
Rámcová dohoda č. Z20222783_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35710691
DIČ: 2020249638
IČ DPH: SK2020249638
Telefón: 0917981618

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskych potrieb (apríl 2022 - apríl 2023)
Kľúčové slová: Kancelárske potreby, Samolepiace poznámkové bločky, Zošity, Rýchloviazače, Zakladače, 

Spisové dosky, Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia

Kancelárske potreby pre administratívne práce

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Guľôčkové pero A 131 rôzne farby: Kovové guľôčkové 
pero s náplňou modrej farby. Väčšie balenie 50 ks. ks 28

Súprava A 131 červená: Súprava v elegantnom 
prevedení, pozostávajúca z guľôčkového pera a 
mikroceruzky. Plastové telo s kovovým klipom, náplň 
modrej farby, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané v plastovej
krabičke.

ks 11

Súprava BR 248 rôzne farby: Súprava v elegantnom 
celokovovom prevedení, pozostávajúca z guľôčkového 
pera a mikroceruzky. Strieborné doplnky, náplň modrej 
farby, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávaná v papierovej 
krabičke.

ks 11

Súprava TC 7145 rôzne farby: Súprava, pozostávajúca 
guľôčkového pera a mikroceruzky. Masívne plastové telo
s kovovým klipom, náplň modrej farby, hrúbka tuhy 0,5 
mm. Dodávané v plastovej krabičke.

ks 26

Guľôčkové pero HZ 8862 rôzne farby: Guľôčkové pero v 
nepriehľadnom plastovo-kovovom prevedení. Farba 
náplne modrá, šírka stopy 0,7 mm.

ks 50
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Guľôčkové pero HZ 9225 B rôzne farby: Guľôčkové pero
v nepriehľadnom plastovom prevedení s pogumovaným 
úchytom. Farba náplne modrá. Väčšie balenie 50 ks.

ks 69

Ilustračný papier Europa modrá 90g (1 BALENIE 100 
hárkov): Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými 
obrázkami vyrobené z extra hladkého papiera veľmi 
jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s 
ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. 
Potlač iba z prednej strany, zadná strana v odtieni 
papiera. Vhodné do laserových a atramentových 
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.

bal. 1

Ilustračný papier Ambassador hnedá 90g (1 BALENIE 
100 hárkov): Papiere z ponuky DECAdry s foto 
realistickými obrázkami. Farebný odtieň papiera ladí s 
ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. 
Potlač iba z prednej strany, zadná strana v odtieni 
papiera. Papiere kolekcie Star sú vyrobené z extra 
hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Sú vhodné 
do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj 
kopírovacích strojov. Formát A4.

bal. 4

Etikety polyesterové 210x297mm APLI (1 balenie 20 
hárkov): Sú určené pre vonkajšie použitie. Vhodné pre 
laserové tlačiarne. Materiál polyester. Rozmery: 
210x297 mm

bal. 3

Štruktúrovaný papier Pergamen zlatá 95g (1 balenie 100
hárkov): Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej 
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových 
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné 
písanie. Formát A4.

bal. 1

Štruktúrovaný papier Pergamen zlatá 95g (1 balenie 100
hárkov): Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej 
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových 
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné 
písanie. Formát A4.

bal. 4

Štruktúrovaný papier Pergamen šampanské 95g 100 
hárkov: Papier z ponuky DECAdry vytvára kontrast vo 
vašej písomnej komunikácii. Vhodný do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 
alebo na ručné písanie. Formát A4. Farba champagne, 
95 g. V balení 100 hárkov.

bal. 7

Štruktúrovaný papier Mramor hnedá 95g 100 hárkov: 
Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo 
vašej písomnej komunikácii. Sú vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 
alebo na ručné písanie. Formát A4. Balenie 100 hárkov.

bal. 3

Štruktúrovaný papier Mramor sivá 95g 100 hárkov: 
Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej 
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových 
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné 
písanie. Formát A4. Balenie 100 kusov.

bal. 2

Štruktúrovaný papier Pergamen Champagne 95g 25 
hárkov: Papier z ponuky DECAdry vytvára kontrast vo 
vašej písomnej komunikácii. Vhodný do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 
alebo na ručné písanie. Formát A4. Farba champagne, 
95 g. V balení 25 hárkov.

bal. 3

Certifikačný papier APLI A4 modrý 115g 25 hárkov: 
Papiere z ponuky DECAdry s vodoznakmi, reaktívnymi 
atramentami a zabudovanými mikro textami, vyrobené z 
25% bavlny. Vytlačené, opečiatkované a podpísané 
dokumenty na certifikačných papieroch nemôžu byť 
sfalšované. Možno ich síce skopírovať, ale kópia bude 
úplne odlišná od originálu. Sú vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Formát A4. Balenie 25 hárkov.

bal. 9
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Metalický papier APLI A4 šampanské 130g 50 hárkov: 
Papiere s textúrou metalického efektu po obidvoch 
stranách ešte viac zatraktívnia vaše správy, listy, menu, 
reporty alebo oznamy. Sú vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 
alebo na ručné písanie. Formát A4.

bal. 6

Metalický papier APLI A4 perlová 130g 50 hárkov: 
Papiere s textúrou metalického efektu po obidvoch 
stranách ešte viac zatraktívnia vaše správy, listy, menu, 
reporty alebo oznamy. Sú vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 
alebo na ručné písanie. Formát A4.

bal. 2

Fotopapier APLI A4 Photobasic lesklý180g 60 hárkov: 
Kvalitný lesklý foto papier, poskytujúci vysoko kontrastný
výstup a žiarivé farby. Univerzálny, vhodný na tlač 
fotografií z digitálnych fotoaparátov, dokumentov vo foto 
kvalite, značiek a plagátov. Balenie 60 hárkov.

bal. 3

Fotopapier APLI A4 Photobasic lesklý180g 20 hárkov: 
Kvalitný lesklý foto papier, poskytujúci vysoko kontrastný
výstup a žiarivé farby. Univerzálny, vhodný na tlač 
fotografií z digitálnych fotoaparátov, dokumentov vo foto 
kvalite, značiek a plagátov. Balenie 20 hárkov.

bal. 2

Fotopapier 10x15cm APLI Bright 240g 20 hárkov: 
Kvalitný foto papier. Po technickej stránke má 5 vrstiev, 
ktoré zabezpečujú, aby mal papier dôležité 
charakteristiky, ako je rýchle schnutie, či ochrana 
tlačených fotografií. Platí pravidlo, že čím je gramáž 
vyššia, tým papier dosahuje väčšiu stabilitu a je tvrdší. 
Papier s certifikátom PEFC potvrdzuje, že drevo, ktoré 
bolo použité na výrobu papiera, pochádza z lesov, 
obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 
Univerzálny, vhodný do atramentových tlačiarní rôznych 
výrobcov. Gramáž 240 g. Balenie 20 hárkov.

bal. 4

Fotopapier APLI A4 Satin 240g 25 hárkov: Vysoko 
kvalitný fotografický papier so saténovou úpravou, po 
technickej stránke s rovnakými paramentrami ako 
papiere Bright. Tento typ papiera je ideálny na tlač 
fotografií v saténovej úprave, vysokej kvality a 
profesionálnej úpravy. Gramáž 240 g, balenie 25 hárkov.

bal. 4

Fotopapier APLI A4 matný 170g 20 hárkov: Matný 
papier ideálny na maximálnu kvalitu prezentácie, 
dokumentácie, školských a akademických prác. Papier 
tvorí papierová základňa a jemná vrstva absorbujúca 
atrament. Obojstranná matná úprava. Gramáž 170 g, 
balenie 20 hárkov.

bal. 5

Fotopapier APLI A4 Everyday 180g 100 hárkov: Biely 
papier pre atramentovú tlač pre užívateľov každej 
záujmovej triedy. Je vhodný na tlač veľkého množstva 
fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. 
Lesklá povrchová úprava.

bal. 3

Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 
32 mm 100ks: Spony na papier potiahnuté farebnou 
plastovou vrstvou. Dodávané v mixe farieb. Veľkosť 32 
mm. V balení 100 ks.

bal. 81

Fotopapier 10x15cm APLI Everyday 180g 20 hárkov: 
Biely papier pre atramentovú tlač pre užívateľov každej 
záujmovej triedy. Je vhodný na tlač veľkého množstva 
fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. 
Lesklá povrchová úprava. Formát 10x15cm. Balenie 20 
hárkov.

bal. 6
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Fotopapier APLI A4 Bright 200g 50 hárkov: Kvalitný foto 
papier. Po technickej stránke má 5 vrstiev, ktoré 
zabezpečujú, aby mal papier dôležité charakteristiky, 
ako je rýchle schnutie, či ochrana tlačených fotografií. 
Gramáž značí váhu papiera na štvorc. meter materiálu. 
Platí pravidlo, že čím je gramáž vyššia, tým papier 
dosahuje väčšiu stabilitu a je tvrdší. Papier s certifik. 
PEFC  potvrdzuje, že drevo, kt. bolo použité na výrobu 
papiera, pochádza z lesov, obhospodarovaných trvalo 
udržateľným spôsobom. Univerzálny, vhodný do 
atrament. tlačiarní rôznych výrobcov. Gramáž 200 g. 
Bal. 50 hárkov.

bal. 1

Popisovateľný farebný kartón šípka 24x32cm APLI mix 
ružová-zelená: Popisovateľný kartón vhodný na 
označovanie tovaru a akcií. Gramáž 780 g. Balenie 25 
ks.

bal. 1

Popisovateľný farebný kartón kvet priemer 8cm APLI mix
žltá-oranžová: Popisovateľný kartón vhodný na 
označovanie tovaru a akcií. Gramáž 780 g. Balenie 50 
ks.

bal. 3

Vizitkový papier 90x50,8mm Agipa A4 s 
mikroperforáciou 200g 50 hárkov: Hárky kvalitného 
bieleho papiera, určené na výrobu 10 vizitiek veľkosti 90 
× 50,8 mm z jedného hárku A4. Mikroperforácia 
umožňuje po tlači jednotlivé vizitky z papiera oddeliť. Pri 
detailnom pohľade vidieť jemne vrúbkovaný okraj vizitky.
Papier na 500 vizitiek dodávaný so softvérom na 
tlačenie vizitiek. Vhodné do atramentových a laserových 
tlačiarní a kopíriek.

bal. 5

Etikety univerzálne 105x42,4mm Express Agipa A4 100 
hárkov: Po odlepení postranného pásika z hárka sa 
etikety čiastočne uvoľnia a sú ľahko a rýchlo 
odnímateľné. Vhodné do laserových a atramentových 
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Balenie 100 
hárkov. Formát A4. Farba biela.

bal. 1

Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov: 
Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj 
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 
127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 
hárkov. Rozmery: 210x297 mm Počet etikiet: 
100Balenie: 100 hárkov

bal. 4

Etikety univerzálne 70x36mm Agipa A4 100 hárkov: Sú 
vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj 
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 
127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 
hárkov. Rozmery: 70x36 mm Počet etikiet: 2400Balenie: 
100 hárkov

bal. 1

Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov: Sú
vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj 
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 
127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 
hárkov. Rozmery: 105x57 mm Počet etikiet: 
1000Balenie: 100 hárkov

bal. 2

Etikety univerzálne 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov: 
Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj 
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 
127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 
hárkov. Rozmery: 105x148 mm Počet etikiet: 
400Balenie: 100 hárkov

bal. 5

Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov: Sú
vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj 
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 
127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 
hárkov. Rozmery: 105x72 mm Počet etikiet: 800Balenie: 
100 hárkov

bal. 2
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Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 
100 hárkov: Kruhové etikety so stredovým výrezom 
určené na označovanie CD alebo DVD. Sú vyrobené s 
dvoma úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nalepovaní 
etikety na CD. Po nalepení ich možno bez problémov 
odtrhnúť. Súčasť: 114/41 mm Kapacita: univerzálne 
Balenie: 100 x 2

bal. 3

Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 117,5 -17mm 
Agipa 100 hárkov: Kruhové etikety so stredovým 
výrezom určené na označovanie CD alebo DVD. Sú 
vyrobené s dvoma úchytmi na ľahšiu manipuláciu pri 
nalepovaní na CD. Po nalepení ich možno bez 
problémov odtrhnúť. Farba biela.

bal. 2

Etikety univerzálne odnímateľné 70x37mm Agipa A4 100
hárkov: Biele etikety, ktoré po odlepení nezanechávajú 
stopy po lepidle. Formát A4. Farba biela.

bal. 1

Etikety univerzálne recyklované 210x297mm Agipa A4 
100 hárkov: Nový rad 100% recyklovaných etikiet, 
chrániacich životné prostredie - 100% recyklované 
etikety, 100% recyklovaný obal. Lepiaci papier bez 
prítomnosti freónov, neznečisťujúce akrylátové lepidlo 
na vodnej báze a recyklovateľná plastová fólia. Vhodné 
do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj 
kopírovacích strojov. Balenie 100 hárkov. Formát A4.

bal. 10

Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 
hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne,
ako aj kopírovacie stroje. Etikety Express majú výhodu 
rýchleho odlepovania etikiet po vytlačení. Po odlepení 
postranného pásika sú rýchlo a ľahko odnímateľné. 
Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. 
Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov. Rozmery: 
52x21 mm Počet etikiet: 5600Balenie: 100 hárkov

bal. 5

Etikety laser 105x72mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety 
Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové 
tlačiarne. Papier vysokej kvality zabezpečuje 
bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. 
Rozmery: 105x72 mm Balenie: 100 hárkov

bal. 1

Etikety laser 105x148mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety 
Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové 
tlačiarne. Papier vysokej kvality zabezpečuje 
bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. 
Rozmery: 105x148 mm Balenie: 100 hárkov

bal. 7

Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety 
Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové 
tlačiarne. Papier vysokej kvality zabezpečuje 
bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. 
Rozmery: 210x297 mm Balenie: 100 hárkov

bal. 5

Vizitkový papier 89x51mm FirstClass Agipa A4 250g 10 
hárkov: Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na 
výrobu 10 vizitiek veľkosti 89 × 51 mm z jedného hárku 
A4. Po tlači sa predperforované vizitky jednoducho 
oddelia bez zanechania stôp na okrajoch vizitiek. 
Vhodné pre atramentovú a laserovú tlač. Formát: 
A4Gramáž: 250 g Balenie: 100 ks

bal. 2

Etikety univerzálne 70x42,4mm Etibox A4 100 hárkov: 
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Rozmery: 70x42,4 mm Počet etikiet: 2100Balenie: 100 
hárkov

bal. 2

Etikety univerzálne 105x42,4mm Etibox A4 100 hárkov: 
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Rozmery: 105x42,4 mm Počet etikiet: 1400Balenie: 100 
hárkov

bal. 3
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Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov: 
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Rozmery: 210x297 mm Počet etikiet: 100Balenie: 100 
hárkov

bal. 5

Etikety univerzálne 70x36mm Etibox A4 100 hárkov: 
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Rozmery: 70x36 mm Počet etikiet: 2400Balenie: 100 
hárkov

bal. 4

Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov: 
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a 
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. 
Rozmery: 105x57 mm Počet etikiet: 1000Balenie: 100 
hárkov

bal. 5

Etikety univerzálne 38x21,2mm Etibox A4 100 hárkov: 
vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj 
kopírovacích strojov. Rozmery: 38x21,2 mm Počet 
etikiet: 6500Balenie: 100 hárkov

bal. 13

Etikety univerzálne 105x48mm Etibox A4 100 hárkov: 
vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj 
kopírovacích strojov. Rozmery: 105x48 mm Počet 
etikiet: 1200Balenie: 100 hárkov

bal. 2

Etikety farebné 105x37mm Agipa A4 100 hárkov žlté: 
Univerzálne farebné etikety vhodné pre atramentové a 
laserové tlačiarne a kopírky. Rozmery: 105x37 mm 
Farba: žltá Balenie: 100 hárkov

bal. 8

Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové: Tabelačné
etikety sú na páse skladaných hárkov s postrannou 
vodiacou perforáciou, vhodné pre tlač v ihličkových 
(mechanických) tlačiarňach. Rozmery: 89x36.1 mm 
Počet radov: 2Balenie: 250 hárkov

bal. 1

Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 
laser 100 hárkov: Matná polyesterová samolepiaca fólia 
vhodná pre čiernu laserovú tlač. Rozmery: 210x297 mm

bal. 2

Etikety univerzálne 105x48mm Avery A4 100 hárkov: 
Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích 
strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje 
zanášaniu tlačiarne lepidlom, vynikajúca priľnavosť a 
vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni 
nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých rozmerov 
systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. 
Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.

bal. 2

Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 100 hárkov: 
Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích 
strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje 
zanášaniu tlačiarne lepidlom, vynikajúca priľnavosť a 
vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni 
nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých rozmerov 
systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. 
Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela. Etikiet na 
hárku: 24Farba: biela Rozmery etikiet: 70 x 37 mm 
Určenie: laserová aj atramentová tlač

bal. 2

Etikety univerzálne 70x36mm Avery A4 100 hárkov: 
Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích 
strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje 
zanášaniu tlačiarne lepidlom, vynikajúca priľnavosť a 
vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni 
nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých rozmerov 
systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. 
Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.

bal. 1
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Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 100 hárkov: 
Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích 
strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje 
zanášaniu tlačiarne lepidlom, vynikajúca priľnavosť a 
vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni 
nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých rozmerov 
systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. 
Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.

bal. 2

Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov: 
Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích 
strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje 
zanášaniu tlačiarne lepidlom, vynikajúca priľnavosť a 
vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni 
nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých rozmerov 
systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. 
Formát A4. Balenie 100 hárkov. Etikiet na hárku: 14 
Farba: biela Rozmery etikiet: 105 × 42,3 mm Určenie: 
laserová aj atramentová tlač

bal. 2

Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x29,6mm Avery A4 
25 hárkov: Odnímateľné samolepiace etikety odlepiteľné
a znovu prelepiteľné (na bežnom povrchu až 5×) bez 
toho, aby zanechali stopy lepidla. Sú vhodné pre všetky 
druhy tlačiarní a kopíriek. Využiteľné najmä na 
každodenné pracovné činnosti, ako napr. vytváranie 
popisov, cenoviek, označovanie výrobkov, majetku a 
pod. Rozmery v mm : 63,5 × 29,6. Farba biela. Etikety 
na hárku 27 ks. Balenie 25 hárkov.

bal. 1

Vizitky 85x54mm Avery A4 saténová úprava ultra biele 
220g: Vizitky s patentovanou technológiou QUICK & 
CLEAN™ pre ľahké vybratie z hárku. Kvalitný ultra biely 
papier na potlač 10 vizitiek saténovej úpravy veľkosti 85 
× 54 mm z jedného hárku A4. Vhodné do laserových, 
farebných laserových tlačiarní a kopíriek. Farba ultra 
biela. Balenie 10 hárkov.

bal. 1

Etikety polyesterové 210x297mm Avery A4 strieborné 20
hárkov: Veľmi odolné polyesterové etikety odolné voči 
oleju, prachu, špine, natrhnutiu, vode. Odolávajú 
teplotám od −40 ° do + 150 °C. Určené pre tlač v 
laserových tlačiarňach. Vhodné aj pre vonkajšie použitie.
Rozmery v mm : 210 × 297. Farba strieborná. Etikety na 
hárku 1 kus. Balenie 20 hárkov.

bal. 3

Etikety polyesterové kruhové priemer 30mm Avery A4 
strieborné 20 hárkov: Veľmi odolné polyesterové etikety 
odolné voči oleju, prachu, špine, natrhnutiu, vode. 
Odolávajú teplotám od −40 ° do + 150 °C. Určené pre 
tlač v laserových tlačiarňach. Vhodné aj pre vonkajšie 
použitie. Rozmery v mm : ø 30. Farba strieborná. Etikety
na hárku 48 kusov. Balenie 20 hárkov.

bal. 2

Korekčné pero Tipp-Ex Shake'N Squeeze 8ml: Korekčné
pero s rýchloschnúcim lakom, kovovým hrotom na 
dokonalé na plynulé opravy textu a uzáverom s klipom. 
Objem 8 ml. Väčšie balenie 10 ks.

ks 23

Mikroceruzka BIC Atlantis 0,5mm sivá:      Mikroceruzka 
v dizajne Atlantis. Profesionálny vzhľad, precízny úchyt, 
dodávaná so 4 tuhami HB 0,5 mm. Priehľadné telo, 
guma na konci pod uzáverom. Spoľahlivý mechanizmus.
Tuha tvrdosti HB, hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. 
Farba sivá.

ks 104

Mikroceruzka BIC Atlantis 0,7mm sivá: Mikroceruzka v 
dizajne Atlantis. Profesionálny vzhľad, precízny úchyt, 
dodávaná so 4 tuhami HB 0,5 mm. Priehľadné telo, 
guma na konci pod uzáverom. Spoľahlivý mechanizmus.
Tuha tvrdosti HB, hrúbka 0,7 mm. Väčšie balenie 12 ks. 
Farba sivá.

ks 54
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Roller gélový BIC Velocity Gel rôzne farby: Gélové 
guľôčkové pero s priehľadným telom a mäkkým 
gumeným úchytom pre väčšie pohodlie pri písaní. 
Vizuálna kontrola stavu náplne, farba úchytu vo farbe 
náplne. Pre hladké písanie postačuje iba minimálny tlak. 
Dokumentový atrament, guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 
0,35 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe.

ks 45

Guľôčkové pero BIC Cristal M rôzne farby: Jednorazové 
guľôčkové pero s dokumentačným atramentom. 
Jednoduchý a čistý dizajn, priehľadné hexagonálne telo, 
viditeľný stav náplne. Vrchnák vo farbe náplne. 
Výnimočne odolná guľôčka z karbidu wolfrámu 
umožňuje bezchybný zážitok z písania. Guľôčka 1 mm, 
šírka stopy 0,4 mm, dĺžka písania až 3 km. Väčšie 
balenie 50 ks v jednej farbe.

ks 119

Korekčný roller Tipp-Ex Mini Pocket Mouse jednorazový 
5mmx5m: Okamžité prepisovanie po aplikácii, precízna 
špička na presné nanášanie. Priehľadné telo na kontrolu
množstva pásky, ľahká manipulácia, samonavíjací 
mechanizmus. Vhodný aj na opravu drobného rukopisu 
alebo tlačeného textu. Väčšie balenie 10 ks. Šírka stopz 
5 mm. Návin 5 m.

ks 13

Guľôčkové pero BIC Atlantis Exact rôzne farby: 
Mechanické guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou. 
Ponúka čisté a precízne písanie vďaka ihlovému hrotu a 
BIC atramentu. Vhodné aj na používanie so šablónami. 
Pogumované telo pre pohodlný úchyt, kovová špička. 
Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 12 
ks.

ks 21

Korková nástenka 30x40 cm: Nástenka v svetlom 
drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je 
sada montážnych úchytov. Rozmery: 30x40 cm Úprava: 
korková Súčasť balenia: montážne úchytky

ks 5

Korková nástenka 40x60 cm: Nástenka v svetlom 
drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je 
sada montážnych úchytov. Rozmery: 40x60 cm Úprava: 
korková Súčasť balenia: montážne úchytky

ks 15

Korková nástenka 60x90 cm: Nástenka v svetlom 
drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je 
sada montážnych úchytov.Rozmery: 60x90 cmÚprava: 
korkováSúčasť balenia: montážne úchytky

ks 3

Magnetická nástenka 60x90 cm biela: popisovateľná 
nástenka so svetlým dreveným rámom.Rozmery: 60x90 
cmÚprava: magnetickáSúčasť balenia: montážne 
úchytky a sada magnetov

ks 5

Korková nástenka 80x100 cm: Nástenka v svetlom 
drevenom ráme v korkovej úprave. Dodávaná v štyroch 
rozmeroch. Montážne úchytky sú súčasťou balenia.

ks 4

Korková nástenka 90x120 cm: Nástenka v svetlom 
drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je 
sada montážnych úchytov.Rozmery: 90x120 cmÚprava: 
korkováSúčasť balenia: montážne úchytky

ks 2

Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý: Bloky
lepené a dierované na založenie do zakladača, 
50-listové. Úprava čistá, formát A4. Väčšie balenie 10 
ks.

ks 27

Blok College Notes A4 50 listov linajkový: Blok s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, vyrobený z 
bezdrevného papiera, 50-listový. Formát A4, úprava 
linajková. Väčšie balenie 10 ks.

ks 49

Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový: 
Bloky lepené a dierované na založenie do zakladača, 
50-listové. Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 
10 ks.

ks 113
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Blok poznámkový Krpa Office A4 70 listov linajkový: 
Poznámkové bloky vyrobené z bezdrevného papiera, 70 
listové. Jednotlivé listy sa dajú jednoducho vytrhnúť a 
vďaka dierovaniu je ich možné zakladať do karisblokov, 
rýchloviazačov alebo zakladačov. Úprava linajková, 
formát A4. Väčšie balenie 10 ks.

ks 15

Blok College Notes A4 80 listov linajkový: Bloky s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, a otvormi pre 
zakladanie do šanónov, perforované, vyrobené z 
bezdrevného papiera, 80-listové. Úprava linajková, 
formát A4. Väčšie balenie 10 ks. Bez možnosti výberu 
motívu

ks 16

Blok poznámkový Notes A4 80 listov linajkový: Bloky z 
bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, šité, 
perforované, 80-listové. Úprava linajková, formát A4. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 126

Blok College Notes A5 50 listov linajkový: Blok s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, vyrobený z 
bezdrevného papiera, 50-listový. Formát A5, úprava 
linajková. Väčšie balenie 10 ks.

ks 83

Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový: ks 123

Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná 
špirála: Bloky z bezdrevného papiera so špirálou po 
kratšej strane, s farebnou prednou stranou, 50-listové. 
Úprava linajková, formát A5. Väčšie balenie 10 ks

ks 111

Blok College Notes A5 80 listov linajkový: Bloky s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, a otvormi pre 
zakladanie do šanónov, perforované, vyrobené z 
bezdrevného papiera, 80-listové. Úprava linajková, 
formát A5. Väčšie balenie 10 ks.Bez možnosti výberu 
motívu

ks 26

Blok poznámkový Notes A5 80 listov linajkový: Bloky z 
bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, šité, 
perforované, 80-listové. Úprava linajková, formát A5. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 128

Záznamová kniha Krpa A4 100 listov linajková s 
registrom: Záznamové knihy s vysekávaným abecedným
registrom, 100-listové. Laminovaná obálka z tvrdého 
kartónu, potlačená rôznymi farebnými motívmi. Úprava 
linajková, formát A4. Väčšie balenie 5 ks.

ks 7

Záznamová kniha Krpa A4 100 listov linajková modrá: 
Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného 
písacieho papiera, 100 listové. Obálka je vyrobená z 
tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. 
Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 5 ks.

ks 27

Záznamová kniha Krpa A5 100 listov linajková modrá: 
Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného 
písacieho papiera, 100-listové. Obálka je vyrobená z 
tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. 
Úprava linajková, formát A5. Väčšie balenie 10 ks.

ks 131

Zošit A4 40 listov čistý: Zošity z bezdrevného papiera, 
40-listové, obal polotuhý. Úprava čistá, formát A4. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 211

Zošit A4 40 listov linajkový: Zošity z bezdrevného 
papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, 
výška riadku 8 mm, formát A4. Väčšie balenie 10 ks.

ks 33

Zošit A4 60 listov čistý: Školský čistý zošit z kvalitného 
bezdrevného papiera. Zošity sú balené po 10 ks. 
Obálka: obojstranne natieraný ofsetový papier. Počet 
listov 60. Formát A4.

ks 77

Zošit A4 60 listov linajkovaný: Školský linajkový zošit z 
kvalitného bezdrevného papiera. Zošity sú balené po 10 
ks. Obálka: obojstranne natieraný ofsetový papier. Počet
listov 60. Formát A4.

ks 103
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Zošit A5 40 listov čistý: Zošity z bezdrevného papiera, 
40-listové, obal polotuhý. Úprava čistá, formát A5. 
Dodávaný v mixe 2 vzorov bez možnosti výberu 
konkrétneho vzoru. Väčšie balenie 10 ks.

ks 252

Zošit A5 40 listov linajkový: Zošity z bezdrevného 
papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, 
výška riadku 8 mm, formát A5. Dodávaný v mixe 2 
vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru. Väčšie 
balenie 10 ks.

ks 411

Zošit A5 60 listov linajkovaný: Školský linajkový zošit 
vyrobený z kvalitného bezdrevného zošitového papiera. 
Balenie po 10 ks. Obálka: obojstranne natieraný 
ofsetový papier. Počet listov 60. Formát A5.

ks 245

Náplň do karisbloku A5 100 listov: Náhradné dierované 
listy( 4 dierky) v linajkovej úprave pre zakladanie do 
karisblokov v prebale. Formát: A5 Balenie: 100 listov

bal. 47

Náplň do karisbloku A4 100 listov: Náhradné dierované 
listy v linajkovej úprave pre zakladanie do karisblokov v 
prebale. Formát: A4 Balenie: 100 listov

bal. 10

Bezpečnostná páska Brother TZe-SE4 18mm 
biela/čierna: Páska, po strhnutí ktorej sa text 
šachovnicovo deštruuje a neumožní už jej opätovné 
nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm Farba 
pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8 m

ks 1

Samolepiaca páska Brother TZe-221 9mm biela/čierna: 
Laminovaná páska TZe vhodná pre všetky tlačiarne 
štítkov Brother. Odoláva teplotám od -50 do 300 °C, je 
odolná voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému
poškriabaniu, prachu a iným nečistotám a olejovým 
kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 9 mm Farba 
pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8 m

ks 2

Samolepiaca páska Brother TZe-231 12mm biela/čierna:
Laminovaná páska TZe vhodná pre všetky tlačiarne 
štítkov Brother. Odoláva teplotám od -50 do 300 °C, je 
odolná voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému
poškriabaniu, prachu a iným nečistotám a olejovým 
kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 12 mm Farba 
pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8 m

ks 3

Samolepiaca páska Brother TZe-S231 12mm 
biela/čierna: Účinné najmä pre nerovné povrchy a 
polypropylén. V porovnaní s obyčajnou páskou je o 35 %
silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a o 300 % silnejšia na 
polypropyléne. V priemere je o 50 % silnejšia. Dĺžka 
pásky 8 m. Šírka: 12 mm Farba pásky/písma: 
biela/čierna Dĺžka: 8 m

ks 1

Sada linerov Centropen 2631/4S: Špeciálne jednorazové
grafické linery na vyťahovanie čiar, skicovanie a 
kreslenie. Dokumentačný atrament svetlostály a 
vodeodolný. Dĺžka stopy 500 až 600 m. Dodávané v 
sade 4 ks s hrotmi 0,1mm, 0,3 mm, 0,5 mm a 0,7 mm. 
Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 0,1/0,3/0,5/0,7 mm

sada 17

Sada popisovačov OHP Centropen 2634 S/4S: 
Permanentné popisovače na alkoholovej báze s ergo 
držaním na popisovanie transparentných fólií do 
spätných projektorov, ale tiež na plastické hmoty, sklo a 
pod. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Hrot okrúhly, 
šírka stopy 0,3 - 0,4 mm. Farba mix.

sada 13

Sada popisovačov OHP Centropen 2636 F/4S: 
Permanentný popisovač určený nielen na popisovanie 
transparentných fólií do spätných projektorov, ale tiež na
plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 0,6 mm. Sada 4 
ks. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 0,6 mm Typ hrotu: 
okrúhly

sada 16
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Popisovač OHP Centropen 2636 F rôzne farby: 
Permanentný popisovač určený nielen na popisovanie 
transparentných fólií do spätných projektorov, ale tiež na
plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 0,6 mm. Väčšie 
balenie 10 ks. Šírka stopy: 0,6 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 55

Sada popisovačov OHP Centropen 2637 M/4S: 
Permanentný popisovač určený na popisovanie 
transparentných fólií do spätných projektorov, na 
plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 1 mm. Sada 4 
farieb. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 1 mm Typ hrotu: 
okrúhly

sada 10

Popisovač OHP Centropen 2637 M čierny: Permanentný
popisovač určený na popisovanie transparentných fólií 
do spätných projektorov, na plastické hmoty, sklo a pod. 
Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna 
Šírka stopy: 1 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 45

Liner Centropen 2811 rôzne farby: Jednorazový liner s 
jemným plastovým hrotom na najširšie využitie. Šírka 
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m. Väčšie balenie 10 ks.
Šírka stopy: 0,3 mm

ks 57

Sada zvýrazňovačov Centropen 2822/4S: Zvýrazňovač 
osadený klinovým hrotom so šírkou stopy 1 - 3 mm. 
Plnený fluorescenčným atramentom, vhodným na všetky
druhy papierov, vrátane kopírovacích a faxových. Sada 
4 ks. Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 1-3 mm

sada 52

Sada permanentných popisovačov Centropen 2846/4S: 
Sada 4 ks permanentných popisovačov s atramentom 
na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače 
vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Šírka stopy
1 mm. Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 1 mm Typ hrotu: 
vláknový

sada 31

Permanentný popisovač Centropen 2846 čierny: 
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej 
báze a vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty, 
sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 
ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1 mm Typ hrotu: vláknový

ks 59

Sada popisovačov na CD/DVD/BD Centropen 4606/4S: 
popisovače s ergo držaním určené na popisovanie CD, 
DVD a BD diskov. Permanentný atrament na alkoholovej
báze. Popisovač s okrúhlym hrotom. Šírka stopy 1 mm.

sada 9

Sada linerov Centropen 4611/4S: Liner s ergonomickým 
dizajnom. Nevysychajúci atrament vydrží aj 14 dní bez 
vrchnáka. Jemný plastový hrot, šírka stopy 0,3 mm, 
dĺžka stopy 1 500 m.

ks 53

Sada rollerov Centropen 4615/4S: Sada 4 rollerov v 
základných farbách náplne a novom ergonomickom 
dizajne s jemným kovovým hrotom s guličkou z karbidu 
wolfrámu a nevysychajúcim atramentom (vydrží 14 dní 
bez vrchnáka). Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 2200 m.

sada 10

Sada popisovačov na CD/DVD/BD Centropen 4616/4: 
Liner s jemným plastovým hrotom v novom 
ergonomickom dizajne určený na popisovanie CD, DVD 
a BD diskov. Permanentný atrament na alkoholovej 
báze. Šírka stopy 0,6 mm. Sada 4 základných farieb.

sada 16

Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4616 čierny: Liner
s jemným plastovým hrotom v novom ergonomickom 
dizajne určený na popisovanie CD, DVD a BD diskov. 
Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka stopy 
0,6 mm. Farba čierna. Väčšie balenie 10 ks.

ks 76

Sada linerov Centropen 4621/4S: Jednorazový liner v 
novom dizajne s jemným plastovým hrotom v kovovej 
objímke. Plnený nevysychajúcim atramentom, vďaka 
ktorému liner vydrží až 14 dní bez vrchnáka. Šírka stopy 
0,3 mm, dĺžka stopy 1 500 m. Sada 4 základných farieb.

sada 37
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Sada zvýrazňovačov Centropen 8552/4S: Zvýrazňovač s
celofluorescenčým plášťom. Reflexný pigmentový 
atrament s vysokým stupňom flourescencie a odolnosti 
proti UV žiareniu. Pre zvýrazňovanie textov na všetkých 
druhoch papiera. Klinový hrot, šírka stopy 1 - 4,6 mm.

sada 28

Sada popisovačov na tabule Centropen 8559/4S: Za 
sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Sada 4 ks. Farba: 
mix 4 farieb Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

sada 15

Popisovač na tabule Centropen 8559 rôzne farby: Za 
sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: čierna Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 467

Sada permanentných popisovačov Centropen 8566/4S: 
Sada 4 ks permanentných popisovačov. Atrament na 
alkoholovej báze odolný voči vode a teplote do 100 °C. 
Hrot okrúhly, šírka stopy 2,5 mm. Farba: sada 4 ks Šírka
stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

sada 13

Permanentný popisovač Centropen 8566 čierny: 
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej 
báze, odolný voči vode a teplote do 100 °C. Hrot 
okrúhly, šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. 
Farba: čierna Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 156

Sada popisovačov na tabule Centropen 8569/4S: Za 
sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej 
báze, vhodné na biele smaltované tabule a na 
neporézne povrchy. Zdravotne nezávadné. Skladujte vo 
vodorovnej polohe. Hrot zrezaný, šírka stopy 1 - 4,5 mm.

sada 17

Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/4S: 
Celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom
vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a 
samoprepisovacieho. Šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v 
sade 4 ks. Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 1-4 mm

sada 27

Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/6S: 
Celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom
vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a 
samoprepisovacieho. Šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v 
sade 6 ks. Farba: sada 6 ks Šírka stopy: 1-4 mm

sada 21

Kalkulačka CiTIZEN SR-270X šedá: grafic. LCD displej. 
s nastaviteľ. kontrastom. papieri. Ľahko a prehľadne 
vyjadruje symbolické vyjadrenie π, zlomky, exponenty, 
odmocniny a pod. Vybavená 251 integrovanými 
funkciami. S pevným plastovým krytom, rátanie so 
zlomkami, goniometrické ,hyperbolické, logaritmické a 
exponenciálne funkcie• trigonometrické funk. vrátane 
inverzných v DEG, RAD a GRAD• štatistika jednej a 
dvoch premenných• 6 typov regresie• pravdepod., 
kombinácie a permutácie• fun. vyvolania posledného 
výsledku• uchovávanie pamäte• duálne napájanie 
(solárne + batéria)• roz. 84 × 165 × 20 mm.

ks 2

Kalkulačka Citizen SDC-810BN: Stolová kalkulačka s 
10-miestnym mierne nakloneným maticovým displejom a
plastovými tlačidlami. Výpočet % a odmocniny, 3 tlačidlá
na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, duálne 
napájanie (solárne + batéria), rozmery 102×124×25 mm.

ks 3

Kalkulačka Citizen SDC-812 BN: Stolová kalkulačka s 
12-miestnym mierne nakloneným maticovým displejom a
plastovými tlačidlami. Výpočet % a odmocniny, 3 tlačidlá
na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, duálne 
napájanie (solárne + batéria), rozmery 102×124×25 mm.

ks 3
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Kalkulačka Citizen SDC-554S: Stolová kalkulačka s 
14-miestnym nakloneným displejom, štandardnými 
funkciami vrátane zaokrúhľovania a nastavenia počtu 
desatinných miest. Výpočet % a odmocniny, 4 tlačidlá na
 prácu s pamäťou, funkcia TAX pre výpočet dane, 
funkcia MU pre výpočet marže, funkcia desatinnej čiarky
TAB, korekčná klávesa pre mazanie poslednej číslice, 
duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 
153×199×30 mm.

ks 2

Kalkulačka CITIZEN CT-555N: Stolová kalkulačka s 
veľkým 12‑miestnym nakloneným maticovým displejom.
Vybavená základnými matematickými funkciami, 
funkciou Mark Up na jednoduchý a rýchly výpočet cien a
Check & Correct na kontrolu a opravu zadaných 
výpočtov. Farba čierna.- výpočet percenta a odmocniny- 
3 tlačidlá na prácu s pamäťou- funkcia MU pre výpočet 
marže- funkcia TAX pre výpočet dane- funkcia Check & 
Correct- duálne napájanie (solárne + batéria)- rozmery 
130 × 129 × 34 mm.

ks 4

Pečiatka Colop Dátumovka S 120, mesiac číslom (03): 
Samofarbiaca dátumovka, u ktorej mesiac môže byť 
číslom (03) alebo slovom (035). Výška odtlačku dátumu 
je 4 mm. Náhradná poduška E/10 čierna.

ks 7

Kalkulačka Casio MS-10B: Stolová kalkulačka s veľkým 
10-miestnym maticovým displejom, plastovými tlačidlami
a pomocnými tlačidlami na výpočet daní. Výpočet %, 3 
tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, 
percentuálna marža, zobrazenie použitej funkcie +,, ×, ÷,
označenie oddeľovania po tisícoch, ukladanie operácií 
do vyrovnávacej pamäte, konverzia času, duálne 
napájanie (solárne + batéria), rozmery 103×145×31 mm.

ks 11

IR 40 T farbiaci valček: Farbiaci valček do kalkulačiek s 
tlačou, napr. CITIZEN CX-185N, CITIZEN CX-121N, 
CITIZEN CX-32N, CITIZEN CX-77 IV, CASIO 
HR-200TEC, CASIO HR-150TEC a CASIO HR-8TEC

ks 3

Kalkulačka Casio MS-20B: Stolová kalkulačka s veľkým 
12-miestnym maticovým displejom, plastovými tlačidlami
a pomocnými tlačidlami na výpočet daní. Výpočet %, 3 
tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, 
funkcia TAX pre výpočet dane, zobrazenie použitej 
funkcie +,, ×, ÷, označenie oddeľovania po tisícoch, 
ukladanie operácií do vyrovnávacej pamäte, konverzia 
času, duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 
103×145×31 mm.

ks 1

Kalkulačka Casio FX-220 PLUS: Vedecká kalkulačka s 
2-riadkovým displejom a pevným vysúvacím puzdrom. 
Vybavená 181 integrovanými funkciami, t.i. výpočty so 
zlomkami, hyperbolické funkcie, permutácie a 
kombinácie, štatistické výpočty, trigonometrické funkcie, 
frakčné výpočty, šesťdesiatková/ desiatková sústava. 
Automatické vypnutie, napájanie AA batériou, rozmery 
75 × 153 × 19,5 mm.

ks 1

Strúhadlo DAHLE 155 mechanické: Kvalitné značkové 
strúhadlo z plastu na tuhy a ceruzky priemeru do 12 mm 
v atraktívnom dizajne s automatickým prichytením 
ceruzky pri strúhaní a jej automatickým uvoľnením po 
zastrúhaní. Kovová objímka prítlaku zabezpečuje dlhú 
životnosť

ks 5

Rezacie pravítko DAHLE 350: Rezacie pravítko je 
ekonomickou alternatívou k väčším rotačným rezačkám. 
Obsahuje rotačný nôž uložený v plastovom kryte s 
rezacou kapacitou 0,3 mm. Súčasťou je rezacia 
podložka s predtlačenou mriežkou.

ks 3

Kreatívny set DAHLE 360: Rezacie pravítko pre klasický 
rovný rez s dvomi doplnkovými rezacími hlavami pre 
perforovaný a cik-cak rez. Obsahuje rotačný nôž uložený
v plastovom kryte s rezacou kapacitou 0,3 mm. 
Súčasťou balenia je rezacia podložka s predtlačenou 
mriežkou.

ks 2
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Rezačka DAHLE 502 páková: Nôž z lisovaného 
oceľového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie aj bez 
krytu. Ručný prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené 
fotoformáty a centimetrová mierka. Farba modrá. Dĺžka 
rezu: 320 mm Kapacita: 8 listov Prítlak: ručný

ks 1

Rezačka DAHLE 508 rotačná: Rezačka s kruhovým 
nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom 
kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka 
rezu: 460 mm Kapacita: 6 listov Prítlak: automaticky 
pohybom reznej hlavy<br

ks 2

Nožnice DAHLE 21cm: Nožnice so špeciálne brúseným 
ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z 
vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. 
Veľkosť: 21 cm

ks 1

Multifunkčné nožnice DAHLE 21cm: Nožnice s mikro 
zúbkovaním a špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z 
ABS plastu a strihacou časťou z vysoko kvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele. Určené na rezanie tvrdých a 
pevných materiálov. Farba čierna. Veľkosť: 21 cm

ks 3

Nožice DAHLE 13 cm: Nožnice so špeciálne brúseným 
ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z 
vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. 
Veľkosť: 13 cm

ks 4

Nožnice DAHLE 16cm: Nožnice so špeciálne brúseným 
ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z 
vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. 
Veľkosť: 16 cm

ks 4

Rezačka DAHLE 533 páková: Rezačka z pevného 
oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, 
kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z 
kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s 
ochranu na prsty. Presná mierka v cm a DIN formátoch, 
zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné 
prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 15 listov 
Prítlak: ručný

ks 1

Strúhadlo DAHLE kovové s boxom: Značkové strúhadlo 
s boxom na ceruzky priemeru do 8 mm. Telo a vrchnák z
plastu.

ks 37

Strúhadlo DAHLE kovové s 2 otvormi s boxom: 
Značkové strúhadlo s boxom na ceruzky priemeru do 
10,5 mm. Telo a vrchnák z plastu.

ks 11

Nožnice DAHLE OFFICE titánové 13cm: Nožnice 
vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele 
pre dlhú životnosť. Potiahuté vrstvou titánu, precízne 
ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s 
jemným pogumovaním pre komfort a precíznosť pri 
strihaní.

ks 7

Nožinice DAHLE OFFICE titánové 18cm: Nožnice 
vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele 
pre dlhú životnosť. Potiahuté vrstvou titánu, precízne 
ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s 
jemným pogumovaním pre komfort a precíznosť pri 
strihaní.

ks 5

Nožnice DAHLE OFFICE titánové 20,4cm: Nožnice 
vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele 
pre dlhú životnosť. Potiahuté vrstvou titánu, precízne 
ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s 
jemným pogumovaním pre komfort a precíznosť pri 
strihaní.

ks 10

Nožnice DAHLE Comfort grip 14cm: Nožnice perfektne 
sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné 
uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba 
čierna/červená. Veľkosť: 14 cm

ks 13
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Nožnice DAHLE Comfort grip 21cm: Nožnice perfektne 
sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné 
uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba 
čierna/červená. Veľkosť: 21 cm

ks 65

Nožnice DAHLE Comfort grip 26cm: Nožnice perfektne 
sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné 
uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba 
čierna/červená. Veľkosť: 26 cm

ks 15

Rezačka DAHLE 550 rotačná: Profesionálna rezačka s 
kovovou základňou a presným rezom na grafické účely 
(filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v 
plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri 
rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele. 
Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný 
doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú 
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. 
Dĺžka rezu: 360 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: 
automatický

ks 3

Rezačka DAHLE 552 rotačná: Profesionálna rezačka s 
kovovou základňou a presným rezom na grafické účely 
(filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v 
plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri 
rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele. 
Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný 
doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú 
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. 
Dĺžka rezu: 510 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: 
automatický

ks 4

Rezačka DAHLE 554 rotačná: Profesionálna rezačka s 
kovovou základňou a presným rezom na grafické účely 
(filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v 
plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri 
rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele. 
Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný 
doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú 
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. 
Dĺžka rezu: 720 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: 
automatický

ks 8

Rezačka DAHLE 558 rotačná: Profesionálna rezačka s 
kovovou základňou a presným rezom na grafické účely 
(filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v 
plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri 
rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele. 
Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný 
doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú 
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. 
Dĺžka rezu: 1300 mm Kapacita: 7 listov Prítlak: 
automatický

ks 2

Rezačka DAHLE 560 páková: Páková rezačka z 
pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný 
spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej 
ocele Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný 
prítlak, zadný doraz. Presná mierka v cm/inch a DIN 
formátoch, na spodnej časti výrezy na pohodlné 
prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 25 listov 
Prítlak: ručný

ks 2

Rezačka DAHLE 561 páková: Páková rezačka z 
pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný 
spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej 
ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty 
pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/inch a 
DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi na 
pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360 mm Kapacita: 35 
listov Prítlak: automatický

ks 2
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Strúhadlo DAHLE 77 mechanické kovové: Kvalitné 
značkové strúhadlo s plastovým telom a celokovovou 
objímkou na tuhy a ceruzky do priemeru 12 mm. 
Atraktívny dizajn s automatickým prichytením ceruzky pri
strúhaní a jej automatickým uvoľnením po zastrúhaní. 
Farba: strieborná

ks 2

Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks: Náhradné filcové 
vankúšiky pre filcovú stierku DAHLE. Obsah: 12 
vankúšikov

bal. 27

Filcová stierka DAHLE: Magnetická stierka s 
vymieňateľnými filcovými vankúšikmi. Farba sivá. ks 4

Magnet 13 mm rôzne farby: Okrúhle trvácne keramické 
magnety s farebným plastovým krytom. Farba: biela 
Prítlačná sila: 100 g Balenie: 10 ks

bal. 47

Magnet 24 mm rôzne farby: Okrúhle trvácne keramické 
magnety s farebným plastovým krytom. Farba: biela 
Prítlačná sila: 300 g Balenie: 10 ks

bal. 45

Magnet s háčikom 36 mm: Okrúhly magnet s háčikom a 
vysokou prítlačnou silou. Farba: biela Prítlačná sila: 
8000 g Väčšie balenie: 5 ks

ks 3

Sada rezných hláv 507: Sada 3 rezných hláv na 
perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja 
k rezačke DAHLE 507.

ks 1

Rýchloviazač DONAU rôzne farby: Štandardný 
polypropylénový rýchloviazač s priehľadnou prednou 
stranou a nasávacím popisným pásikom. Formát A4. 
Balenie 10 ks.

bal. 9

Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý 
rôzne farby: Obal s eurodierovaním z kvalitného 
polypropylénu na uloženie dierovaných dokumentov do 
formátu A4. Predná strana priehľadná lesklá, biely 
papierový zasúvací štítok pozdĺž chrbta. Rozmery 310 × 
235 mm. Balenie 10 ks. Formát: A4

bal. 13

Rýchloviazač PVC DONAU rôzne farby: Rýchloviazač z 
PVC hrúbky 150 um s obojstranným nasúvacím 
popisným pásikom. Kapacita 200 strán. Formát A4. 
Balenie 10 ks.

bal. 20

Euroobal DONAU A4 lesklý 50mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balení v kartónovej 
krabici.

bal. 31

Euroobal DONAU A4 40mic s rôzne farby okrajom: 
Priehľadné euroobaly z polypropylénu s farebným 
eurodierovaním a vonkajším farebným prúžkom. Otvor 
zhora. Formát A4. Povrch zrnitý. 100 ks balené v sáčku. 
Hrúbka: 40 mic.

bal. 6

Euroobal na katalógy DONAU s chlopňou 12ks: 
Euroobal z polypropylénu s chlopňou, chrániacou 
vložené dokumenty z hornej časti. Vhodný na katalóg 
alebo iný objemný zviazaný dokument hrúbky 27 mm. V 
balení 12 ks. Hrúbka 170 mic.

bal. 13

Euroobal DONAU A4 matný 45mic: Priehľadný euroobal 
z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch 
matný, mierne pórovitý. Formát A4. V kartóne 26 balení. 
Balenie 100 ks v sáčku. Výrobca: Donau Formát: 
A4Hrúbka: 45 mic.

bal. 93

Euroobal DONAU A4 maxi lesklý 120mic 25ks: Obal s 
eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov 
rozšíreného formátu A4. Povrch lesklý, otvor zhora. 
Hrúbka 120 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220 mm.
Balenie 25 ks v PE sáčku. Formát: A4 maxi Hrúbka: 120 
mic.

bal. 28

Plastový obal A5 so zipsom DONAU: Plastový obal z 
PVC s uzatváraním na zips a štítkom na popis. Formát 
A5, rozmery 240 x 180 mm. Väčšie balenie 24 ks.

ks 73
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Kartónový obal lesklý s gumičkou DONAU rôzne farby: 
Lesklý hladký obal A4 s tromi chlopňami a gumičkou. 
Materiál pevný kartón gramáže 400 g. Väčšie balenie 50
 ks.

ks 48

Blok kocka nelepená 90x90x90mm mix farieb 
(8302001PL-99): Neónové poznámkové bloky z 
recyklovaného papiera dodávané ako náhrada do 
zásobníka. Rozmery 90×90×90 mm. Väčšie balenie 12 
ks.

ks 5

Blok kocka nelepená 83x83x75 mm biela: Biele 
poznámkové bloky so 700 lístkami v tvare kocky v rovnej
nelepenej úprave ako náhrada do zásobníka. Rozmery: 
83x83x75 mm Väčšie balenie 6 ks.

ks 91

Zakladač 2-krúžkový DONAU poloplastový 4cm rôzne 
farby: Zakladač s 2 krúžkami priemeru 25 mm potiahnutý
z vonkajšej strany PP fóliou so štruktúrou plátna o 
hrúbke 100 µm a z vnútornej strany hladkým papierom. 
Obojstranný chrbtový štítok, šírka chrbta 4 cm. Väčšie 
balenie 10 ks. Chrbát: 4 cm

ks 41

Zakladač 4-krúžkový DONAU poloplastový 4,5cm rôzne 
farby: Krúžkový zakladač so 4 D-krúžkami priemeru 30 
mm potiahnuté z vonkajšej strany PP fóliou hrúbky 100 
µm a z vnútornej strany hladkým papierom. Šírka chrbta 
4,5 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 4,5 cm

ks 13

Zakladač pákový DONAU poloplastový 5cm čierny: 
Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, 
potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený 
chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým
štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 
cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 5 cm Farba: čierna

ks 52

Zakladač pákový DONAU poloplastový 7,5cm čierny: 
Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, 
potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený 
chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým
štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 
cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: čierna

ks 105

Blok kocka nelepená 83x83x75mm biela v čírej škatuľke:
Biele poznámkové bloky so 700 lístkami v tvare kocky v 
rovnej nelepenej úprave v plastovej krabičke. Rozmery: 
škatuľka 92x92x82 mm, kocka 83x83x75 mm Väčšie 
balenie 6 ks.

ks 26

Blok kocka nelepená 83x83x75mm pastelové farby číra 
škatuľka: Farebné (pastelové farby) nelepené 
poznámkové bloky v čírej plastovej škatuľke. Rozmer 
bločkov 83x83x75mm.Rozmer škatuľky 
92x92x82mmVäčšie balenie 6 ks.

ks 19

Blok kocka nelepená 90x90x90mm neónových farieb 
dymová škatuľka: Neónové poznámkové bloky z 
recyklovaného papiera v tvare kocky v nelepenej úprave 
dodávané v plastovej škatuľke. Rozmery: škatuľka 
95×95×95 mm, kocka 90×90×90 mm. Väčšie balenie 12 
ks.

ks 8

Rám s klipmi a plexisklom 210x297mm: Ideálny 
pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a
 iných dokladov. Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z 
každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 
3 mm plát HDF. Možnosť vešania na výšku alebo na 
šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny 
neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery: 210 x 297 
mm

ks 55

Rám s klipmi a plexisklom 300x400mm: Ideálny 
pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a
 iných dokladov. Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z 
každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 
3 mm plát HDF. Možnosť vešania na výšku alebo na 
šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny 
neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery: 300 x 400 
mm

ks 6

Strana 17 z 117 



Rám s klipmi a plexisklom 500x700mm: Ideálny 
pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a
iných dokladov. Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z 
každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 
3mm plát HDF. Možnosť vešania na výšku alebo na 
šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny 
neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery : 50 x 70 
cm.

ks 12

Rám s klipmi a plexisklom 700x1000mm: Ideálny 
pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a
iných dokladov. Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z 
každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 
3mm plát HDF. Možnosť vešania na výšku alebo na 
šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny 
neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery : 70 x 100 
cm.

ks 1

Pravítko DONAU 30cm transparentné: Transparentné 
pravítko. Dĺžka 30 cm. Väčšie balenie 20 ks. ks 177

Roller gélový DONAU rôzne farby: Klasický roller s 
plastovým klipom a gumeným úchytom vo farbe tuhy. 
Plnený netoxickým pigmentovým vode odolným 
atramentom. Telo z plastu, gulička 0,5 mm, šírka stopy 
0,25 mm, dĺžka stopy 450 m. Väčšie balenie 12 ks. 
Náhradná náplň DO734501.

ks 122

Roller gélový klikací DONAU rôzne farby: Klikací roller s 
plastovým klipom a gumeným úchytom vo farbe tuhy. 
Plnený netoxickým pigmentovým vode odolným 
atramentom. Telo z plastu, gulička 0,5 mm, šírka stopy 
0,25 mm, dĺžka stopy 400 m. Väčšie balenie 12 ks. 
Náhradná náplň DO734601.

ks 17

Náhradná náplň do gélového klikacieho rollera DONAU 
modrá: Náplň do klikacieho rollera Donau. Väčšie 
balenie 10 ks. Farba: modrá

ks 55

Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 4S: Sada 4 
zvýrazňovačov so zrezaným hrotom na vyznačovanie 
textu. Šírka stopy 1-5 mm, dĺžka stopy 200 m.

sada 41

Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S: Sada 6 
zvýrazňovačov so zrezaným hrotom na vyznačovanie 
textu. Šírka stopy 1-5 mm, dĺžka stopy 200 m.

sada 13

Zásobník na závesné obaly DONAU červený: Zásobník 
na 20 štandardných závesných obalov formátu A4. 
Dodávaný bez obalov. Rozmery 330×260×160 mm

ks 1

Zásobník na závesné obaly DONAU tmavomodrý: 
Zásobník na 20 štandardných závesných obalov formátu
A4. Dodávaný bez obalov. Rozmery 330×260×160 mm.

ks 1

Samolepiaca nástenka 58x46cm hnedá DONAU: 
Samolepiaca nástenka s povrchom, ktorý umožňuje 
mnohonásobné prichytávanie a odlepovanie 
dokumentov bez použitia špendlíkov, samolepiacej 
pásky alebo magnetov. Rozmery 46× 58 cm, hrúbka 4 
mm. Farba hnedá s korkovým vzorom. Samolepiaca 
vrstva nástenky je pokrytá ochrannou fóliou, ktorú treba 
pred prvým použitím odstrániť. Väčšie balenie 10 ks.

ks 3

Filcová stierka na tabule economy magnetická: 
Magnetická filcová stierka triedy economy. Farba žltá. ks 62

Archívny box DONAU 80mm modrý: Archívny box z 
trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej 
výrobu pochádza z lesov, obhospodarovaných 
udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). 
Vhodný na archiváciu dokumentov do formátu A4 s 
otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj 
zakladač Donau. Predtlače na popis na dlhšej i kratšej 
strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej 
polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v kombinácii
s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 
297x80x339mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 80 mm 
Farba: modrá

ks 33
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Archívny box DONAU 100mm modrý: Archívny box z 
trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej 
výrobu pochádza z lesov, obhospodarovaných 
udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). 
Vhodný na archiváciu dokumentov do formátu A4 s 
otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj 
zakladač Donau. Predtlače na popis na dlhšej i kratšej 
strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej 
polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v kombinácii
s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 
297x100x339 mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 100 
mm Farba: modrá

ks 49

Archívny box DONAU 120mm modrý: Archívny box z 
trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej 
výrobu pochádza z lesov, obhospodarovaných 
udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). 
Vhodný na archiváciu dokumentov do formátu A4 s 
otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj 
zakladač Donau. Predtlače na popis na dlhšej i kratšej 
strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej 
polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v kombinácii
s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 
297x120x339mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 120 mm
Farba: modrá

ks 153

Archívna škatuľa so sklápacím vekom DONAU hnedá: z 
trojvrstvovej lepenky gramáže 450 g s certifi. FSC®, bez 
obsahu kyseliny (pH 7,5). Rýchlo a ľahko zložiteľná. 
Bočné otvory na prenášanie, predtlač na popis na 
bokoch. Dodávaná rozložená. Väčšie balenie 5 ks. 
Rozmery: 560 × 370 × 315 mm. Kapacita: 6 archívnych 
boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5 archívnych boxov so 
šírkou chrbta 10 cm, 4 archívne boxy so šírkou chrbta 12
cm, 2 archívne boxy so šírkou chrbta 15,5 cm + 1 
archívny box so šírkou chrbta 20 cm alebo 2 archívne 
boxy so šírkou chrbta 20 cm + 1 archívny box so šírkou 
chrbta 10 cm.

ks 7

Archívna škatuľa s odnímateľným vekom DONAU 
hnedá: z trojvrstvovej lepenky gramáže 490 g s certifik. 
FSC®, bez obsahu kyseliny (pH 7,5). Rýchlo a ľahko 
zložiteľná. Bočné otvory na prenášanie, predtlač na 
popis na bokoch. Dodávaná rozložená. Väčšie balenie 5 
ks. Roz.: 522 × 351 × 305 mm. Kapacita: 6 archívnych 
boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5 archívnych boxov so 
šírkou chrbta 10 cm, 4 archívne boxy so šírkou chrbta 12
cm, 2 archívne boxy so šírkou chrbta 15,5 cm + 1 
archívny box so šírkou chrbta 20 cm alebo 2 archívne 
boxy so šírkou chrbta 20 cm + 1 archívny box so šírkou 
chrbta 10 cm.

ks 11

Plastový rozraďovač DONAU 10-dielny farebný: 
10-dielny A4 plastový farebný rozraďovač bez označenia
s eurodierovaním a titulným listom na popisovanie 
obsahu. Balenie jedna sada v polyesterovom sáčku. 
Väčšie balenie 25 sád.

sada 27

Plastový rozraďovač DONAU 1-10 farebný: Rozraďovač 
formátu A4 vyrobený z tuhého polypropylénu. Jednotlivé 
stránky v rôznych farbách, multiperforácia na použitie 
rozraďovača v krúžkovom aj pákovom zakladači. Väčšie 
balenie 25 sád. Rozmery 230x297mmOznačenie 
rozraďovačov: 1-10

sada 22

Gumičky 57mm mix farieb 0,5kg: Rôznofarebné gumičky
priemeru 57 mm. Balenie: 1450 ks bal. 7

Gumičky 57mm mix farieb 1kg: Rôznofarebné gumičky 
priemeru 57 mm. Balenie: 2900 ks bal. 2

Strúhadlo DONAU kovové s dvomi otvormi: Kovové 
strúhadlo dvojité so zásobníkom na štandardné a 
farebné ceruzky. Väčšie balenie 20 ks.

ks 66
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Lepiaca páska DONAU 18mmx33m s dispenzorom 3ks: 
Univerzálna lepiaca páska vhodná do kancelárie, školy i 
na domáce využitie. Vyrobená z polypropylénu, 
odolnému voči žltnutiu. Vysoko transparentná, pri 
faxovaní a kópiách ich nevidieť. Silná substancia lepidla 
zaručuje dlhú trvanlivosť. Dodávaná v balení 3 ks s 
dispenzorom. Rozmery: 18 mm x 33 m

bal. 15

Dispenzor na pásku DONAU: Stolový zásobník na pásky
do šírky 19 mm s kovovým nožom na odrezanie pásky a 
dvomi protišmykovými podložkami na spodnej časti. 
Dodávaný prázdny. Farba čierna. Väčšie balenie 24 ks.

ks 9

Nožnice DONAU klasické 20,5cm: Kancelárske nožnice 
na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej 
pásky a pod. s pogumovaným úchytom a strihacou 
časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Väčšie 
balenie 12 ks. Veľkosť: 20,5cm

ks 171

Nožnice DONAU Soft grip 20cm modré: Kancelárske 
nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky, 
samolepiacej pásky a pod. s pogumovaným úchytom a 
strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba 
čierna/-modrá. Veľkosť: 20 cm

ks 12

Nožnice DONAU klasické 16cm: Kancelárske nožnice 
na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej 
pásky a pod. s pogumovaným úchytom a strihacou 
časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť: 
16 cm

ks 77

Rezač DONAU PROFESSIONAL 18mm: Profesionálny 
rezač s puzdrom z ušľachtilej ocele, gumenou zónou pre
dokonalé uchytenie a otvorom na zavesenie. Po 
vytiahnutí opotrebovaného noža sa zasunutím bežca 
nainštaluje z integrovaného zásobníka automaticky nôž 
nový. Šírka čepele: 18 mm. Úprava: plastová

ks 7

Blok kocka lepená 90x90x90mm farebná: Neónové 
poznámkové bloky z recyklovaného papiera v tvare 
kocky v lepenej úprave. Rozmery 90×90×90 mm. Väčšie
balenie 12 ks.

ks 33

Visačka štipec+špendlík DONAU 90x57mm 50ks: 
Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na 
odev pomocou štipca alebo zatváracieho špendlíka. 
Balenie 50 ks.Rozmery: 90 x 57 mmUchytenie: 
štipec/zatvárací špendlíkBalenie: 50 ks

bal. 13

Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU 
rôzne farby: Plastový obal z priehľadného PP s 
uzatvárateľnou klopou a eurodierovaním. Formát A4, 
hrúbka 200 µm. Formát: A4Balenie: 4ks

ks 45

Plastový obal A4 s cvočkom DONAU rôzne farby: 
Plastový obal z PP s uzatváraním. Formát A4. Väčšie 
balenie: 4 ks.

ks 50

Plastový box s gumičkou DONAU priehľadný rôzne 
farby: Plastový box s tromi chlopňami vyrobený zo 
silného polypropylénu 700 µm, uzatvárateľný gumičkou. 
Kapacita cca 300 listov. Rozmery (v×h×š) 327×250×32 
mm. Väčšie balenie 20 ks.

ks 10

Aktovka plastová s držadlom DONAU rôzne farby: 
Aktovka z elegantného PP v matnej povrchovej úprave, 
držadlo a zámok v čiernej farbe. Rozmery (š×v×h) 
340×260×35 mm. Väčšie balenie 40 ks.

ks 38

Plastový obal C5 s cvočkom DONAU zelený: Plastový 
obal z PP s uzatváraním. Formát A5. Väčšie balenie: 10 
ks. Farba: zelená.

ks 41

Plastový obal C5 s cvočkom DONAU modrý: Plastový 
obal z PP s uzatváraním. Formát A5. Väčšie balenie: 10 
ks. Farba: modrá.

ks 46
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Plastový obal s gumičkou DONAU polopriehľadný rôzne 
farby: Polopriehľadný obal z polypropylénu hrúbky 480 
mikrónov. Tri klopy, vymeniteľná etiketa. Formát A4. 
Väčšie balenie 25 ks.

ks 16

Kartónový rozraďovač DONAU úzky mix farieb: 
Rozraďovač rozmerov 105×235 mm. Materiál manila 
190 g. Farba: mix farieb (biela, červená, zelená a modrá 
po 25 ks)

bal. 13

Prešpánový obal s gumičkou DONAU rôzne farby: Obal 
A4 s tromi chlopňami a gumičkou vo farbe obalu. 
Materiál prešpánový kartón gramáže 390 g. Väčšie 
balenie 10 ks.

ks 35

Blok kocka nelepená 83x83x75mm pastelové farby: 
Farebné (pastelové farby) nelepené poznámkové bloky v
tvare kocky. Vhodný ako samostatné poznámkové bloky 
alebo ako náplň do škatuľky DO491001.Rozmery 
83x83x75mm.Väčšie balenie 6 ks.

ks 19

Stojan na časopisy DONAU čierny: Stojan na prospekty, 
časopisy a katalógy s vymeniteľným chrbtovým štítkomy.
Materiál kartón, potiahnutý z vonkajšej strany 100 um 
polypropylénovou fóliou. Rozmery (š × v × h) 72 × 320 × 
245 mm. Farba: čierna

ks 8

Spisové spony DURABLE 26mm medené 1000ks: 
Spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď 
Veľkosť: 26 mm Balenie: 1000 ks

bal. 15

Spisové spony DURABLE 26 mm zinkové 100ks: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 26 mm Balenie: 100 ks

bal. 179

Spisové spony DURABLE 26mm zinkové 1000ks:: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 26 mm Balenie: 1000 ks

bal. 24

Spisové spony DURABLE 32mm medené 1000ks: 
Spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď 
Veľkosť: 32 mm Balenie: 1000 ks

bal. 7

Spisové spony DURABLE 32mm zinkové 100ks: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 32 mm Balenie: 100 ks

bal. 105

Spisové spony DURABLE 32mm zinkové 1000ks: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 32 mm Balenie: 1000 ks

bal. 19

Spisové spony DURABLE 77mm medené 100ks: Veľké 
spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď 
Veľkosť: 77 mm Balenie: 100 ks

bal. 8

Spisové spony DURABLE 50mm zinkové 100ks: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 50 mm Balenie: 100 ks

bal. 32

Spisové spony DURABLE 77mm zinkové 100ks: 
Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok 
Veľkosť: 77 mm Balenie: 100 ks

bal. 9

Spisové spony DURABLE 26mm + dispenzor: 
Magnetický akrylový zásobník so 125 kusmi farebných 
spôn veľkosti 26 mm. Materiál: mix farieb Veľkosť: 26 
mm

sada 12

Spisové spony DURABLE 26mm potiahnuté plastom 
farebné 100ks: Spony na papier potiahnuté farebnou 
plastovou vrstvou. Materiál: mix farieb Veľkosť: 26 mm 
Balenie: 100 ks

bal. 30

Nožnice DURABLE Supercut 25cm: Univerzálne nožnice
na kartón, papier, PVC a iné pevné materiály. 
Nehrdzavejúca, špeciálne tvrdená oceľ Solingen, 
špičková kvalita, trojročná záruka. Veľkosť: 25 cm Farba:
čierna/červená

ks 3
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Napichovacie špendlíky guľaté DURABLE 6mm mix 
farieb 50ks: Špendlíky určené na vyznačenie bodov na 
mapách, plánoch, organizačných a vývesných tabuliach.
Priemer hlavičky 6 mm, dĺžka nožičky 15 mm. Balenie v 
mixe farieb. Priemer hlavičky: 6 mm Farba: mix farieb 
Balenie: 50 ks

bal. 7

Panel na 24 kľúčov DURABLE KEY BOARD 24: 
Dokonalý organizačný systém na kľúče bez dokupovania
ďalších doplnkov s jednoduchou montážou na stenu. 
Panel umožňuje pohodlný a priamy prístup až k 24 
menovkám s kľúčmi. Na výšku zaberie iba 40 cm, čím 
ušetrí miesto. Súčasťou balenia je 6 menoviek na kľúče 
v rôznych farbách. Farba panelu sivá. Farba: sivá

ks 1

Obal s klipom DURACLIP Original 30 mix farieb: Obal 
vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie 
nedierovaných listov. Materiál z PVC s unikátnym 
kovovým klipom, ktorý sa prispôsobí vloženému počtu 
listov a priehľadnou prednou stranou. Ideálny na 
prezentácie, ponuky, správy, poznámky na konferencie, 
semináre a pod. Formát A4. Kapacita 1-30 listov. Väčšie
balenie 25 ks. Kapacita: 1-30 listov Farba: mix farieb

bal. 3

Obal s klipom DURACLIP Original 30 #farby: Obal 
vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie 
nedierovaných listov. Materiál z PVC s unikátnym 
kovovým klipom, ktorý sa prispôsobí vloženému počtu 
listov a priehľadnou prednou stranou. Ideálny na 
prezentácie, ponuky, správy, poznámky na konferencie, 
semináre a pod. Formát A4. Kapacita 1-30 listov. Väčšie
balenie 25 ks. Kapacita: 1-30 listov Farba: biela

ks 115

Obal s klipom SWINGCLIP mix farieb: Obal z pevného 
číreho polypropylénu s nepriehľadným farebným 
vyklápacím klipom. Formát A4. Kapacita 1-30 listov. 
Väčšie balenie 25 ks. Farba klipu: mix farieb Farba 
obalu: číra Kapacita: 1-30 listov

bal. 2

Obal L na dokumenty DURABLE krištáľovo číry 150mic: 
Krištáľovo číry obal na dokumenty z PVC. Otvor zhora a 
po dlhšej strane („L“). Povrch lesklý. Formát A4.Balenie 
50 ks. Hrúbka: 150 mic.

bal. 4

Obal L na dokumenty DURABLE STANDARD číry: 
Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Otvor 
zhora a po dlhšej strane („L“). Povrch lesklý. Formát A4. 
Balenie 100 ks. Hrúbka: 100 mic.

bal. 11

Obal L na dokumenty DURABLE modrý: Priehľadný obal
na dokumenty s otvorom zhora a po dlhšej strane („L“). 
Povrch matný, mierne pórovitý. Formát A4. Balené v 
kartónovom boxe. V balení 100 ks. Formát: A4Farba: 
modrá Hrúbka: 120 mic.

bal. 18

Dosky s klipom DURABLE čierne: Dosky vyrobené zo 
spevneného mäkkého PVC. Vrecko po celej dĺžke 
vnútornej strany predného obalu. Vhodné na dokumenty 
formátu A4.Farba: čierna

ks 14

Dosky s klipom DURABLE tmavomodré: Dosky 
vyrobené zo spevneného mäkkého PVC. Vrecko po 
celej dĺžke vnútornej strany predného obalu. Vhodné na 
dokumenty formátu A4

ks 8

Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS 
strieborný/modrý: Vizitkár so 100 obojstrannými 
vreckami rozmerov 104×72 mm a abecedným 
rozraďovačom s 25 oddielmi. Jednoduché vkladanie 
vizitiek. Kompatibilný s vizitkárom VISIFIX® Flip. 
Náhradné balenie vreciek do vizitkára VISIFIX® Desk 
obj. kód DU241819 obsahuje 40 priehľadných vreciek. 
Farba: strieborná/modrá

ks 2

Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX: 
Elegantná a praktická hliníková krabička na vizitky v 
matnej úprave. Vnútorné rozmery 90 × 55 mm. Kapacita 
20 vizitiek. Farba strieborná. Vnútorné rozmery: 90 x 55 
mm Kapacita: 20 vizitiek Úprava: matná

ks 7
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Rotačný stolový vizitkár na 300 vizitiek VISIFIX CUBO 
čierny: Praktický rotačný vizitkár s rozraďovačom. 
Vyrobený z kvalitného plastu. Obsahuje 150 
obojstranných vreciek rozmeru 72 × 104 mm a abecedný
rozraďovač s 25 oddielmi. Kapacita 300 vizitiek. Vrecká 
na vizitky sa ľahko vyberajú a umožňujú tak rýchle 
narábanie s vizitkami. Farba: čierna Rozmery 
215x120x185 mm

ks 3

Plastový obal A4 so zipsom DURABLE: Plastové obaly s
uzatváraním na zips na uchovávanie alebo prenos 
dokumentov a iných drobností. Formát A4. Rozmery 330
x 240 mm. V balení 5 ks.

bal. 5

Plastový obal A5 so zipsom DURABLE: Plastové obaly s
uzatváraním na zips na uchovávanie alebo prenos 
dokumentov a iných drobností. Formát A5. Rozmery 240
x 180 mm. V balení 5 ks.

bal. 11

Euroobal DURABLE BUSINESS A5 lesklý 60mic v 
sáčku: Polypropylénové priehľadné euroobaly v lesklej 
úprave. Formát A5. Balené v sáčku. Balenie 25 ks. 
Výrobca: DURABLE Formát: A5Hrúbka: 60 mic.

bal. 39

Euroobal DURABLE A4 matný s chlopňou 135mic v 
sáčku: Obaly s eurodierovaním vhodné na zakladanie 
hrubších materiálov do formátu A4. Povrch matný. Otvor
po dlhšej strane obalu uzatvorený chlopňou. Balenie 5 
ks. Balené v sáčku. Výrobca: DURABLE Formát: 
A4Hrúbka: 135 mic.

bal. 55

Euroobal na katalógy DURABLE MAXI bez chlopne 
180mic 5ks: Priehľadný obal s eurodierovaním zo silnej 
PVC fólie. Predné vrecko s voľným chrbtom, ktorý sa 
prispôsobí šírke vloženého katalógu alebo počtu 
vložených listov. Balenie 5 ks. Hrúbka 180 mic. Materiál:
silná PVC fólia Popis: predné vrecko

bal. 3

Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v 
krabici: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor 
zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát 
A4. Balenie 100 ks. Balený v kartónovej krabici. Hrúbka: 
48 mic. Výrobca: DURABLE

bal. 4

Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v 
sáčku: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor 
zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát 
A4. Balenie 100 ks. Balený v sáčku. Hrúbka: 48 mic. 
Výrobca: DURABLE

bal. 37

Euroobal DURABLE PREMIUM A4 lesklý 80mic v sáčku:
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, 
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. 
Balenie 100 ks v sáčku. Hrúbka: 80 mic. Výrobca: 
DURABLE

bal. 22

Rýchloviazač DURABLE DOCUMENT rôzne farby: 
Elegantný rýchloviazač z priesvitného PVC s vnútorným 
vreckom na zadnej strane a vreckom na vizitky na 
prednom obale. Extra široký, vhodný aj na euroobaly. 
Väčšie balenie 25 ks. V kombinácii so zakladacím 
pásikom obj. kód DU2996 02 je možné archivovať 
rýchloviazač v zakladači.

ks 40

Lišty DURABLE 1-30 listov #farby: Násuvné lišty z plastu
na nasúvanie listov. Veľkosť do 30 listov. Formát A4. 
Balenie 100 ks. Kapacita listov: 1-30Farba: čierna

bal. 2

Lišty DURABLE 1-60 listov #farby: Násuvné lišty z plastu
na nasúvanie listov. Veľkosť do 60 listov. Formát A4. 
Balenie 100 ks. Kapacita listov: 1-60Farba: čierna

bal. 2

Lišty DURABLE 20-80 listov čierne: Násuvné lišty z 
plastu na nasúvanie listov. Veľkosť 20-80 listov. Formát 
A4. Balenie 25 ks.Kapacita listov: 20-80Farba: čierna

bal. 2

Lišty DURABLE 40-100 listov #farby: Násuvné lišty z 
plastu na nasúvanie listov. Veľkosť 40-100 listov. Formát
A4. Balenie 25 ks. Kapacita listov: 40-100Farba: čierna

bal. 2
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Obaly Report PVC 1-100 listov #farby: Celopriehľadný 
obal na použitie s násuvnou lištou. Dodávaný 
samostatne bez lišty. Formát A4. Kapacita 1-100 listov 
A4. Materiál PVC. Balenie 50 ks. Farba: priehľadná 
modrá

bal. 7

Obaly Report PP 1-100 listov priehľadné: Celopriehľadný
obal na použitie s násuvnou lištou podobne ako obálky 
Coverself. Dodávaný samostatne bez lišty. Formát A4. 
Kapacita 1-100 listov A4. Materiál polypropylén. Balenie 
50 ks. Farba: priehľadná číra

bal. 7

Kôš nerezový s pedálom Step 5l: Odpadkový kôš na 
papier z nerezovej ocele vybavený vyberateľnou 
vnútornou nádobou z plastu a plastovou objímkou na 
vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a 
pre lepšiu stabilitu. Veko na pedál sa zatvára ticho. 
Úprava z nerezovej ocele je potiahnutá vrstvou proti 
neželaným odtlačkom prstov. Objem 5 l, rozmery 260 x 
290 mm.

ks 3

Kôš nerezový s pedálom Step 20l: Odpadkový kôš na 
papier z nerezovej ocele vybavený vyberateľnou 
vnútornou nádobou z plastu a plastovou objímkou na 
vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a 
pre lepšiu stabilitu. Veko na pedál sa zatvára ticho. 
Úprava z nerezovej ocele je potiahnutá vrstvou proti 
neželaným odtlačkom prstov. Objem 20 l, rozmery 360 x
455 mm.

ks 4

Kôš kovový s pedálom Step 5l: Odpadkový kôš na 
papier z kovu vybavený vyberateľnou vnútornou 
nádobou z plastu a plastovou objímkou na vrecko na 
odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu 
stabilitu. Veko na pedál sa zatvára ticho. Objem 5 l, 
rozmery 260 x 290 mm.

ks 3

Kôš kovový s pedálom Step 20l: Odpadkový kôš na 
papier z kovu vybavený vyberateľnou vnútornou 
nádobou z plastu a plastovou objímkou na vrecko na 
odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu 
stabilitu. Veko na pedál sa zatvára ticho. Objem 20 l, 
rozmery 360 x 455 mm.

ks 8

Informačná tabuľka Info Sign 149x210,5 mm: 
Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo 
vrúbkovanej úprave, spodná časť z vysoko kvalitného 
hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže 
byť zadnou časťou priskrutkovaná alebo nalepená. Text 
je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý 
pridržiavajú dve fixujúce spojky. Súčasťou balenia je 
montážna sada s názorným návodom a čistým listom 
papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 149x210,5 mm 
Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie

ks 6

Informačná tabuľka Info Sign 210x297 mm (A4): 
Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo 
vrúbkovanej úprave, spodná časť z vysoko kvalitného 
hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže 
byť zadnou časťou priskrutkovaná alebo nalepená. Text 
je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý 
pridržiavajú dve fixujúce spojky. Súčasťou balenia je 
montážna sada s názorným návodom a čistým listom 
papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 210x297 mm 
Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie

ks 2

Informačná tabuľka Info Sign 297x210 mm (A4): 
Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo 
vrúbkovanej úprave, spodná časť z vysoko kvalitného 
hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže 
byť zadnou časťou priskrutkovaná alebo nalepená. Text 
je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý 
pridržiavajú dve fixujúce spojky. Súčasťou balenia je 
montážna sada s názorným návodom a čistým listom 
papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 297x210 mm 
Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie

ks 2
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Stojan Info Sign A4: Vysoko kvalitný elegantný hliníkový 
stojan s informačným panelom formátu A4, použiteľným 
na výšku alebo na šírku. Zaťaženie stojana a gumové 
podložky zabezpečujú stabilitu. Protiodrazový panel je 
možné otočiť vertikálne alebo horizontálne a naklápať v 
rozmedzí 10 stupňov. Šablóny na potlač sú voľné 
stiahnuteľné na www.durable.de.Maximálna výška: 1,18 
m/1,13 m

ks 3

Náhradné kartičky pre Click Sign,Info Sign - 210x149 
mm (A5): Náhradné kartičky do informačných tabuliek 
Click Sign, potláčateľné na PC. Vhodné do všetkých 
laserových a atramentových tlačiarní alebo kopírovacích 
zariadení. Formát A4. V balení 10 hárkov s 
mikroperforáciou príslušných rozmerov. V balení 20 ks. 
Rozmery: 210 x 148,5 mm Farba: biela

bal. 3

Informačná tabuľka Click Sign 210x148,5 grafitová: 
Moderná informačná tabuľka na dvere s lemom v 
atraktívnej grafitovej farbe. Predný panel sa otvára na 
jedno zatlačenie, a tým sa jednoducho sprístupnia 
vložené popisné papiere, ktoré sa môžu vymieňať podľa 
potrieb. Tabuľka je ideálna do kancelárií, úradov, škôl, 
univerzít a hotelov. Súčasťou balenia je montážna sada 
s názorným návodom. Namiesto pevného montovania 
môže byť tabuľka k povrchu aj prilepená. Rozmery: 210 
x 148,5 mm Farba rámu: grafitová Montáž: montovanie/ 
lepenie

ks 6

Samolepiaci DURAFRAME A6 strieborný: Samolepiaci 
informačný panel s prednou magnetickou časťou. 
Ideálny na vystavovanie kľúčových informácií, 
špeciálnych oznamov alebo dôležitých čísel. Informácie 
sa ľahko vymieňajú a sú čitateľné z oboch strán, ak sa 
panel umiestni napr. na okno alebo priehľadné dvere. 
Vhodný na hladké a pevné povrchy. V prípade potreby je
ľahko premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát A6, 
farba rámu strieborná. V balení 2 ks.

bal. 4

Samolepiaci DURAFRAME A4 modrý: Samolepiaci 
informačný panel s prednou magnetickou časťou. 
Ideálny na vystavovanie plagátov, kľúčových informácií, 
špeciálnych oznamov alebo dôležitých čísel. Informácie 
sa ľahko vymieňajú a sú čitateľné z oboch strán, ak sa 
panel umiestni napr. na okno alebo priehľadné dvere. 
Vhodný na hladké a pevné povrchy. V prípade potreby je
ľahko premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát A4, 
rámik modrý.

bal. 1

Piktogram WC dámy: Piktogram na vysoko kvalitnej 
brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je 
odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer
83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa 
piktogram dá použiť na rôzne povrchy. Farba strieborná,
potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na 
zadnej str.

ks 7

Piktogram WC páni: Piktogram na vysoko kvalitnej 
brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je 
odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer
83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa 
piktogram dá použiť na rôzne povrchy. Farba strieborná,
potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na 
zadnej str.

ks 7

Piktogram WC text: Piktogram na vysoko kvalitnej 
brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je 
odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer
83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa 
piktogram dá použiť na rôzne povrchy. Farba strieborná,
potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na 
zadnej str.

ks 8
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Samolepiaci Duraframe Poster 50x70 cm, čierny: 
Samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou 
časťou. Ideálny na vystavovanie oznamov. Informácie sa
ľahko vymieňajú a sú čitateľné z oboch strán. Vhodný na
hladké a pevné povrchy. V prípade potreby je ľahko 
premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát 50 x 70 cm. 
Farba čierna.

ks 2

Podložka pod myš Extra tmavomodrá: Podložka na extra
presný pohyb myšou. Rozmery 2 × 300 × 200 mm. 
Farba: tmavomodrá Rozmery v mm: 300x200x2Popis: 
extra presný pohyb myšou

ks 8

Dóza s trhacími utierkami na obrazovky Screenclean: 
Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na 
odtrhávanie s možnosťou dopĺňania náhradnými 
utierkami. Sú vhodné na televízne obrazovky, monitory, 
notebooky, filtre a akékoľvek sklenené povrchy. 
Antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez 
obsahu alkoholu.V balení 100 útržkov. Typ utierok: 
mokré

ks 9

Podložka pod myš Ergotop GEL: Ergonomická podložka 
pod myš s textilným povrchom a zabudovanou podperou
zápästia z pružného gélu. Odľahčí a masíruje zápästie. 
Príjemná povrchová úprava. Farba antracitová.

ks 2

Opierka pred klávesnicu gélová antracitová: Pružná 
gélová opierka. Znižuje únavu zápästia a zvyšuje 
pohodlie pri práci s klávesnicou. Príjemná povrchová 
úprava. Farba antracitová.

ks 5

Čistiaca pena na tabule min. 400 ml: Čistiaci prostriedok 
na čistenie a obnovu bielych a plánovacích tabúľ. 
Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za 
sucha stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. 
Vysoko efektívne penové čistidlo, nestekajúce.

ks 23

Sprej na obrazovky Screenclean: Sprej na odstránenie 
nečistoty a otlačkov prstov. Vhodný na televízne 
obrazovky, monitory, notebooky, filtre a akékoľvek 
sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje 
usadzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu. Obsah: min. 
250 ml

ks 4

Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá: 
Vysokoúčinná utierka s ultra mikrovláknom slúži na 
odstránenie prachu a odtlačkov prstov bez poškriabania 
citlivých povrchov. Je určená na čistenie všetkých typov 
CD a DVD, mobilných telefónov, monitorov, filtrov, 
fotoaparátov, kamier a okuliarov. Rozmery: 200 x 200 
mm.

ks 5

Vzduchový čistič základný 400 ml: Vzduchový tlakový 
čistič na odstránenie prachu a nečistoty z ťažko 
prístupných alebo jemných miest, napr. klávesníc, 
notebookov, tlačiarní alebo fotografického vybavenia.

ks 7

Vzduchový čistič otočiteľný 200 ml: vzduchový tlakový 
čistič s možnosťou otočenia o 180 ° na odstránenie 
prachu a nečistoty z ťažko prístupných alebo jemných 
miest, napr. klávesníc, notebookov, tlačiarní alebo 
fotografického vybavenia.

ks 11

Sprej na obrazovky TFT/LCD a plazmy 200 ml s 
utierkou: Sprej a utierka s mikrovláknom účinne 
odstraňujú odtlačky prstov, prach a mastnotu. Obsah 
spreja 200 ml.

ks 9

Čistiaca sada na povrchy a obrazovky: Sada obsahuje 
125mℓ sprej na čistenie obrazoviek, 150mℓ penu na 
povrchy, 10 suchých utierok a 1 tyčinku na čistenie 
medzitlačidlového priestoru klávesnice. Bez obsahu 
alkoholu, antistatické zloženie.

ks 2
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Euroobal DURABLE s indexami 1-5: Sada zakladacích 
obalov DURABLE s rozlišovacími výmennými indexami 
na rozlíšenie zakladacích obalov, ktoré je potrebné 
rýchlo vyhľadať. Väčšie balenie 10 sád. Popis: výmenné 
indexy

sada 11

Euroobal DURABLE s indexami 1-12: Sada zakladacích 
obalov DURABLE s rozlišovacími výmennými indexami 
na rozlíšenie zakladacích obalov, ktoré je potrebné 
rýchlo vyhľadať. Väčšie balenie 10 sád. Popis: výmenné 
indexy

sada 18

Plastový rozraďovač DURABLE 1-12 farebný: Farebný 
číselný rozraďovač vyrobený zo zosilneného plastu s 
eurodierovaním, popisovateľný papierový titulný list na 
ľahkú orientáciu v dokumentoch. Výsledný dokument 
pôsobí upravene a reprezentatívne. Väčšie balenie 20 
sád. Formát: A4

ks 21

Plastový rozraďovač DURABLE 1-31 farebný: Farebný 
číselný rozraďovač vyrobený zo zosilneného plastu s 
eurodierovaním, popisovateľný papierový titulný list na 
ľahkú orientáciu v dokumentoch. Výsledný dokument 
pôsobí upravene a reprezentatívne. Väčšie balenie 20 
sád. Formát: A4

ks 3

Podložka na stôl DURAGLAS 40x53cm priehľadná: 
Priehľadná podložka na stôl. Ideálna na poznámky a 
odkazy, ktoré budete mať vždy po ruke. Rozmery: 40 x 
53 cm Farba: priehľadná číra

ks 2

Podložka na stôl DURAGLAS 50x65cm priehľadná: 
Priehľadná podložka na stôl. Ideálna na poznámky a 
odkazy, ktoré budete mať vždy po ruke. Rozmery: 50 x 
65 cm Farba: priehľadná číra

ks 5

Podložka na stôl Artwork 52x65cm čierna: Elegantná 
podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou 
upevnenou na hornej hrane. Na spodnej časti mäkká 
protišmyková penová úprava. Farba: čierna Rozmery: 53
x 68 cm

ks 6

Podložka na stôl Artwork 52x65cm tmavomodrá: 
Elegantná podložka na stôl s transparentnou krycou 
fóliou upevnenou na hornej hrane. Na spodnej časti 
mäkká protišmyková penová úprava. Farba: modrá 
Rozmery: 53 x 68 cm

ks 3

Podložka na stôl DURABLE s priehľadnou fóliou 
40x53cm čierna: Podložka na stôl s transparentnou 
krycou fóliou upevnenou na dlhšej strane umožňuje 
odkladanie poznámok a odkazov. Na spodnej časti 
mäkká protišmyková penová úprava. Rozmery: 40 x 53 
cm Farba: čierna

ks 3

Podložka na stôl DURABLE s priehľadnou fóliou 
52x65cm čierna: Podložka na stôl s transparentnou 
krycou fóliou upevnenou na dlhšej strane umožňuje 
odkladanie poznámok a odkazov. Na spodnej časti 
mäkká protišmyková penová úprava. Rozmery: 52 x 65 
cm Farba: čierna

ks 5

Podložka na stôl s priehľadnou fóliou a ochranou rohu 
65x52cm čierna: Podložka na stôl s priehľadnou fóliou a 
ochranou rohu ideálna na vloženie poznámok a 
odkazov, ktoré majú byť vždy pri ruke. Protišmykové 
samolepiace pásiky pre ľahkú fixáciu na stole. Rozmery: 
50 x 65 cm Farba: čierna

ks 1

Zásuvkový box VARICOLOR SAFE: Box s cylindrickou 
vložkou, dodávaný s 2 kľúčmi. 4 zatvorené zásuvky, 
vrchná a spodná zásuvka vo formáte XXL.

ks 1
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Zásuvkový box VARICOLOR 10: Boxy s 10 zásuvkami s
vnútrami dúhových farieb dodajú kancelárii nádych 
elegancie. Pri ich zatvorení farebné línie iba jemne 
vystupujú z elegantnej sivej farby, pri otvorení sú žiarivé 
farby dúhy potešením pre oči. Dodávané s priehľadnými 
plastovými indexami na označenie obsahu. Boxy sú 
stohovateľné, zásuvky zabezpečené proti vypadnutiu. 
Materiál najkvalitnejší ABS plast, tichý a ľahký posun 
zásuviek, spodná strana s protišmykovou ochranou. 
Rozmery (š × v × h) 292 × 280 × 356 mm.

ks 2

Odkladač VARICOLOR TRAY SET 5ks mix: Sada 
piatich odkladačov v trendových farbách. Formát A4-C4. ks 1

Stojan na kancelárske spony VEGAS čierny/sivý: 
Štýlový stojan na kancelárske spony v dizajne 
produktovej rady

ks 2

Stojan na kancelárske spony CUBO čierny: Stojan na 
100 kancelárskych spôn veľkosti 32 mm. Rozmery 
75×35×75 mm. Farba: čierna

ks 13

Menovka na stôl DURABLE 61x150mm: Obojstranne 
čitateľná stolová menovka z pevného PVC, vhodná na 
konferencie, recepčné pulty, ceny tovarov a popis 
produktov. Dodávaná s vymeniteľnou prázdnou kartou. 
Väčšie balenie 25 ks. Rozmery: >61x150 mm Výrobca: 
Durable

ks 33

Menovka na stôl DURABLE 61x210mm: Obojstranne 
čitateľná stolová menovka z pevného PVC, vhodná na 
konferencie, recepčné pulty, ceny tovarov a popis 
produktov. Dodávaná s vymeniteľnou prázdnou kartou. 
Väčšie balenie 25 ks. Rozmery: 61x210 mm Výrobca: 
Durable

ks 13

Visačka s remienkom DURABLE 90x60mm 10ks #farby: 
Visačka na krk s farebným bezpečnostným remienkom 
dĺžky 44 cm. Poistka na remienku sa uvoľní pri zachytení
remienka alebo silnom potiahnutí. Materiál pevné 
priehľadné PVC, závesný remienok šírky 10 mm. 
Balenie 10 ks. Náhradné papieriky DU145602. Rozmery 
visačky: 90×60 mm Farba remienka: čierna

bal. 5

Úchyt na plastovú kartu s remienkom DURABLE CARD 
FIX 10ks: Card fix je univerzálna pomôcka na uchytenie 
akejkoľvek podnikovej identifikačnej karty, alebo vizitky. 
Pogumovaná vnútorná vrstva umožňuje bezpečné 
uchytenie materiálu do hrúbky 1 mm. Obsahuje čierny 
textilný remienok na krk dĺžky 44 cm s bezpečnostnou 
poistkou, ktorá sa pri zachytení remienku alebo prudkom
potiahnutí uvoľní, aby sa predišlo prípadnému zraneniu. 
Balenie 10 ks.

bal. 5

Menovka na stôl DURABLE DeLuxe 61x210mm: Štýlová
stolová menovka s hliníkovým podstavcom. Unikátny 
uchytávací systém zabraňuje samovoľnému alebo 
neželanému vysunutiu menovky. Čítanie z oboch strán. 
Ideálna na konferencie, porady alebo miesta na styk so 
zákazníkom. Balenie 2 ks. Rozmery: 61 x 210 mm

bal. 9

Samolepiace vrecko na CD/DVD POCKETFIX: 
Priehľadné lepiace vrecká na CD/DVD s klopou. Ideálne 
na archiváciu CD/DVD, v pákových a krúžkových 
zakladačoch, obaloch a pod. Rozmery 127 x 127 mm. V 
balení 100 ks.

bal. 4

Samolepiace vrecko rohové DURABLE 175x175mm 
100ks: Samolepiace priehľadné vrecká na vnútorné 
obálky zakladačov, poznámkových blokov, kníh alebo 
albumov. Obsah vloženého dokumentu je chránený, 
dobre viditeľný a vždy poruke na správnom mieste. 
Rozmery: 175 x 175 mm

bal. 2

Závesný remienok DURABLE FLEX so šnúrkou čierny 
10ks: Textilný remienok s hodvábnou štruktúrou. 
Bezpečnostná spona s vysúvacou šnúrkou s možnosťou
vysunutia od 24 do 50 cm. Šírka remienka 8 mm, šírka 
spony 9 mm.

bal. 3
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Samolepiace vrecko rohové DURABLE 125x125mm 
100ks: Samolepiace priehľadné vrecká na vnútorné 
obálky zakladačov, poznámkových blokov, kníh alebo 
albumov. Obsah vloženého dokumentu je chránený, 
dobre viditeľný a vždy poruke na správnom mieste. 
Rozmery: 125 x 125 mm

bal. 11

Stojan COMBIBOXX A4 s 1 odkladačom: Kombinovaný 
stojan s jedným odkladačom na prospekty a časopisy 
formátu A4 s jedným odkladačom a závesným dielom na
stenu, resp. stôl. Tento základný modul je možné rozšíriť
pridaním ďalších odkladačov DU8579 19. Materiál 
priehľadný plast. Vnútorné rozmery 240 × 311 mm. 
Rozmery š x v x h: 240x311 mm

ks 7

Prezentačný stojan DURABLE PRESENTER 1/3A4: 
Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií s 
dobrou stabilitou. Vrchná časť vyrobená z kvalitného 
číreho akrylu, elegantný podstavec z hlíníka. Rozmery: 
107x237x85 mm

ks 3

Visačka na plastovú kartu bez úchytu DURABLE 
85x54mm 10ks: Uzavretá visačka na jednu plastovú 
kartu zo silného priehľadného nepružného plastu, 
chrániaca karty z oboch strán. Vkladanie kariet po 
kratšej strane. Možnosť použitia horizontálne aj 
vertikálne, kombinovateľná s klipom, remienkom a 
retiazkou.

bal. 1

Plastové karty 0,76mm do tlačiarne DURACARD ID 300 
100 ks: Plastové karty štandardnej hrúbky 0,76 mm na 
potlač plastových kariet v tlačiarni DURACARD ID 300. 
Rozmery 53,98 × 86,60 mm.

bal. 2

Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna: 
Semi-permanentné pásky odolné voči vode, olejom, 
organickým zlúčeninám. Podkladová páska, text a 
lepidlo odolávajú teplotám -30 °C až do +150 °C. Majú 
dobrú priľnavosť na ABS, PVC, PE, Acrylic, sklo, drevo, 
papier a nerezovú oceľ. Sú určené pre Dymo zariadenia.
Dĺžka 7 m. Šírka : 12 mm Farba pásky/písma: 
biela/čierna Dĺžka: 7 m

ks 1

Samolepiace etikety Dymo LW 101x54mm menovky 
balíky biele: Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 450 a 
Labelwriter 450 Duo sú navinuté v rolke. Materiál papier.
Farba etikiet biela. Farba: biela Rozmery: 101x54 mm 
Balenie: 1x220 ks

bal. 3

Samolepiace etikety Dymo LW 70x54mm viacúčelové 
biele: Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 450 a 
Labelwriter 450 Duo sú navinuté v rolke. Materiál papier.
Farba etikiet biela. Farba: biela Rozmery: 70x54 mm 
Balenie: 1x320 ks

bal. 1

Záznamová kniha A4 100 listov linajková: Kvalitné 
záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z 
tvrdého kartónu, 100-listové. Formát A4, úprava 
linajková. Dodávané v mixe ôsmich vzorov bez možnosti
výberu konkrétneho vzoru.

ks 78

Záznamová kniha A5 100 listov linajková: Kvalitné 
záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z 
tvrdého kartónu, 100-listové. Formát A5, úprava 
linajková. Dodávané v mixe ôsmich vzorov bez možnosti
výberu konkrétneho vzoru.

ks 19

Záznamová kniha A4 150 listov linajková: Záznamové 
knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho 
papiera, 150-listové. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu.
Dodávané v mixe štyroch vzorov bez možnosti výberu 
konkrétneho vzoru. Formát A4, úprava linajková.

ks 39

Záznamová kniha A5 150 listov linajková: Záznamové 
knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho 
papiera, 150-listové. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu.
Dodávané v mixe štyroch vzorov bez možnosti výberu 
konkrétneho vzoru. Formát A5, úprava linajková.

ks 30
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Spisové dosky A4 mramor #farby: Jednostranne 
poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej 
lepenky, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie 
mramor. Väčšie balenie 25 ks. Farba: modrá

ks 161

Písacia podložka lamino A4 čierna: Písacia podložka s 
klipom na dokumenty formátu A4, potiahnutá laminom. 
Väčšie balenie 10 ks

ks 16

Týždenná plánovacia mapa A2+ čierna: Plánovacia 
písacia podložka s ochrannou plastovou lištou proti 
poškodeniu listov. Každý list obsahuje predtlačené 
oddiely na sedem dní v týždni. Možnosť plánovania po 
hodinách a zapisovania telefonátov.20 listov. Rozmery: 
63 x 48 cm, formát A2Farba: biela

ks 11

Spisové dosky A4 mramor čierny 25ks: Kartónové dosky
bez chrbta zo strojnej lepenky, spojené šnúrkami. 
Formát A4. Prevedenie mramor. Balenie 25 ks. Farba 
čierna.

bal. 5

Archívny box EMBA TYP I/110: Archívny box z hladkej 
lepenky na uloženie záznamov do 25 rokov. Používa sa 
pri rozdelení agendy, účtovných rokov alebo ako firemná
farba. Možnosť prehľadného popisu, uloženie v troch 
polohách. Vhodný v kombinácii so skupinovým boxom - 
možnosť vložiť 5 boxov I/ 75 alebo kombináciu boxov I/ 
50, I/ 75 a I/ 110. Rozmery 110 × 330 × 260 mm. 
Dodávaný v rozloženom stave. Väčšie balenie 25 ks.

ks 17

Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý: Obal s 
tromi chlopňami so zvislou gumičkou vo farbe obalu. 
Materiál 300g kartón. Rozmery 232 x 320 mm. Väčšie 
balenie 50 ks.

ks 47

Bublinková fólia 1mx100m 50mic: Protinárazová 
priehľadná bublinková fólia 50 um na ochranu 
zasielaného tovaru pri preprave. Šírka 1 m, návin 100 m.
Rozmery: 1m x 100 m

ks 1

Zvýrazňovač Office Products žltý: Zvýrazňovač na 
zvýraznenie textu na liste papiera, v knihe, na 
fotokópiách a atramentových a laserových výtlačkoch. 
Klip, zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 5 mm, dĺžka 250 m. 
Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.

ks 39

Sada zvýrazňovačov Office Products 6S: Zvýrazňovače 
na zvýraznenie textu na liste papiera, v knihe, na 
fotokópiách a atramentových a laserových výtlačkoch. 
Klip, zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 5 mm, dĺžka 250 m. 
Sada 6 farieb.

bal. 13

Euroobal ECONOMY A4 lesklý 40mic v sáčku: 
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, 
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. 
Balenie 100 ks. Balený v sáčku. Hrúbka: 40 mic. 
Výrobca: DONAU

bal. 37

Guľôčkové pero Colombo 2046 #farby: Guľôčkové pero 
s modrou tuhou v nepriehľadnom plastovom prevedení. 
Farba tela žltá. Väčšie balenie 50 ks.

ks 267

Dierovačka Office Products na 40 listov čierna: 
Kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom. 
Rozpätie dier 8 cm. Farba čierna. Kapacita dierovania 
40 listov.

ks 2

Úložný box EMBA 3.H/H TYP UB3: Škatuľa z hnedej 
vlnitej lepenky so sklápacím vekom a zelenou potlačou 
na ukladanie a archiváciu 5 zakladačov šírky 8 cm alebo
archívnych boxov I/-75 mm. Rozmery (š x v x d) 425 x 
330 x 300 mm.

ks 10

Navlhčovač gelový Wetty: Gélový navlhčovač na 
navlhčovanie prstov. Pomôcka, ktorú uvítajú hlavne tí, 
ktorí prichádzajú do styku s kolkami, známkami, 
množstvom dokladov, faktúr a pod.

ks 28
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Blok kocka lepená 85x85x40mm #farby: Biely 
poznámkový blok v tvare kocky. Úprava rovná lepená. 
Rozmery 85 × 85 × 40 mm. Väčšie balenie 12 ks.

ks 42

Archívna škatuľa EMBA TYP II/350: Škatuľa pre náročnú
archiváciu - jediný obal na slovenskom trhu na 
odovzdanie dokumentov so znakom „A“ do Štátneho 
archívu. Vyrobená z hladkej archívnej lepenky. Rozmery
(š x v x d) 110 x 350 x 260 mm.

ks 42

Zakladač pákový Mramor Basic 5cm čierny: Zakladač so
štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového 
vzoru, formát A4. Vybavený kovovým prítlakom, 
chrbtovým krúžkom a nalepeným chrbtovým štítkom. 
Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie: 25 ks. Farba čierna. 
Chrbát: 5 cm Farba: čierna

ks 24

Zakladač pákový Mramor Basic 7,5cm čierny: Zakladač 
so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového 
vzoru, formát A4. Vybavený rado zámkom, kovovým 
prítlakom, chrbtovým krúžkom a nalepeným chrbtovým 
štítkom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie: 20 ks. 
Farba čierna. Chrbát: 7,5 cm Farba: čierna

ks 90

Spisové dosky EMBA TYPIII/430 ks 20

Baliaca páska 48mmx66 #farby: Baliaca páska triedy 
economy. Farba transparentná. Balenie 6 ks. Rozmery: 
48 mm x 66 m Farba: transparentná

ks 45

Stretch fólia 23µm 500mm 130m priehľadná: Elastická 
_stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému 
poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 130 m Šírka: 
50 cm Hmotnosť: 2,10 kg

ks 5

Stretch fólia 19µm 500mm 150m priehľadná: Elastická 
_stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému 
poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 150 m Šírka: 
50 cm Hmotnosť: 1,54 kg

ks 6

Stretch fólia 19µm 500mm 300m priehľadná: Elastická 
_stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému 
poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 300 m Šírka: 
50 cm Hmotnosť: 2,85 kg

ks 3

Zošívačka Office Products na 40 listov #farby: 
Kancelárska zošívačka s kovovým mechanizmom. Hĺbka
zošívania 9 cm. Farba modrá. Kapacita 40 listov. Spinky 
24/ 6 - 8,23/ 6, 26/ 6.

ks 15

Archívny box EMBA TYP I/75: Ekologický výrobok. Box 
z recyklovateľnej špeciálne impregnovanej lepenky 
odolnej voči atmosférickej vlhkosti na dlhodobé uloženie 
záznamov. Tri varianty postavenia, kvalitná sieťotlač. 
Vhodný v kombinácii so skupinovým boxom. Väčšie 
balenie 25 ks. Rozmery (š x v x d) 75 x 330 x 260 mm.

ks 17

Kartónový rozraďovač Office Products úzky mix farieb: 
Úzke rozraďovače rozmerov 105 × 235 mm. Materiál 
kartón. Dodávané v mixe farieb.

bal. 7

Euroobal ECONOMY A4 matný 40mic: Priehľadný 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch matný, mierne pórovitý. Formát A4. Balenie 100 
ks v sáčku. Väčšie balenie 30 bal. v kartóne. Formát: 
A4Hrúbka: 40 mic.

bal. 93

Guľôčkové pero Colombo 2046 mix farieb 12ks: 
Guľôčkové pero s modrou tuhou v nepriehľadnom 
plastovom prevedení. Dodávané v mixe farieb bez 
možnosti výberu. Balenie 12 ks.

bal. 23
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Sada zvýrazňovačov edding 24/4S: Minimálne 70% tela 
zvýrazňovača je vyrobené z obnoviteľných zdrojov. 
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 
mm. Pre zvýraznenie textových pasáží, poznámok a 
pod. Atrament na vodnej báze s intenzívnymi farbami. 
Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 4 farieb.

sada 26

Sada popisovačov na tabule edding 28/4S: Popisovač 
na biele tabule, za sucha stierateľný prakticky zo 
všetkých neporóznych povrchov, ako je keramická 
úprava, melamín i sklo. Minimálne 80 % plastovej časti 
je vyrobených z recyklovaného materiálu. Okrúhly hrot, 
šírka stopy 1,5 - 3 mm. Rýchloschnúci, vodeodolný, 
slabo zapáchajúci atrament intenzívnej farby. Krátky čas
vydrží neuzavretý bez vyschnutia. Dodávaný v sade 4 
ks. Farba: sada 4 farieb Typ hrotu: okrúhly Šírka stopy: 
1,5 - 3 mm

sada 3

Sada permanenetných popisovačov edding 140 S/4S: 
Permanentný popisovač s vysoko nepriehľadným 
atramentom, vhodný na popisovanie priesvitných fólií na 
spätnú projekciu, sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, 
zmazateľný iba liehom. Hrot okrúhly, šírka stopy 0,3 mm.
Sada 4 ks v mixe farieb. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 
0,3 mm Typ hrotu: okrúhly

sada 3

Permanentný popisovač edding 330 čierny: 
Permanentný popisovač vhodný na trvanlivé 
popisovanie, značenie, maľovanie a vyznačovanie 
takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých
hmôt. Plastový obal. Zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 5 mm. 
Dopĺňateľný atramentom edding MTK 25 Väčšie balenie 
10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1-5 mm

ks 42

Sada permanentných popisovačov edding 330/4S: 
Permanentný popisovač vhodný na trvanlivé 
popisovanie, značenie, maľovanie a vyznačovanie 
takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých
hmôt. Plastový obal. Zrezaný hrot, šírka stopy 1,5 - 3 
mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK 25. Sada 4 
ks v mixe farieb. Farba: sada 4 farieb Šírka stopy: 1-5 
mm

sada 4

Zvýrazňovač edding 345 #farby: Popisovač so zrezaným
hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie 
textových pasáží, výstupov z atramentových tlačiarní, 
poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament so 
silne svietivými a intenzívnymi farbami. Vhodný pre 
InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na 
atramentových tlačiarňach sa atrament nerozpíja. 
Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Väčšie balenie 10 ks. 
Farba: červená Šírka stopy: 2-5 mm

ks 233

Sada zvýrazňovačov edding 345/4S: Popisovač so 
zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre 
zvýraznenie textových pasáží, výstupov z atramentových
tlačiarní, poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový 
atrament so silne svietivými a intenzívnymi farbami. 
Vhodný pre InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na
atramentových tlačiarňach sa atrament nerozpíja. 
Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 4 farieb. Farba: 
4 farby Šírka stopy: 2-5 mm

sada 38

Sada zvýrazňovačov edding 345/6S: Popisovač so 
zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre 
zvýraznenie textových pasáží, výstupov z atramentových
tlačiarní, poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový 
atrament so silne svietivými a intenzívnymi farbami. 
Vhodný pre InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na
atramentových tlačiarňach sa atrament nerozpíja. 
Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 6 farieb. Farba: 
6 farieb Šírka stopy: 2-5 mm

sada 29
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Popisovač na tabule edding 360 #farby: Popisovač 
vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha. Plnený 
pigmentovým atramentom slabého zápachu bez prísady 
butylacetátu s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou 
vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko 
dní. Dopĺňateľný atramentom edding BTK 25. Plastové 
telo, vymeniteľný hrot. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5---3 
mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 
1,5-3 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 89

Sada popisovačov na flipchartové bloky edding 380/4S: 
Popisovač s atramentom na vodnej báze a vlastnosťou 
Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri 
otvorenom hrote aj niekoľko dní. Na popisovanie 
flipchartových blokov a iných archov papiera. Opätovne 
naplniteľné atramentom FTK 25 (obj. kód ED625101-4), 
ktorý neprepíja na druhú stranu papiera. Hrot okrúhly, 
Šírka stopy 1,5 - 3 mm. Sada 4 farieb. Farba: sada 4 
farieb Typ hrotu: okrúhly Šírka stopy: 1,5 - 3 mm

sada 5

Permanentný popisovač edding 550 čierny: Popisovač s 
permanentným atramentom na popisovanie takmer na 
všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. 
Hliníkový obal. Hrot okrúhly, šírka stopy 3 - 4 mm. 
Dopĺňateľný atramentom edding T 25. Väčšie balenie 10
ks. Farba: čierna Šírka stopy: 3-4 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 7

Lakový popisovač edding 750 čierny: Lakový popisovač 
s hliníkovým obalom, vhodný pre vodovzdorné písanie, 
značkovanie a kreslenie na takmer všetky materiály. 
Nearomatický pigmentový atrament bez prísad toluénu/ 
xylénu rýchlo schne a vytvára úplne krycí lakovaný 
povrch, vhodný aj pre tmavé a priehľadné povrchy. 
Vysoká stálosť na svetle, nezmazateľnosť a odolnosť 
voči ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom. Hrot 
okrúhly, šírka stopy 2 - 4 mm. Väčšie balenie 10 ks. 
Farba: čierna.

ks 11

Lakový popisovač edding 751 čierny: Lakový popisovač 
s hliníkovým obalom, vhodný pre vodovzdorné písanie, 
značkovanie a kreslenie na takmer všetky materiály. 
Hrot okrúhly, šírka stopy 1 - 2 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: čierna.

ks 9

Sada linerov edding 1800/3S: Špeciálny jednorazový 
popisovač s vláknitým hrotom, kovovým klipom a 
uzáverom je určený na kreslenie, náčrty, technické 
kreslenie a pod. Plnený vo vode rozpustným 
atramentom, ktorý na svetle nebledne. Farba čierna. 
Balenie sada 3 ks po jednom v hrúbkach 0,1 / 0,3 / 0,5 
mm. Farba: čierna Šírka stopy: 0,1/0,3/0,5 mm

sada 3

Sada permanentných popisovačov edding 2000 C/4S: 
Sada 4 permanentných popisovačov na trvanlivé 
popisovanie, značenie, maľovanie a vyznačovanie 
takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých
hmôt. Hliníkový obal vo farbe popisovača, vymeniteľné 
špičky. Dopĺňateľné atramentom edding T 25 alebo MTK
 25. Svetlostály, rýchloschnúci, nezmazateľný a 
vodeodolný atrament neobsahuje to

sada 5

Roller gélový edding 2185 #farby: Jednorazový roller 
edding 2185 crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot 
pera uložený v akrylovej špičke umožňuje plynulé a 
súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy 0,7 mm. 
Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna.

ks 149

Sada gélových rollerov edding 2185/7S štandardné 
farby: Jednorazový roller edding 2185 crystaljelly plnený 
špeciálnym gélom. Hrot pera uložený v akrylovej špičke 
umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Šírka
stopy 0,7 mm. Dodávaný v sade 7 štandardných farieb.

sada 8

Sada gélových rollerov edding 2185/7S metalické farby: 
Jednorazový roller edding 2185 crystaljelly v metalických
farbách gélu, ktoré vyniknú najmä na tmavom papieri 
vďaka vynikajúcej krycej schopnosti. Šírka stopy 0,7 
mm. Sada 7 metalických farieb.

sada 4
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Popisovač na sklo edding 4090 biely: Popisovač s 
kriedovým atramentom neutrálnej vône na báze vody. 
Vhodný na sklo a takmer všetky druhy nepórovitých 
povrchov. Atrament rozpustný vo vode, stierateľný 
vlhkou handričkou. Hrot zrezaný, šírka stopy 4---15 mm. 
Väčšie balenie 5 ks. Farba: biela Hrot: 4-15 mm Typ: 
zrezaný

ks 3

Atrament edding BTK 25 #farby: Atrament slabého 
zápachu s kapilárnym systémom na dopĺňanie 
popisovačov edding 250, 360, 361 a 363, určených na 
biele tabule. Tento chemický prípravok je nebezpečný. 
Obsah fľaštičky 25 ml. Pri dopĺňaní vložte prednú časť 
popisovača špičkou do fľaštičky a po niekoľkých 
minútach bude popisovač pripravený k opätovnému 
použitiu. Farba: čierna

ks 19

Popisovač silikónový edding 8150 v BL: Popisovač so 
širokým zrezaným hrotom na ošetrenie tesnení dvier áut,
chladničiek a mrazničiek. Obsahuje bezfarebný a 
nezapáchajúci silikónový olej. Pred jemným nanášaním 
oleja popisovačom treba tesniacu gumu očistiť.

ks 3

Ultrafialový popisovač edding 8280: Popisovač so 
špeciálnym atramentom, viditeľným výhradne pod 
ultrafialovým svetlom. Okrúhly hrot, šírka stopy 1,5 - 3 
mm. Väčšie balenie 10 ks. Šírka stopy: 1,5-3 mm Typ 
hrotu: okrúhly

ks 9

Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 čierny: 
Popisovač s pigmentovým atramentom, ktorý chráni 
nosič dát. Schválený firmou Verbatim. Nezmazateľný 
atrament bez zápachu, svetlostály, po zaschnutí 
vodeodolný. Vhodný na popisovanie CD, DVD a BD. 
Hrot okrúhly, šírka stopy 0,75 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: čierna Šírka stopy: 0,75 mm Typ: permanentný

ks 21

Sada popisovačov na káble edding 8407/4S: Popisovač 
s permanentným vodeodolným atramentom špeciálne 
vyvinutý na ultra tenké popisovanie, značenie a 
označovanie rôznych typov káblov. Šírka stopy 0,3 mm. 
Dodávaný v sade 4 ks. Farba: sada 4 farieb šírka stopy: 
0,3 mm

sada 3

Priemyselný lakový popisovač edding 8750 #farby: 
Priemyselný popisovač s hliníkovým obalom a vysoko 
permanentným pigmentovým atramentom s 
nepriehľadnou lakovou úpravou. Ideálny na mastné a 
zaprášené kovové povrchy. Hrot okrúhly, šírka stopy 2 - 
4 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Hrot: 2-4 mm 
Typ: okrúhly

ks 15

Batérie Energizer Alkaline Power AA-LR6/4 tužkové: 
Alkalické tužkové batérie pre každodenné použitie 
vhodné do prístrojov s vyššími nárokmi na odber energie
(napr. hračky, diaľkové ovládače, lampy). Vydržia až 7 x 
dlhšie ako obyčajné zinko-chloridové batérie. Odolávajú 
teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.

bal. 15

Batérie Energizer Alkaline Power AAA-LR03/4 
mikrotužkové: Alkalické mikrotužkové batérie pre 
každodenné použitie vhodné do prístrojov s vyššími 
nárokmi na odber energie (napr. hračky, diaľkové 
ovládače, lampy). Vydržia až 7 x dlhšie ako obyčajné 
zinko-chloridové batérie. Odolávajú teplotám od 20 °C 
po +60 °C. Bal. 4 ks.

bal. 14

Batérie Energizer Alkaline Power 9V: Alkalická 9V 
batéria pre každodenné použitie vhodné do prístrojov s 
vyššími nárokmi na odber energie (napr. hračky, 
diaľkové ovládače, lampy). Vydrží až 7 x dlhšie ako 
obyčajné zinko-chloridové batérie. Odoláva teplotám od 
20 °C po +60 °C. Bal. 1 ks.

bal. 19
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Batérie Energizer Maximum LR6/4 tužková: Alkalické 
tužkové batérie s maximálnym výkonom pre Hi-Tech 
použitie a do spotrebičov s vyšším odberom energie. 
Napr. v digitálnom fotoaparáte vydržia až o 60 % dlhšie 
ako alkalické batérie Energizer Base AA. Extra dlhá 
životnosť, záruka proti vytečeniu, prijateľná cena. 
Neobsahujú kadmium, ani meď. Odolávajú teplotám od 
20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.

bal. 22

Batérie Energizer Maximum LR03/4 mikrotužkové: 
Alkalické mikrotužkové batérie s maximálnym výkonom 
pre Hi-Tech použitie a do spotrebičov s vyšším odberom
energie. Napr. v digitálnom fotoaparáte vydržia až o 60 
% dlhšie ako alkalické batérie Energizer Base AA. Extra 
dlhá životnosť, záruka proti vytečeniu, prijateľná cena. 
Neobsahujú kadmium, ani meď. Odolávajú teplotám od 
20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.

bal. 11

Batérie Energizer dobíjateľné AAA-HR03/2 800mAh 
mikrotužkov: Kvalitné NiMH dobíjateľné mikrotužkové 
batérie určené do spotrebičov s vysokým odberom 
energie. V špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie 
ako štandardné alkalické batérie. Neobsahujú kadmium. 
Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré 
NiCd batérie, žiadny pamäťový efekt. Balenie 2 ks.

bal. 12

Batérie Energizer dobíjateľné AA-HR6/4 2300 mAh 
tužkové: Kvalitné NiMH dobíjateľné tužkové batérie 
určené do spotrebičov s vysokým odberom energie. V 
špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie ako 
štandardné alkalické batérie. Neobsahujú kadmium. 
Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré 
NiCd batérie, žiadny pamäťový efekt. Balenie 4 ks.

bal 3

Batérie Energizer dobíjateľné 9V 175 mAh: Kvalitná 
NiMH dobíjateľná 9V batéria určená do spotrebičov s 
vysokým odberom energie. V špičkových zariadeniach 
vydrží až 4x dlhšie ako štandardné alkalické batérie. 
Neobsahuje kadmium. Mnohonásobne vyšší počet 
nabíjacích cyklov ako staré NiCd batérie, žiadny 
pamäťový efekt. Balenie 1 ks.

ks 3

Batérie Energizer dobíjateľné AAA-HR03/4 800 mAh 
mikrotužkové: Kvalitné NiMH dobíjateľné mikrotužkové 
batérie určené do spotrebičov s vysokým odberom 
energie. V špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie 
ako štandardné alkalické batérie. Neobsahujú kadmium. 
Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré 
NiCd batérie, žiadny pamäťový efekt. Balenie 4 ks.

bal. 3

Rýchloviazač Leitz WOW modrý: Rýchloviazač rady 
WOW v žiarivej farbe zo špeciálneho kartónu s 
perfektným farebným efektom. PP laminácia chráni farby
a dáva výrobku lesklý vysokokvalitný vzhľad. Formát A4,
kapacita 250 listov. Farba: modrá

ks 15

Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm žltý: Pákový 
zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany 
plastom a z vnútornej hladkým papierom. Vybavený 
chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým
štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 
ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: biela žltá

ks 21

Archívna škatuľa na zakladače Esselte biela/červená: 
Archívna škatuľa na prehľadné ukladanie a archiváciu 
zakladačov. Bočné otvory pre prenášanie, otváranie 
spredu, predtlač na popis na veku i bokoch. Stabilita pri 
stohovaní je zaisťovaná vzájomným spojením škatúľ 
pomocou špeciálnych otvorov a úchytov. Kapacita: 10 
zakladačov so šírkou chrbta 5 cm, 6 zakladačov so 
šírkou chrbta 8 cm alebo 6 stojanov na časopisy so 
šírkou chrbta 8 cm. Väčšie balenie 10 ks. Vonkajšie 
rozmery (š x v x h): 530 x 343 x 311 mm Vnútorné 
rozmery (š x v x h): 525 x 338 x 306 mm Farba: 
biela/červená

ks 11
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Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm #farby: 
Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej 
strany plastom a z vnútornej hladkým papierom. 
Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a 
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie
balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: oranžová

ks 16

Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 3,5cm VIVIDA
#farby: Celoplastový zakladač vo sviežich farbách a 
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA s 2 krúžkami 
priemeru 25 mm. Šírka chrbta 3,5 cm, kapacita 190 
listov. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 3,5 cm Farba: biela

ks 37

Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 3,5cm VIVIDA
#farby: Celoplastový zakladač vo sviežich farbách a 
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA so 4 krúžkami 
priemeru 25 mm. Šírka chrbta 3,5 cm, kapacita 190 
listov, nasúvací štítok. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 3,5 
cm Farba: biela

ks 7

Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm červený: Pákový
zakladač formátu A4 z na dotyk príjemného kartónu. 
Vybavený chrbtovým krúžkom, ochranným spodným 
kovaním, samolepiacim chrbtovým štítkom a 
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie 
balenie 25 ks. Chrbát: 5 cm Farba: červená

ks 10

Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm #farby: Pákový
zakladač formátu A4 z na dotyk príjemného kartónu. 
Vybavený chrbtovým krúžkom, ochranným spodným 
kovaním, samolepiacim chrbtovým štítkom a 
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie
balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: modrá

ks 14

Štítok chrbtový potlačiteľný pre chrbát 5cm Esselte: 
Náhradné zasúvacie papierové chrbtové štítky pre šírku 
chrbta 5 cm vhodné na potlač do laserových a 
atramentových tlačiarní a kopíriek cez jednoduchý 
internetový nástroj _EASYPRINT_ na stránke 
www.esselte.com/easyprint. V balení 10 hárkov s 
predperforovanými štítkami (á 8 štítkov/hárok).

bal. 3

Prešpánový obal s gumičkou Esselte #farby: Obal A4 s 
tromi chlopňami a čiernou gumičkou. Materiál na dotyk 
príjemný prešpán. Prelisy na chlopniach a chrbte 
zvyšujú kapacitu obalu. Väčšie balenie 10 ks. Farba: žltá

ks 29

Zakladač 4-krúžkový Esselte prešpánový 2,5cm modrý: 
Zakladač z prešpánového kartónu 750 g/m2 so 4 
krúžkami priemeru 16 mm, šírka chrbta 2,5 cm. Väčšie 
balenie 12 ks. Chrbát: 2,5 cm Kapacita: 60 listov Farba: 
modrá

ks 13

Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm #farby: 
Zakladač formátu A4 so štruktúrovaným papierovým 
poťahom čierneho mramorového vzoru a pákovou 
mechanikou s prítlačnou lištou. Vybavený rado zámkom 
a nalepeným chrbtovým štítkom. Šírka chrbta 7,5 cm. 
Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: žltá

ks 13

Euroobal Esselte A4 lesklý 55mic červený: Priehľadné 
farebné euroobaly z polypropylénu. Otvor zhora. Formát 
A4, hrúbka 55 mikrónov. Povrch lesklý a hladký. Balenie 
10 ks v PE sáčku. Farba: červená Formát: A4Hrúbka: 55
mic.

bal. 19

Zakladač prezentačný Esselte 8,6cm 4D-krúžkový biely: 
4-krúžkový celoplastový zakladač A4 s predným a 
chrbtovým priehľadným vreckom a D-krúžkom. Väčšie 
balenie 10 ks. Chrbát: 8,6 cm Kapacita: 550 listov Farba:
biela Priemer krúžku 60 mm.

ks 4
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Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový 
modrý: 4-krúžkový celoplastový zakladač formátu A4 s 
predným a chrbtovým priehľadným vreckom. Ideálny pre
prezentáciu, cenníky, manuály a pod. Vybavený 
D-krúžkom, ktorý uľahčuje manipuláciu s vloženým 
materiálom a zvyšuje kapacitu vložených listov. Balenie 
10 ks. Chrbát: 5,1 cm Kapacita: 220 listov Farba: modrá

ks 9

Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm #farby: Pákový 
zakladač rady WOW v žiarivej perleťovo bielej farbe s 
dvojfarebným efektom. Unikátna patentovaná 
mechanika Leitz 180° poskytuje širšie otvorenie, 
možnosť zakladania väčšieho množstva papierov a o 20 
% rýchlejšiu prácu so zakladačom. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, rado zámkom a samolepiacim chrbtovým 
štítkom, ktorý môže byť v prípade potreby odstránený. 
Šírka chrbta 8 cm, kapacita 600 listov. Väčšie balenie 10
ks.

ks 34

Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm modrý: Skladací
ohybný stojan z PVC na materiály do formátu A4 s 
otvorom na chrbte a vymeniteľným popisovateľným 
papierovým štítkom. Rozmery (v×h) 32×24 cm, šírka 
chrbta 7 cm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá Šírka 
chrbta: 7 cm

ks 7

Euroobal Esselte A4 lesklý 105mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balené v kaqrtónovej 
krabici.

bal. 3

Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm #farby: Pákový 
zakladač rady WOW v žiarivej perleťovo bielej farbe s 
dvojfarebným efektom. Unikátna patentovaná 
mechanika Leitz 180° poskytuje širšie otvorenie, 
možnosť zakladania väčšieho množstva papierov a o 20 
% rýchlejšiu prácu so zakladačom. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, rado zámkom a samolepiacim chrbtovým 
štítkom, ktorý môže byť v prípade potreby odstránený. 
Šírka chrbta 5 cm, kapacita 350 listov. Väčšie balenie 10
ks.

ks 31

Blok College Esselte A5 70 listov linajkový: Bloky 
najvyššej kvality s kovovou špirálou na boku umožňujú 
jednoduché listovanie a úplné pretáčanie listov. Listy sú 
pozdĺž špirály perforované na odtrhnutie a dierované na 
založenie do zakladača a pod.70-listové. Formát A5, 
úprava linajková . Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový 
Počet listov: 70

ks 119

Podložka pod myš Crystal gélová: Kryštalicky priehľadná
gélová podložka pod myš. Na odľahčenie a masírovanie 
zápästia. Kvalitný povrch vhodný aj na optickú myš. 
Účelovo vytvarovaná opierka poskytuje väčší priestor na
pohyby myšou. Farba: priehľadná modrá

ks 2

Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm 
#farby: Celoplastový zakladač formátu A4 maxi so 
špičkovou pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 8 cm. Väčšie balenie 20 ks. 
Chrbát: 8 cm Farba: červená

ks 5

Zakladač pákový Esselte Economy 5cm #farby: Pákový 
zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany 
plastom a z vnútornej hladkým papierom. Vybavený 
chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým
štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie 25 ks. 
Chrbát: 5 cm Farba: červená

ks 11

Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 5,8cm VIVIDA
#farby: Celoplastový krúžkový zakladač sviežej farby v 
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA s chrbtovým 
krúžkom a 4 D-krúžkami. Šírka chrbta 5,8 cm, kapacita 
400 listov, formát A4. Väčšie balenie 12 ks. Chrbát: 5,8 
cm Farba: biela

ks 20
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Zakladač pákový Leitz 180° 8cm #farby: Patentovaný 
pákový celoplastový zakladač formátu A4 vyrobený z 
kvalitného kartónu. Vonkajšia strana potiahnutá 
farebnou polypropylénovou fóliou, vnútorná svetlosivou 
fóliou. Zakladač je vybavený vysokokvalitnou 
mechanikou Leitz, chrbtovým krúžkom, kovovou lištou a 
vymeniteľným papierovým štítkom na popis. 
Vysokokvalitná mechanika umožňuje o 50 % širšie 
otvorenie zakladača než dovoľuje bežná páková 
mechanika, čo znamená až 20 % úspory času pri 
manipulácii a archivácii dokumentov. Šírka chrbta 8 cm. 
Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 8 cm<br>Farba: biela<br>

ks 17

Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm #farby: 
Mobilný zakladač v žiarivých WOW farbách s dvojfareb. 
efektom na organizáciu dokumentov v kancelárii. Ľahký 
materiál a ergonomický dizajn. Dvojvrstvový PP materiál 
vyplnený penou z tzv. Polyfoamu, ktorý je extrémne 
odolný a ľahký. Unikátna páková mechanika s otvorením
o 180 ° umožňuje o 50 % širšie otvorenie a o 20 % 
rýchlejšiu prácu so zakladačom. Uzatváranie na 
gumičku. Vnútorný obal na voľné papiere, CD/ DVD a 
vizitky. Zaoblený chrbát a praktická úchytka na pero. 
Kapacita 350 listov A4 (80 g/ m²). Chrbát 6,5 cm. Farba 
metalická modrá.

ks 3

Archívna škatuľa so sklápacím vekom Esselte 
biela/červená: Archívna škatuľa na ukladanie a 
archiváciu archivačných boxov. Bočné otvory na 
prenášanie, sklápacie veko, predtlač na popis na veku i 
bokoch. Stabilita pri stohovaní je zaisťovaná vzájomným 
spojením škatúľ pomocou špeciálnych otvorov a 
úchytov. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita: 6 archívnych 
boxov so šírkou chrbta 8 cm alebo 5 archívnych boxov 
so šírkou chrbta 10 cm. Vonkajšie rozmery (š x v x h): 
560 x 265 x 380 mm Vnútorné rozmery (š x v x h): 540 x 
260 x 365 mm Farba: biela/červená

ks 10

Závesný obal Leitz ALPHA žltý: Obal na zakladanie 
voľných listov do formátu A4. Súčasťou obalu je plastový
index s vymeniteľným papierovým štítkom. Väčšie 
balenie 25 ks. Farba: žltá<br /

ks 27

Euroobal Esselte A4 maxi extra široký 120mic 25ks: 
Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov
rozšíreného formátu A4. Povrch matný, otvor zhora. 
Hrúbka 120 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220 mm.
Balenie 25 ks v PE sáčku. Formát: A4 maxi Hrúbka: 120 
mik.

bal. 4

Odkladač Leitz WOW #farby: Ľahko stohovateľný 
plastový odkladač formátu A4 rady WOW v žiarivej farbe
s možnosťou stohovania aj stupňovito dozadu. 
Použiteľný samostatne alebo stohovateľný do 
odkladacej steny. Vyššie bočné steny pre väčšiu 
kapacitu, extra veľký výrez na prednej časti a zošikmená
odkladacia plocha na jednoduchý prístup k 
dokumentom. Maximálna stohovateľnosť 10 odkladačov.
Väčšie balenie 5 alebo 10 ks. Farba: perleťová biela.

ks 30

Plastový box s gumičkou Leitz Style zelenkavý: Box 
ideálny na archiváciu a prenos objemnejších 
dokumentov. Vyrobený z unikátneho odolného PP. Do 
boxu je možné vložiť ostatné produkty rady Leitz Style, 
napr. obal na dokumenty alebo katalógovú knihu. V 
dômyselných farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne 
brúsenej ocele. Kapacita 250 listov formátu A4 gramáže 
80 g. Rozmery 250 × 37 × 330 mm.

ks 3

Plastový box s gumičkou Leitz Style titánový modrý: Box
ideálny na archiváciu a prenos objemnejších 
dokumentov. Vyrobený z unikátneho odolného PP. Do 
boxu je možné vložiť ostatné produkty rady Leitz Style, 
napr. obal na dokumenty alebo katalógovú knihu. V 
dômyselných farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne 
brúsenej ocele. Kapacita 250 listov formátu A4 gramáže 
80 g. Rozmery 250 × 37 × 330 mm.

ks 3
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Aktovka plastová s priehradkami Leitz Style titánová 
modrá: Aktovka pre pohodlný prenos a organizáciu 
dokumentov. 5 roztiahnuteľných priehradiek s indexami 
na popis a 1 pevná priehradka na ukladanie rôznych 
dokumentov alebo predmetov, atraktívne uzatváranie. 
Kompatibilná s ostatnými výrobkami rady Leitz Style. 
Vyrobená z unikátneho odolného PP. V dômyselných 
farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne brúsenej 
ocele. Kapacita 250 listov formátu A4 gramáže 80 g. 
Rozmery 254 × 38 × 330 mm.

ks 2

Plastový obal s gumičkou Leitz Style titánový modrý: 
Obal na dokumenty alebo voľné listy s atraktívnym 
uzatváraním pre bezpečný prenos. Kapacita 150 listov 
formátu A4 gramáže 80 g. Vyrobené z odolného PP v 
dômyselných farbách radu Leitz Style s povrchom v 
dizajne brúsenej ocele. Môže byť vložený do boxov a 
odkladačov Leitz Style. Rozmery 235 × 8 × 320 mm.

ks 6

Plastový obal s gumičkou Leitz Style saténový čierny: 
Obal na dokumenty alebo voľné listy s atraktívnym 
uzatváraním pre bezpečný prenos. Kapacita 150 listov 
formátu A4 gramáže 80 g. Vyrobené z odolného PP v 
dômyselných farbách radu Leitz Style s povrchom v 
dizajne brúsenej ocele. Môže byť vložený do boxov a 
odkladačov Leitz Style. Rozmery 235 × 8 × 320 mm.

ks 11

Plastový obal so zipsom Leitz Complete mix veľkostí: 
Viacúčelové cestovné obaly Leitz znamenajú poriadok, 
efektívnu organizáciu a prehľadnosť - vaša príručná 
batožina bude zabalená za niekoľko minút! Jednoduchý 
a ľahký systém organizácie, vďaka vysoko kvalitnej čírej 
fólii ihneď vidíte obsah obalu. Rôzne veľkosti pre rôzne 
použitie. Materiál PVC. Balenie 3 ks. Veľkosti XS, S, a 
M.

bal. 3

Obal L na dokumenty Leitz WOW mix farieb: Obaly na 
dokumenty formátu A4 v dizajne radu Leitz WOW. 
Kapacita 40 listov papiera formátu A4. Materiál extrémne
odolná a pevná embosovaná PP fólia hrúbky 0,20 mm. 
Balenie 6 ks v mixe farieb (ľadová modrá, metalická 
modrá, metalická oranžová, metalická zelená, metalická 
ružová a purpurová).

bal. 8

Euroobal so zipsom Esselte 5ks: Praktický priehľadný 
obal A4 s eurodierovaním a kovovým zipsom na 
uloženie kancelárskych drobností. Balenie 5 ks. Formát: 
A4Balenie: 5 ks

bal. 26

Dosky s klipom Leitz WOW metalické modré: Pevná 
roztvárateľná písacia podložka na každodenné použitie v
sviežich farbách WOW s dvojfarebným efektom, 
vyrobená z polyfoamu. Silná kovová spona, vrecko na 
vnútornej strane predného obalu. Vhodná na dokumenty
formátu A4. Kapacita spony 75 listov. Väčšie balenie 10 
ks. Farba metalická modrá.

ks 6

Dosky s klipom Leitz WOW purpurové: Pevná 
roztvárateľná písacia podložka na každodenné použitie v
sviežich farbách WOW s dvojfarebným efektom, 
vyrobená z polyfoamu. Silná kovová spona, vrecko na 
vnútornej strane predného obalu. Vhodná na dokumenty
formátu A4. Kapacita spony 75 listov. Väčšie balenie 10 
ks. Farba purpurová.

ks 3

Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW celoplastový 4cm 
#farby: Lesklý vysokokvalitný celoplastový zakladač 
formátu A4 Maxi rady WOW v žiarivej farbe s 
možnosťou zakladania dokumentov v závesných 
obaloch a využívania indexov. D-krúžková mechanika 
pre väčšiu kapacitu a jednoduché prezeranie, prítlačná 
spona na fixáciu voľných listov. Šírka chrbta 25 mm, 
kapacita 250 listov. Farba: ružová

ks 13
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Zakladač 4-krúžkový Leitz Active WOW celoplastový 
5,2cm #farby: Inovatívny mobilný zakladač v žiarivých 
farbách WOW na organizáciu dokumentov v kancelárii, 
na cestách a rokovaniach. Uzatváranie na gumičku, 
vnútorný obal na voľné papiere, CD/ DVD a vizitky, 
zaoblený chrbát a praktické pútko na pero. Dvojvrstvový 
PP materiál vyplnený penou z polyfoamu je extrémne 
odolný a ľahký, patentovaná mechanika Leitz SoftClick 
umožňuje bezpečné a jednoduché otváranie mechaniky.
Kapacita 280 listov. Formát A4, priemer krúžka 30 mm, 
šírka chrbta 5,2 cm. Väčšie balenie 10 ks.

ks 5

Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW celoplastový 2,57cm 
#farby: Zakladač z dvojvrstvového PP v žiarivých 
farbách WOW. Samolepiaci chrbtový štítok, 4 krúžky, 
kapacita 200 listov. Formát A4, šírka chrbta 2,57 cm. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 17

Blok College Leitz Executive A5 80 listov linajkový: Bloky
prémiovej kvality so štýlovými PP doskami a kovovou 
špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4 a A5, 
úprava linajková. Ideálne pre písanie poznámok na 
schôdzkach a pre uschovanie voľných dokumentov. 
Extra silný plastový povrch, mikroperforácia pre 
jednoduché vytrhnutie, odnímateľné pravítko, ktoré slúži 
aj ako záložka, jeden list s 10 (u formátu A4) alebo 6 (u 
formátu A5) perforovanými kartami na krátke poznámky, 
integrovaný obal s 3 priehradkami na dočasnú úschovu 
voľných dokumentov. Formát A5. Úprava linajková.

ks 6

Blok College Leitz Executive A4 80 listov linajkový: Bloky
prémiovej kvality so štýlovými PP doskami a kovovou 
špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4 a A5, 
úprava linajková. Ideálne pre písanie poznámok na 
schôdzkach a pre uschovanie voľných dokumentov. 
Extra silný plastový povrch, mikroperforácia pre 
jednoduché vytrhnutie, odnímateľné pravítko, ktoré slúži 
aj ako záložka, jeden list s 10 (u formátu A4) alebo 6 (u 
formátu A5) perforovanými kartami na krátke poznámky, 
integrovaný obal s 3 priehradkami na dočasnú úschovu 
voľných dokumentov. Formát A4. Úprava linajková.

ks 18

Plastový obal s cvočkami Leitz WOW mix farieb: Obaly 
na dokumenty bez multiperforácie v dizajne radu Leitz 
WOW. Jednoduché uzatváranie vďaka plastovým 
cvočkom. Kapacita 120 listov papiera formátu A4. 
Vyrobené z embosovanej PP fólie. Balenie 6 ks v mixe 
farieb (ľadová modrá, metalická modrá, metalická 
zelená, metalická oranžová, metalická ružová a 
purpurová).

bal. 20

Zápisník linajkový A4 Leitz Complete čierny: Zápisník s 
uzatváraním na gumičku s úchytom na pero a 2 
textilnými záložkami. Posledných 8 strán perforovaných, 
samolepiace záložky na zadnej strane na označenie 
dôležitého obsahu, vnútorný obal s rozšíriteľnou 
kapacitou na prednej a zadnej strane na uloženie 
voľných listov. Materiál kožený vzhľad (syntetická koža). 
Formát A4.

ks 3

Zápisník linajkový A5 Leitz Complete čierny: Zápisník s 
uzatváraním na gumičku s úchytom na pero a 2 
textilnými záložkami. Posledných 8 strán perforovaných, 
samolepiace záložky na zadnej strane na označenie 
dôležitého obsahu, vnútorný obal s rozšíriteľnou 
kapacitou na prednej a zadnej strane na uloženie 
voľných listov. Materiál kožený vzhľad (syntetická koža). 
Formát A5.

ks 5
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Zápisník linajkový A5 Leitz Style titánový modrý: 
Zápisník Leitz Style formátu A5 s linajkami na 
každodenné poznámky. Uzatváranie na gumičku, úchyt 
na pero, 2 textilné záložky, posledných 8 strán 
perforovaných, samolepiace záložky na zadnej strane na
označenie dôležitého obsahu, vnútorný obal s 
rozšíriteľnou kapacitou na vloženie voľných papierov. 
Vyrobený z unikátneho odolného PP. Vo farbách rady 
Leitz Style, povrch dosiek v dizajne brúsenej ocele. 
Rozmery 142 × 15 × 207 mm.

ks 1

Aktovka plastová s priehradkami Leitz WOW #farby: 
Aktovka z polypropylénu na ukladanie a prenos 
dokumentov do formátu A4. V dizajne WOW v žiarivých 
farbách. Atraktívne uzatváranie na gumičku, šesť 
roztiahnuteľných priehradok s indexami na popis 
obsahu, jedna priehradka na voľne vložené listy do 
formátu A4, vrecko na vizitky. Kapacita 250 listov. 
Väčšie balenie 5 ks. Farba metalická ružová.

ks 15

Plastový obal s gumičkou Esselte WOW #farby: 
Trojchlopňový obal na dokumenty do formátu A4 z 
polypropylénu. V dizajne rady WOW v žiarivých farbách. 
Uzatváranie uchytením na gumičku. Kapacita 150 listov. 
Väčšie balenie 10 ks. Farba metalická ružová.

ks 18

Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková 
zelená: Atraktívna 80-listová záznamová kniha s 
papierom gramáže 90 g vo výrazných farbách WOW. 
Polaminovaný povrch dodáva zaujímavý vzhľad, lesklé 
prevedenie je príjemné na dotyk. Pevná a odolná väzba 
chráni listy pred vypadnutím. Úprava linajková. Formát 
A4. Farba zelená.

ks 3

Záznamová kniha Leitz WOW A5 80 listov linajková 
modrá: Atraktívna 80-listová záznamová kniha s 
papierom gramáže 90 g vo výrazných farbách WOW. 
Polaminovaný povrch dodáva zaujímavý vzhľad, lesklé 
prevedenie je príjemné na dotyk. Pevná a odolná väzba 
chráni listy pred vypadnutím. Úprava linajková. Formát 
A5. Farba modrá.

ks 4

Plastový box s gumičkou Leitz WOW metalický ružový: 
Nepriehľadný polypropylénový box na prenos 
objemnejších spisov, cenníkov, katalógov a pod. do 
formátu A4. V dizajne rady WOW v žiarivých farbách. 
Praktické zatváranie gumičkou na kovový krúžok. 
Rozmery (v × h × š) 330 × 250 × 37 mm. Väčšie balenie 
5 ks. Farba metalická ružová.

ks 4

Katalógová kniha 20 Leitz WOW ľadovo modrá: 
Katalógová kniha na prezentáciu dokumentov formátu 
A4, do ktorých sa často nahliada. Vyrobená z 
polypropylénu v dizajne WOW v žiarivých farbách. 
Vybavená 20 čírymi vreckami hrúbky 45 μm a 
samolepiacou chrbtovou etiketou na popis. Väčšie 
balenie 10 ks. Kapacita 40 listov. Rozmery (š × v × h) 
231 × 310 × 13 mm. Farba ľadová modrá.

ks 6

Katalógová kniha 20 Leitz WOW metalická zelená: 
Katalógová kniha na prezentáciu dokumentov formátu 
A4, do ktorých sa často nahliada. Vyrobená z 
polypropylénu v dizajne WOW v žiarivých farbách. 
Vybavená 20 čírymi vreckami hrúbky 45 μm a 
samolepiacou chrbtovou etiketou na popis. Väčšie 
balenie 10 ks. Kapacita 40 listov. Rozmery (š × v × h) 
231 × 310 × 13 mm. Farba metalická zelená.

ks 9

Katalógová kniha 40 Leitz WOW #farby: Katalógová 
kniha na prezentáciu dokumentov formátu A4, do 
ktorých sa často nahliada. Vyrobená z polypropylénu v 
dizajne WOW v žiarivých farbách. Vybavená 40 čírymi 
vreckami hrúbky 45 μm a samolepiacou chrbtovou 
etiketou na popis. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita 80 
listov. Rozmery (š × v × h) 233 × 310 × 16 mm. Farba 
metalická modrá.

ks 23
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Triediaca kniha 12 Leitz WOW #farby: Nepriehľadné 
triediace knihy z polypropylénu s gumičkou na 
organizáciu a triedenie dokumentov formátu A4. 
Trojchlopňové obaly na zadnej strane na uloženie 
voľných listov, obal na register v zadnej chlopni. V 
dizajne rady WOW v žiarivých farbách. Kapacita 200 
listov. Prevedenie 12 oddielov. Väčšie balenie 4 ks.

ks 8

Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 #farby: 
Poznámkový blok z dizajnovej rady Leitz WOW vo 
výrazných farbách s 80 hárkami perforovaného 
linajkového bezdrevného papiera. Vonkajší obal z 
polypropylénu. Vnútorný obal na voľné papiere a 
dokumenty, súčasťou bloku je odnímateľné pravítko, 
použiteľné ako záložka. Formát A5. Väčšie balenie 6 ks. 
Farba metalická ružová.

ks 6

Blok poznámkový linajkový mobilný Leitz WOW A4 
#farby: Poznámkový linajkový blok s uzatváraním na 
gumičku z dizajnovej rady Leitz WOW vo výrazných 
farbách s 80 hárkami perforovaného linajkového 
bezdrevného papiera. Vonkajší obal z polypropylénu. 
Blok obsahuje vnútorný trojchlopňový obal na voľné 
papiere a dokumenty, úchyt na pero, samolepiace 
záložky a 3 deliace listy. Formát A4. Väčšie balenie 6 ks.
Farba ružová.

ks 8

Závesný obal A4 s uzatváraním na suchý zips Leitz 
WOW mix farieb: Obaly na dokumenty formátu A4 s 
uzatváraním na suchý zips a multiperforáciou na 
zakladanie do zakladačov. V dizajne radu Leitz WOW. 
Kapacita 50 listov papiera formátu A4. Balenie 6 ks v 
mixe farieb (ľadová modrá, metalická modrá, metalická 
oranžová, metalická zelená, metalická ružová a 
purpurová). Formát A4.

bal. 3

Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 10ks: Priehľadný
obal z polypropylénu. Vďaka veľkej kapacite je obzvlášť 
vhodný na zakladanie katalógov, cenníkov a 
objemnejších dokumentov. Eurodierovanie, povrch 
mierne pórovitý, spodný a bočný klin v šírke 23 mm. 
Otvorené spodné rohy obalu zaistia, že sa rohy 
vložených dokumentov neohnú a nezničia. Otvor zhora, 
formát A4, hrúbka 170 µm. Balenie 10 ks v sáčku. 
Materiál: polypropylénPopis: 23 mm klín

bal. 4

Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 5ks: Priehľadný 
obal z polypropylénu. Vďaka veľkej kapacite je obzvlášť 
vhodný na zakladanie katalógov, cenníkov a 
objemnejších dokumentov. Eurodierovanie, povrch 
mierne pórovitý, spodný a bočný klin v šírke 23 mm. 
Otvorené spodné rohy obalu zaistia, že sa rohy 
vložených dokumentov neohnú a nezničia. Otvor zhora, 
formát A4, hrúbka 170 µm. Balenie 5 ks v sáčku. 
Materiál: polypropylénPopis: 23 mm klín

bal. 3

Stojan na časopisy Leitz WOW #farby: Vysokokvalitný 
stojan na ukladanie časopisov a katalógov dizajnovej 
rady WOW vo výrazných farbách. Navrhnutý s dôrazom 
na stabilitu a odolnosť. Šírka chrbta 6 cm, vybavený 
chrbtovým úchytom pre jednoduchšiu manipuláciu. 
Farba perleťová biela.

ks 7

Ttitánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm 
#farby: Titánové nožnice z nemeckej vysokokvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele pre maximálnu odolnosť. Extra 
ostré nože dĺžky 205 mm na precízne strihanie, 
komfortná ergonomická rukoväť vo výraznom 
dvojfarebnom prevedení. Farba perleťová biela v 
kombinácii so sivou.

ks 19
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Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW 
metalický modrý: Štýlový stojan na stôl v metalických 
farbách WOW s lesklým povrchom s indukčnou 
nabíjačkou pre nabíjanie smartphone bez káblov. 
Komunikuje s každým smartphone s integrovanou 
funkciou bezdrôtového nabíjania alebo špeciálnym 
krytom. LED dióda signalizuje správnu polohu pre 
nabíjanie, pri úplnom nabití sa nabíjanie automaticky 
zastaví. V balení nabíjací USB kábel. Stojan perfektne 
dopĺňa ostatné produkty radu WOW.

ks 2

Fólia pre atramentové tlačiarne s odstrihnutým rohom: 
Priehľadná polyesterová fólia so špeciálnou povrchovou 
úpravou pre čierne a farebné atramentové tlačiarne 
Hewlett Packard a Lexmark. Odstrihnutý roh slúži na 
jednoduchšiu identifikáciu lícovej strany. Hrúbka 100 
mikrónov. Balenie 50 ks. Značka: Dataline Hrúbka: 100 
mik.

bal. 3

Fólie pre čiernobiele laser tlačiarne bez podkladov 
papiera: Polyesterové fólie bez podkladového papiera 
pre čiernobiele laserové tlačiarne majú antistatickú 
úpravu, sú termostabilizované a odolné voči vysokým 
teplotám laserových tlačiarní. Hrúbka 100 mikrónov. 
Balenie 100 ks. Značka: Dataline Hrúbka: 100 mik.

bal. 4

Taška na tablet 10" Leitz Complete: Kvalitné, ľahké a 
kompaktné tašky na tablet a notebook. Nastaviteľný 
popruh na rameno, resp. rukoväť, menšie predné 
vrecko, sieťované vnútorné vrecká, kvalitné zipsy, 
štýlové kovové pracky, integrovaná handrička na displej,
kľúčenka. Čierny povrch kontrastuje so zeleným vnútrom
pre jednoduchšie hľadanie predmetov, vnútorný mäkký 
flísový obal chráni obrazovku a povrch zariadenia. 
Materiál pevný polyester. Tašky na notebook je možné 
upevniť aj na rúčku pojazdného kufra. Taška vhodná na 
dokumenty formátu A5. Rozmery 230 x 280 x 50 mm.

ks 4

Škatuľa na CD Click & Store #farby: Multifunkčná 
atraktívna archivačná škatuľa vo výrazných farbách 
WOW vhodná na použitie v kancelárii i v domácnosti. 
CD alebo DVD v klasických plastových obaloch. Pevné a
stabilné prevedenie. Materiál silný drevnatý kartón 
potiahnutý laminom. Úchyty, miesto na štítok, vystužené 
rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z kovu. 
Škatuľa dodávaná rozložená. Veľmi skladná pri 
nepoužívaní. Rozmery 143 × 352 × 136 mm. Väčšie 
balenie 6 ks. Farba perleťová biela.

ks 13

Stredná škatuľa Click & Store #farby: Archivačná škatule
s vekom vo výrazných farbách WOW. Materiál silný 
drevnatý kartón potiahnutý laminom. Rámik na štítok, 
vystužené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z 
kovu. Inteligentná skladacia konštrukcia - rýchle a 
jednoduché zloženie bez nutnosti použitia skrutiek a 
opätovné rozloženie, keď škatule práve nepoužívate. 
Dodávané rozložené. Väčšie balenie 6 ks. Univerzálna 
stredná archivačná škatuľa na uloženie dokumentov 
formátu A4, dosiek, obálok, katalógov a pod. Robustné 
kovové úchyty na jednoduchý prenos. Rozmery 265 × 
188 × 335 mm.

ks 3

Stredná organizačná škatuľa Click & Store #farby: 
Archivačná škatule s vekom vo výrazných farbách 
WOW. Materiál silný drevnatý kartón potiahnutý 
laminom. Rámik na štítok, vystužené rohy krabice a 
spojovacie cvoky vyrobené z kovu. Dodávané rozložené.
Väčšie balenie 6 ks. Na vylepšenie usporiadania obsahu
slúži vnútorný systém priehradiek, s ktorým môžete 
rozdeliť škatuľu na 2 alebo 3 časti a zabrániť tak 
miešaniu obsahov v jednotlivých častiach. Veľkosť M. 
Robustné kovové úchyty na jednoduchý prenos. 
Rozmery 280 × 100 × 370 mm.

ks 2
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Archívna škatuľa Esselte Speedbox A4 so sklápacím 
vekom biela/červená: Archívne škatule so sklápacím 
vekom z archivačného systému Speedbox. Spevnené 
steny aj dno pre maximálnu pevnosť a odolnosť pri 
stohovaní. Ideálne na prenos dokumentov alebo rôznych
predmetov. Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej 
lepenky. Farba biela/ červená. Rozmery 355 × 193 × 
252 mm.

ks 5

Archívna škatuľa s vekom Esselte ECO hnedá: Škatuľa 
z archivačného systému Esselte ECO navrhnutá so 
zeleným prístupom. 100% recyklovateľná s 85% 
podielom spotrebiteľského odpadu, certifikovaná FSC. 
Veľkosť optimalizovaná iba na papiere A4 s cieľom 
minimalizovať odpad pri výrobe. Rozmery (š x v x h): 
345 x 242 x 439 mm Farba: hnedá/zelená

ks 7

Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA #farby: 
Kvalitný obal na dokumenty vo sviežich farbách s 
štvorčekovaným dizajnom Vivida. Vyrobený z 
priehľadného polypropylénu hrúbky 0,5 mm. Ideálny pre 
bezpečný prenos dokumentov. - štýlové a ergonomické 
uzatváranie na gumičku pre bezpečný prenos- 
zaujímavý povrch s embosovaným vzorom príjemným 
na dotyk- je možné ho vložiť do boxu na spisy Esselte 
VIVIDA- kompatibilný so štandardnými obalmi a doskami
- kapacita: 150 listov formátu A4 (80 g/m2) - farba: 
modrá

ks 16

Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm 
VIVIDA #farby: Vysoko kvalitný pákový celoplastový 
zakladač formátu A4 v dizajne VIVIDA so silnou 
mechanikou No. 1 s vylepšenými ergonomickými a 
užívateľskými výhodami. Potiahnutý z oboch strán 
odolnou a umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Farba modrá. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 47

Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA
červený: Vysoko kvalitný pákový celoplastový zakladač 
formátu A4 v dizajne VIVIDA so silnou mechanikou No. 
1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými 
výhodami. Potiahnutý z oboch strán odolnou a 
umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným 
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka 
chrbta 5 cm. Farba červená. Väčšie balenie 10 ks.

ks 7

Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA
zelený: Vysoko kvalitný pákový celoplastový zakladač 
formátu A4 v dizajne VIVIDA so silnou mechanikou No. 
1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými 
výhodami. Potiahnutý z oboch strán odolnou a 
umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným 
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka 
chrbta 5 cm. Farba zelená. Väčšie balenie 10 ks.

ks 8

Laminátor iLam Office A4: Kompaktné laminátory s 
rýchlym zahriatím. Ideálne pre menšie kancelárie. LED 
diódy a zvukový signál oznamujú, že je laminátor 
pripravený k práci. Nízka spotreba energie, automatické 
vypnutie po 30 minútach nečinnosti. Laminujú fotografi e
a iné dokumenty bez nosiča do hrúbky fólie 125 μm. 
Doba nahrievania cca 1 min. Odporúčané používať s 
Leitz UDT laminovacími fóliami. Certifi kované GS/ TUV/
CE. Farba sivá. Šírka vstupu 230 mm.

ks 8

Laminovacie fólie Leitz A4 100 mic: Laminovacie fólie s 
jedinečnou technológiou UDT, ktorá prináša dokonalé 
výsledky laminovania. Fólie najvyššej kvality dlhodobo 
ochránia zalaminovaný dokument. Balenie 100 kusov.

bal. 1
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Laminovacie fólie Leitz A4 125 mic: Laminovacie fólie s 
jedinečnou technológiou UDT, ktorá prináša dokonalé 
výsledky laminovania. Fólie najvyššej kvality dlhodobo 
ochránia zalaminovaný dokument. Balenie 100 kusov.

bal. 2

Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm 
#farby: Celoplastový zakladač formátu A4 s kvalitnou 
pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným 
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka 
chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 7,5 cm 
Farba: biela

ks 47

Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm #farby: 
Celoplastový zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou 
mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným 
kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 
cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 5 cm Farba: biela

ks 22

Kartónový obal lesklý s gumičkou Leitz WOW #farby: 
Obal s tromi chlopňami a elastickými gumičkami rady 
WOW v žiarivej farbe zo špeciálneho kartónu s 
perfektným farebným efektom. PP laminácia chráni farby
a dáva výrobku lesklý vysokokvalitný vzhľad. Farba: 
perleťovo biela

ks 67

Farbičky Faber Castell Color Grip 2001 12ks: Kvalitné 
ceruzky v brilantných farbách s ergonomickým 
trojuholníkovým tvarom a špeciálnym povrchom (soft 
grip) pre písanie nespôsobujúce únavu. Dodávané v 
sade po 12 ks.

sada 13

Farbičky Faber Castell Junior grip 30ks: Trojuholníkové 
farbičky vysoko odolné proti lámaniu, ideálne pre 
začiatočníkov. Vhodné pre deti od 4. rokov. Na každej 
farbičke je miesto pre meno dieťaťa. Farbičky podporujú 
motorické zručnosti a výtvarný prejav. Hrubý 
trojuholníkový tvar umožňuje lepšie ovládanie v rannom 
veku. Sú vyrobené použitím dreva zo znovu 
zalesnených plôch. Hladká 3,3 mm tuha s intenzívnymi 
farbami, ľahko strúhateľné priloženým strúhadlom. Sada 
30 ks.

sada 2

Ceruzka Faber Castell Goldfaber 1222 s gumou 12ks: 
Grafitová šesťhranná ceruzka vysokej kvality. Atraktívny 
design - modré a zlaté pásy. Vhodná na písanie a 
kreslenie. Špeciálny spôsob lepenia zabraňuje lámaniu 
tuhy. Model 1222 s gumou.

bal. 2

Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB 12ks: Špičková 
grafitová ceruzka bez gumy pre kancelárie s pohodlným 
ergonomickým držaním (soft grip). Dodávaná v tvrdosti 
HB. Balenie 12 ks.

bal. 8

Súprava Faber Castell Grip 2001 Promotion Set: 
Súprava s výrobkami rady Grip 2001 - 12 ks ceruziek s 
patentovanou Grip zónou s masážnymi bodmi, strúhadlo
Trio Grip na klasické a Jumbo ceruzky a 2 gumy hrot 
Grip vhodné aj ako kryt na tuhu ceruzky.

sada 7

Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB s gumou 12ks: 
Špičková grafitová ceruzka pre kancelárie s pohodlným 
ergonomickým držaním (soft grip). Dodávaná v tvrdosti 
HB s čiernou gumou. Balenie 12 ks.

bal. 11

Mikroceruzka Faber Castell Grip plus 0,7mm zelená: 
Pevná mikroceruzka s protišmykovým úchytom so 
systémom zabraňujúcim lámaniu tuhy. Hrot a výsuvný 
kryt z kovu, pružný klip. Farba tela: zelená/čierna. Tuha 
0,7 mm.

ks 3

Mikroceruzka Faber Castell Grip 1345 0,5mm #farby: 
Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný 
kryt tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Extra
dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 12 ks.

ks 36
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Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine Vario L 0,5mm 
zelená: Profesionálna mikroceruzka vhodná na písanie i 
kreslenie. Vybavená mechanizmom na prepínanie 
pevného a pružného hrotu. Pevný hrot sa využíva najmä
pri rysovaní, pružný je vhodný na písanie. Kovová 
pruhovaná oblasť úchytu. Super dlhá guma je súčasťou 
ceruzky. Tuha 0,5 mm.

ks 1

Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9715 0,5mm 
zelená: Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. 
Zasúvateľný kryt tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu 
ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. 
Tuha 0,5 mm.

ks 16

Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9717 0,7mm 
zelená: Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. 
Zasúvateľný kryt tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu 
ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. 
Tuha 0,7 mm.

ks 6

Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9719 1 mm zelená: 
Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. 
Zasúvateľný kryt tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu 
ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. 
Tuha 1 mm.

ks 4

Mikroceruzka Faber Castell Grip Matic 1375 0,5mm 
modrá: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. 
Zasúvateľný kryt tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 
0,5 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 10 
ks.

ks 41

Mikroceruzka Faber Castell Grip Matic 1377 0,7mm 
zelená: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. 
Zasúvateľný kryt tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 
0,7 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 10 
ks.

ks 14

Guľôčkové pero Faber Castell Grip 2011 strieborné: 
Guľôčkové pero v dizajne Grip 2011 s ergonomickým 
trojuholníkovým tvarom a špeciálnym povrchom (soft 
grip) pre optimálne písanie. Možná kombinácia s 
mechanickou ceruzkou Grip 2011. Dodávané s 
veľkokapacitnou modrou náplňou. Väčšie balenie 5 ks. 
Farba: strieborná

ks 3

Strúhadlo Faber Castell Grip 2001 strieborné: Strúhadlo 
s obojstranným kontajnerom na všetky ceruzky 
štandardné, farebné a Jumbo. Väčšie balenie 10 ks.

ks 13

Guma Faber Castell Grip 2001: Kvalitná guma určená 
na gumovanie grafitovej a pastelovej tuhy v dizajne Grip. ks 23

Archívny box Fellowes BANKERS BOX 105mm 
sivý/biely: Základný prvok na archiváciu dokumentov 
formátu A4. Box popisovateľný na chrbte a veku. Šírka 
chrbta 105 mm. Rozmery (Š × V × D) 105 × 260 × 325 
mm. Dodávaný v rozloženom stave. Väčšie balenie 20 
ks. Farba sivá/ biela. Rozmery v cm: 10,5x26x32,5 
Farba: sivá/biela

ks 67

Archívna škatuľa s odnímacím vekom Fellowes 
BANKERS BOX sivá/biela: Škatuľa s odnímateľným 
vekom a bočnými výrezmi na uchytenie. Mierne 
zväčšené veko umožňuje uskladnenie dokumentov 
archivovaných v závesných obaloch. Kompatibilná s 
archívnymi boxami. Dodávaná v rozloženom stave 
naplocho. Väčšie balenie 10 ks. Farba sivá/-biela. 
Rozmery v cm: 32,5x28x38,5Farba: sivá/biela

ks 7

Archívna škatuľa so sklápacím vekom Fellowes 
BANKERS BOX sivá/biela: Stabilná škatuľa s 
uzatvárateľným sklápacím vekom. Bočné výrezy na 
uchytenie, steny spevnené zdvojenou vrstvou kartónu. 
Nosnosť 49,2 kg. Možnosť navyšovania do troch úrovní. 
Kompatibilná s archívnym boxom. Dodávaná v 
rozloženom stave naplocho. Väčšie balenie 10 ks. Farba
sivá/-biela. Rozmery v cm: 37,8x28x53,5Farba: 
sivá/biela

ks 13
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Archívny plastový klip Fellowes 100ks: Dvojdielny klip z 
plastu na jednoduché a rýchle zviazanie papierov zo 
zakladačov. Balenie 100 ks.

bal. 1

Univerzálny stojan pod tlačiareň: Robustný stojan pod 
prakticky všetky laserové alebo atramentové tlačiarne a 
faxy na uskladnenie všetkých materiálov. 4 zásuvky, 8 
pozícií. Jedinečný odnímateľný klip pre kábel, 
umožňujúci užívateľovi uchytenie až troch rôznych 
hrúbok káblov takmer v ľubovoľnej pozícii. Rozmery 545 
× 365 × 145 mm. Farba šedá/ grafitová. Rozmery: 
545x145x365 mm Popis: 4 zásuvky na papier

ks 1

Skartátor Powershred M-8C 4x50 mm: Personálny 
skartátor na skartáciu papiera vhodný do domácnosti 
alebo kancelárie na občasné použitie. Okrem papiera 
umožňuje ničiť spinky, spony a magnetické karty. K 
vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. 
Zvýšený kontinuálny chod motora 5 minút, po nich sa 
motor na 30 min. vypne. Rez 4 x 50 mm. Stupeň 
utajenia Dôverné. Kapacita 8 listov. Technické 
parametre:• šírka vstupu 230 mm• rýchlosť rezu 4,27 m/ 
min• š × v × h 340 × 390 × 246 mm• objem odp. Nádoby 
15 l• hmotnosť 5,6 kg

ks 2

Skartátor Powershred 53C 4x50 mm: Skartátor do 
domácnosti alebo kancelárie. Ideálny pomocník pri 
pracovnom stole. K vyprázdneniu nádoby treba zložiť 
hornú časť zariadenia. Na kontrolu napadaných 
odrezkov slúži priehľadný priezor na prednej časti 
odpadovej nádoby. Separátny otvor na skartovanie CD. 
DVD a magnetických kariet. Kontinuálny chod motora 3 
minúty, po nich sa motor na 30 minút vypne. Rez 4 x 35 
mm. Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 10 listov. 
Technické parametre:• šírka vstupu 220 mm• rýchlosť 
rezu 2 m/ min• š × v × h 338 × 400 × 196 mm• objem 
odp. nádoby 23 l• hmotnosť 6,8 kg

ks 3

Skartátor AutoMax 130C 4x51 mm: Nový moderný 
skartátor pre 1 - 3 užívateľov s novou technológiou s 
manuálnym aj automatickým podávaním papiera. 
Energeticky úsporný model, po 2 minútach nečinnosti sa
prepne do úsporného režimu. Umožňuje skartovanie 
kancelárskych spôn, spiniek a magnetických kariet. 
Kapacita manuálneho skartovania 8 listov papiera. 
Zoskartuje 130 listov papiera za 5 minút, chod motora 10
minút. Predĺžená záruka 5 rokov na reznú časť. Rez 4 x 
51 mm. Stupeň utajenia Dôverné. Objem odp. nádoby 
32 ℓ. š × v × h 430 × 958 × 687 mm, hmotnosť 46,2 kg.

ks 2

Skartátor 99Ci 4x38 mm: Inteligentný skartátor pre 
menšie kancelárie a pracovné skupiny s kontinuálnym 
chodom motora 30 min. Patentovaný systém na 
zabránenie uviaznutia papiera pri skartovaní (100%JAM 
PROOF) detekuje hrúbku vloženého papiera a 
inteligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, aká je 
výkonnosť a efektívnosť skartovania. Vybavený 
kolieskami s aretáciou pre väčšiu mobilitu a stabilitu. 
Tichý chod. Farba antracitová/ sivá. Kontinuálny chod 
motora 30 min. Objem koša: 34 l Kapacita 70g: 17 
hárkov Stupeň utajenia: 3

ks 1

Skartátor Fellowes P-25s 7 mm: Malý skartátor do 
domácnosti alebo kancelárie na občasné použitie. K 
vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. 
Vpredu malý priestor na odhadzovanie neskartovaného 
odpadu. Maximálna denná kapacita 100 listov. 
Celoplastové prevedenie. Rez 7 mm. Stupeň utajenia : 
Vyhradené. Kapacita A4 70 g/ m² 5 hárkov. Technické 
parametre:• šírka vstupu 220 mm• chod motora 3 min.• 
rýchlosť rezu 80 mm/ s• š × v × h 297 × 275 × 160 mm• 
objem odp. nádoby 11 ℓ• hmotnosť 1,6 kg.

ks 1

Laminovacie fólie Fellowes A4 80 mic. adhezívne: 
Laminovacie fólie so zadnou lepivou stranou. Formát : 
A4Hrúbka: 80 mic Balenie: 100 ks

bal. 1

Strana 47 z 117 



Visačka štipec + špendlík Fellowes FHC 4060 92x56mm
50ks: Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie 
na odev pomocou štipca alebo zatváracieho špendlíka. 
Balenie 50 ks. Rozmery: 92 x 56 mm Uchytenie: 
štipec/zatvárací špendlík Balenie: 50 ks

bal. 1

Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 80mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie.

bal. 2

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie. Balenie 100 ks

bal. 4

Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 80mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie. Balenie 100 ks

bal. 5

Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 125mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie. Balenie 100 ks

bal. 3

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 80mic 250ks: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie. Bal. 250 ks.

bal. 2

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie. Bal. 250 ks.

bal. 1

Termoobal Standing 3 mm: Obálka k zariadeniam na 
tepelnú väzbu s prednou stranou z priehľadnej 
polyesterovej fólie a zadnou stranou z bieleho kartónu 
hrúbky 200 g v saténovej prave. Kapacita listov 9-32. 
Farba predná/zadná: číra/biela Balenie: 100 ks

bal. 2

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic 
adhezívne: Matné laminovacie fólie vytvárajú 
laminovanému dokumentu exkluzívny povrch. Farby 
zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi jasné, matná 
fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch fólie možno 
popisovať ceruzkou alebo perom.

bal. 3

Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 100mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie.

bal. 3

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 100mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie.

bal. 3

Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 100mic: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie.

bal. 1

Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 
#farby: Kartón 250 g. Z jednej strany povrchová reliéfna 
úprava v imitácii kože, z druhej strany hladká.

bal. 7
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Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A3 
čierne: Kartón 250 g. Z jednej strany povrchová reliéfna 
úprava v imitácii kože, z druhej strany hladká.

bal. 2

Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic.
číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : 
A4Farba: číra Balenie: 100 ks

bal. 5

Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 200 mic.
číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : 
A4Farba: číra Balenie: 100 ks

bal. 5

Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 240 mic.
číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : 
A4Farba: číra Balenie: 100 ks

bal. 2

Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 300 mic.
číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : 
A4Farba: číra Balenie: 100 ks

bal. 1

Lišty Fellowes Relido 3-60 listov #farby: Násuvné lišty z 
plastu so zaobleným rohom na bezproblémové 
nasúvanie listov do lišty. Veľkosť 3-60 listov. Formát A4. 
Balenie 50 ks. Kapacita listov: 3-60Farba: čierna

bal. 15

Lišty Fellowes Relido 61-120 listov #farby: Násuvné lišty 
z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové 
nasúvanie listov do lišty. Veľkosť 61-120 listov. Formát 
A4. Balenie 50 ks. Kapacita listov: 61-120Farba: čierna

bal. 6

Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks: 
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia
dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. 
Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou 
potrebnou na laminovanie.

bal. 1

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic 
Superquick: Lesklé laminovacie fólie, ktoré vďaka 
zataveniu na dlhšej strane skracujú čas potrebný na 
zalaminovanie o 40 % v porovnaní so štandardnými 
fóliami, zatavenými na kratšej strane. Laminácia možná 
iba na A3 laminátore. Formát A4, hrúbka 80 mikrónov. V
balení 100 ks.

bal. 1

Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic matné: 
Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému 
dokumentu exkluzívny povrch. Farby zalaminovaného 
dokumentu sú stále veľmi jasné, matná fólia zabraňuje 
odrazu svetla. Povrch fólie možno popisovať ceruzkou 
alebo perom.

bal. 3

Viazací stroj Pulsar + 300: Zariadenie s manuálnym 
dierovaním do každej kancelárie. Jednoduché na 
použitie, elegantné a praktické. Pevný dizajn s 
možnosťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s 
pracovným miestom v prípade dlhšieho nepoužívania. 
Súčasne predieruje do 15 listov papiera A4 80 g. Zviaže 
do 300 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 38 
mm). Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na 
zviazanie 10 dokumentov. Popis: manuálne Kapacita 
dierovania: 15 listov Max. hrúbka: 300 listov

ks 2

Viazací stroj Quasar 500: Silné zariadenie s manuálnym 
dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodné pre stredne
veľké kancelárie v atraktívnom dizajne. Súčasne 
predieruje do 20 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do 
500 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). 
Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 10 
dokumentov. Popis: manuálne Kapacita dierovania: 20 
listov Max. hrúbka: 500 listov

ks 2

Strana 49 z 117 



Viazací stroj Galaxy 500: Silná a stabilná konštrukcia 
viazacieho zariadenia s manuálnym dierovaním a 
jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie
v kancelárii. Súčasne predieruje do 25 listov papiera A4 
80 g. Zviaže až do 500 listov 80 g papiera (priemer 
hrebeňa 6 až 51 mm). Hmotnosť zariadenia 10,5 kg. 
Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 25 
dokumentov. Popis: manuálne Kapacita dierovania: 20 
listov Max. hrúbka: 500 listov

ks 2

Viazací stroj Star + 150: Malé manuálne viazacie 
zariadenie, ideálne do domácich alebo malých kancelárií
s občasným použitím. Elegantný a pevný dizajn s 
možnosťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s 
pracovným miestom pri nepoužívaní. Súčasne 
predieruje maximálne 10 listov papiera A4 80 g. Zviaže 
do 150 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 18 
mm).Popis: manuálne Kapacita dierovania: 10 listov 
Max. hrúbka: 150 listov

ks 2

Viazací stroj Orion e500: Silná a stabilná kovová 
konštrukcia viazacieho zariadenia s elektrickým 
dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodná pre 
maximálne vyťaženie v kancelárii. Súčasne predieruje 
do 30 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do 500 listov 80 
g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Hmotnosť 
zariadenia 17 kg. Nastavenie vzdialenosti dier od okraja,
veľká zásuvka na zber papierových odrezkov na prednej
strane, chladenie ventilátorom, ovládanie dierovania 
pedálom.

ks 2

Laminátor Neptune 3: Laminátor v elegantnom dizajne 
navrhnutý do kancelárií. Vyniká jednoduchosťou a 
bezpečným laminovaním. Laminuje fotografie a iné 
dokumenty do hrúbky fólie 175 µm.

ks 2

Laminátor Saturn 3i A3: Rada laminátorov na 
príležitostné laminovanie s technológiou dvoch valcov 
laminuje fotografie a iné dokumenty do hrúbky fólie 125 
μm. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií. Šírka 
vstupu 316 mm. Rýchlosť laminovania 30 cm/ minútu. 
Veľmi krátka doba nahrievania - 1 min. Predný podávač 
dokumentu s krytom proti prachu.

ks 3

Laminátor Spectra A4: Laminátor na príležitostné 
laminovanie fotografií a iných dokumentov do hrúbky 
fólie max. 125 μm. Technológia Jam free zabraňuje 
uviaznutiu fólie. Doba nahrievania 4 minúty. Súčasťou 
balenia je 10 laminovacích fólií. Šírka vstupu 220 mm. 
Rýchlosť laminovania 30 cm/ minútu. Doba nahrievania 
4 minúty.

ks 2

Laminátor Spectra A3: Laminátor na príležitostné 
laminovanie fotografií a iných dokumentov do hrúbky 
fólie max. 125 μm. Technológia Jam free zabraňuje 
uviaznutiu fólie. Doba nahrievania 4 minúty. Súčasťou 
balenia je 10 laminovacích fólií. Šírka vstupu 316 mm. 
Rýchlosť laminovania 30 cm/ minútu. Doba nahrievania 
4 minúty.

ks 4

Podložka pod myš Listy: Podložka pod myš s 
fotografickým motívom vyrobená na 95 % z 
recyklovaných materiálov. Vhodná k optickým myšiam. 
Rozmery v mm: 228x203x2Popis: pre optické myši

ks 4

Podložka pod myš Kvety: Podložka pod myš s 
fotografickým motívom vyrobená na 95 % z 
recyklovaných materiálov. Vhodná k optickým myšiam. 
Rozmery v mm: 228x203x2Popis: pre optické myši

ks 3

Stojan pod monitor SmartSuites: Moderný oblý dizajn 
stojana pod LCD monitory do 21_ s nenáročnou 
inštaláciou na stôl z produktovej rady Fellowes Smart 
Suites. Nastaviteľná výška v troch úrovniach. Výška 
základne: 100-150 mm Nosnosť: 10 kg

ks 2
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Stojan pod monitor Smart Suites Plus: Moderný oblý 
dizajn stojana pod LCD monitory do 21_ s nenáročnou 
inštaláciou na stôl z produktovej rady Fellowes Smart 
Suites. Odkladacia polička na papier, dve postranné 
odkladacie priehradky. Nastaviteľná výška v troch 
úrovniach. Výška základne: 100-150 mm Nosnosť: 10 kg

ks 4

Stojan pod Monitor Office Suites: Jedinečný dizajn 
stojana pod LCD aj CRT monitory s nenáročnou 
inštaláciou na stôl z produktovej rady Fellowes Office 
Suites. Odkladacia polička, priestor na odloženie napr. 
notebooku, nastaviteľná výška. Farba 
antracitová/?strieborná metalíza. Výška základne: 
100-150 mm Nosnosť: 36 kg

ks 1

Stojan pod notebook Designer Suites: Stojan  z 
produktovej rady Fellowes Designer Suites. Výškovo 
nastaviteľný v 4 pozíciách od 88 do 184 mm, s uhlom 
nastavenia 0 - 30 stupňov pre vyšší komfort. 
Stabilizovanie prednej hrany notebooku bráni skĺznutiu 
notebooku, chladiace otvory pomáhajú odvádzať z 
notebooku teplo. Hmotnosť 5 kg.

ks 1

Stojan pod vežu PC Office Suites: Stojan šetriaci miesto 
na pracovnom stole umiestnením veže počítača pod 
stôl. Pevná konštrukcia s nosnosťou do 50 kg. Plne 
nastaviteľný. Využiteľný aj pod skartátory, odpadové 
koše a pod. Kolieska s možnosťou aretácie. Jednoduchá
montáž. Farba antracitová/ strieborná metalíza.

ks 2

Podložka pod myš s opier. čier: Podložka na odľahčenie 
a masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia.
Vhodná aj pre optickú myš. Obľúbená farba, ladiaca s 
moderným pracovným prostredím. Čistenie vlhkou 
handričkou. Farba: čierna

ks 5

Opierka pred klávesnicu čierna: Opierka na odľahčenie a
masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia. 
Obľúbená farba, ladiaca s moderným pracovným 
prostredím. Čistenie vlhkou handričkou. Farba: čierna

ks 2

Opierka Flex čierna: Opierka k práci s myšou, 
kalkulačkou a pod. Odľahčí a masíruje zápästie. Farba: 
čierna

ks 2

Podložka pod myš s opier. modr: Podložka na 
odľahčenie a masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na 
kĺb zápästia. Vhodná aj pre optickú myš. Obľúbená 
farba, ladiaca s moderným pracovným prostredím. 
Čistenie vlhkou handričkou. Farba: priehľadná modrá

ks 2

Stojan pod TFT/LCD monitor: Moderný dizajn stojana 
pod ploché monitory s nastaviteľnou výškou základne 76
až 114 mm. Rotácia o 45 stupňov, záťaž do 14 kg. 
Rozmery 324 × 445 × 99 mm. Dodávaný so zásuvkou 
na papier. Farba platinová s grafitovou. Výška základne: 
76-114 mm Nosnosť: 14 kg Popis: zásuvka na papier

ks 8

Stojan pod monitor Premium: Model nastaviteľný v 
piatich výškových stupňoch, vhodný pre 13 - 17 palcové 
monitory. Rozmery 333 × 343 × 63 - 165 mm, nosnosť 
27 kg. Farba grafitová. Výška základne: 63-165 mm 
Nosnosť: 27 kg

ks 2

Podložka pod myš a opierka zápästia Health-V modrá: 
Penová podložka na odľahčenie a masírovanie ruky s 
úpravou Microban®. Opierka zápästia sa kĺže po 
podložke spolu s myšou a prispieva k zdravej a 
prirodzenej polohe zápästia. Vhodná aj na optickú myš. 
Produktová rada gélových opierok Health-V™ je 
zameraná na zníženie tlaku na stredový nerv zápästia, a
 tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý môže 
podmieniť napr. práca s klávesnicou a myšou. Opierky 
Health-V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v oblasti 
zápästia a nepohodlia.

ks 2
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Podložka pod myš a opierka zápästia Health-V čierna: 
Penová podložka na odľahčenie a masírovanie ruky s 
úpravou Microban ®. Opierka zápästia sa kĺže po 
podložke spolu s myšou a prispieva k zdravej a 
prirodzenej polohe zápästia. Vhodná aj na optickú myš. 
Produktová rada gélových opierok Health-V™ je 
zameraná na zníženie tlaku na stredový nerv zápästia, a
 tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý môže 
podmieniť napr. práca s klávesnicou a myšou. Opierky 
Health-V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v oblasti 
zápästia a nepohodlia.

ks 6

Opierka zápästia pred klávesnicu Health-V čierna: 
Opierka zápästia pred klávesnicu na odľahčenie a 
masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia s 
úpravou Microban®. Produktová rada gélových opierok 
Health-V™ je zameraná na zníženie tlaku na stredový 
nerv zápästia, a tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý
môže podmieniť napr. práca s klávesnicou a myšou. 
Opierky Health-V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v 
oblasti zápästia a nepohodlia.

ks 3

Stojan pod monitor I-Spire Series: Moderný a štýlový 
stojan z produktovej rady Fellowes I-Spire Series 
nastavuje výšku monitora na úroveň očí a zabraňuje 
stuhnutiu šije a ramien a bráni jeho prehriatiu. Vhodný 
pre notebooky do 11 kg. Nosnosť: 11 kg

ks 2

Podložka pod myš s opierkou I-Spire Series grafitová: 
Podložka pod myš s opierkou v inovatívnom a čistom 
dizajne série I-Spire na pohodlie a zmiernenie tlaku 
zápästia a prstov. Čistenie vlhkou handričkou. Farba 
grafitová.

ks 2

Opierka pred klávesnicu I-Spire Series grafitová: 
Opierka v inovatívnom a čistom dizajne série I-Spire na 
pohodlie a zmiernenie tlaku zápästia a prstov. Čistenie 
vlhkou handričkou. Farba grafitová.

ks 1

Dóza s trhacími utierkami na obrazovky: Mokré utierky 
balené v dóze s dispenzorom na odtrhávanie. Sú 
vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, 
filtre a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie
redukuje usadzovanie prachu. S minimálnym obsahom 
alkoholu. Nezanechávajú šmuhy. V balení 100 útržkov. 
Typ utierok: mokré<br

bal. 10

Odkladač VIVA biely: Štýlová elegancia, ktorá zaistí 
pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť. 
Stohovateľné plastové odkladače dokonalého dizajnu a 
funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo 
vysokolesklej úprave sa dokonale hodia do 
najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba 
biela.

ks 7

Odkladač VIVA čierny: Štýlová elegancia, ktorá zaistí 
pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť. 
Stohovateľné plastové odkladače dokonalého dizajnu a 
funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo 
vysokolesklej úprave sa dokonale hodia do 
najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba 
čierna.

ks 5

Odkladač VIVA priehľadný číry: Štýlová elegancia, ktorá 
zaistí pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť. 
Stohovateľné plastové odkladače dokonalého dizajnu a 
funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo 
vysokolesklej úprave sa dokonale hodia do 
najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba 
číra.

ks 7

Odkladač KARMA eko-modrý: Kancelársky odkladač 
formátu C4 štandard. Inovatívny a trendový produkt 
vyrobený z recyklovaných granulí, mixovaných s bio 
plastami a drevom. Rozmery (š×v×h) 255×65×348 mm. 
Väčšie balenie 10 ks. Farba: eko-modrá

ks 51
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Zásuvkový box Impuls sivý/červený: Box so štyrmi 
zatvorenými zásuvkami v tvare počítačového 
monitora.Rozmery (š × v × h) 294 × 235 × 368 mm. 
Farba boxu/zásuvky: sivá/červená Rozmery: 
294x235x368 mm

ks 1

Odkladač priehľadný dymový #farby: Stohovateľný 
plastový priehľadný odkladač formátu A4. Zadné zarážky
umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu. 
Väčšie balenie 6 ks. Farba: priehľadná dymová

ks 56

Odkladač KLASSIK zelený #farby: Stohovateľné 
plastové odkladače formátu A4. Zadné zarážky 
umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu. 
Väčšie balenie 10 ks.

ks 10

Odkladač XXL modrý: Stohovateľný plastový odkladač 
vo vysoko lesklom prevedení formátu C4. Úprava 
antistatická nepriehľadná. Výška odkladača 100 mm. 
Väčšie balenie 2 ks. Farba: modrá

ks 3

Zásuvkový box Systém zatvorený čierny: Plastový 
zásuvkový box s piatimi zatvorenými zásuvkami. Zmestí 
sa do ľubovoľnej police určenej pre zakladače, pretože 
výška boxu je totožná s výškou pákových zakladačov 
(275 × 330 × 320 mm). Farba boxu/zásuvky: 
čierna/čierna Rozmery: 275 x 330 x 320 mm

ks 1

Zásuvkový box Contur 5 zatvorený 50mm: Box z 
modulárneho systému zásuvkových boxov s 
horizontálnym aj vertikálnym spájaním. Model so 
zatvorenými zásuvkami výšky 50 mm a zarážkou 
chrániacou zásuvky pred úplným vysunutím. Súčasťou 
sú identifikačné menovky na označenie zásuviek. Telo 
boxov vo svetlosivej farbe, zásuvky tmavosivé. Rozmery
(š × v × h) 30 × 30,7 × 38,2 cm. Výška zásuvky: 5 cm 
Výška boxu: 30,7 cm

ks 3

Zásuvkový box Contur 10 zatvorený 25mm: Box z 
modulárneho systému zásuvkových boxov s 
horizontálnym aj vertikálnym spájaním. Model so 
zatvorenými zásuvkami (bez predného krytu) výšky 25 
mm a zarážkou chrániacou zásuvky pred úplným 
vysunutím. Súčasťou sú identifikačné menovky na 
označenie zásuviek. Telo boxov vo svetlosivej farbe, 
zásuvky tmavosivé. Rozmery (š × v × h) 30 × 30,7 × 
38,2 cm. Výška zásuvky: 2,5 cm Výška boxu: 30,7 cm

ks 1

Stojan na časopisy KLASSIK biely 2ks: Viacúčelové 
plastové stojany vhodné na ukladanie časopisov, 
záznamov, katalógov a pod. v klasickom dizajne a 
nepriehľadnej úprave. Balenie 2 ks. Farba: biela

bal. 3

Stojan na časopisy KLASSIK čierny 10 ks: Viacúčelové 
plastové stojany v modernom dizajne. Vhodné pre 
ukladanie časopisov, záznamov, katalógov a pod. V 
balení 10 ks. Farba: čierna

bal. 2

Stojan na časopisy KLASSIK XXL modrý: Viacúčelové 
plastové maxi stojany v klasickom dizajne vhodné na 
ukladanie časopisov, záznamov, katalógov a pod. so 
šírkou chrbta 115 mm. Rozmery (š×v×h): 115× 315×248 
mm. Balenie 2 ks. Farba: modrá

bal. 2

Stojan na časopisy Twin biely: Viacúčelové plastové 
stojany v modernom dizajne. Vhodné na ukladanie 
časopisov, záznamov, katalógov a pod. V balení 2 ks. 
Rozmery: 76 x 257 x 239mm C4. Výška: 257 mm. 
Väčšie balenie 10 ks. Farba: biela

ks 9

Zásuvkový box Cabinet KARMA eko-modrý: Keď má ísť 
o ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA 
sú tie pravé. Box s piatimi otvorenými zásuvkami vhodný
do ľubovoľnej police, určenej na zakladače alebo 
samostatne postavený. Rozmery (š×v×h) 275×320×330 
mm. Inovatívny a trendový produkt vyrobený z 
recyklovaných granulí, mixovaných s bio plastami a 
drevom. Farba: eko-modrá

ks 2
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Zásuvkový box System KARMA eko-sivý: Keď má ísť o 
ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA sú 
tie pravé. Box s piatimi zatvorenými zásuvkami vhodný 
do ľubovoľnej police, určenej na zakladače alebo 
samostatne postavený. Rozmery (š×v×h) 275×320×330 
mm. Inovatívny a trendový produkt vyrobený z 
recyklovaných granulí, mixovaných s bio plastami a 
drevom. Farba: eko-sivá

ks 2

Stojan na časopisy KARMA eko-modrý: Keď má ísť o 
ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA sú 
tie pravé. Stojan na časopisy formátu A4. Rozmery 
(š×v×h) 76×315×248 mm. Inovatívny a trendový produkt 
vyrobený z recyklovaných granulí, mixovaných s bio 
plastami a drevom. Väčšie balenie 10 ks. Farba: 
eko-modrá

ks 11

Stojan na perá HAN RONDO biely: Elegantný tvar a 
vysoká kvalita spracovania skombinovaná s 9. 
separátnymi oddeleniami na perá a drobné kancelárske 
potreby (spinky, gumy). Väčšie balenie 4 ks. Farba: biela

ks 3

Stojan na perá HAN RONDO čierny: Elegantný tvar a 
vysoká kvalita spracovania skombinovaná s 9. 
separátnymi oddeleniami na perá a drobné kancelárske 
potreby (spinky, gumy). Väčšie balenie 4 ks. Farba: 
čierna

ks 3

Stojan štvorstupňový A5: Stojan na prospekty formátu 
A5 so štyrmi oddielmi. Materiál priehľadný číry plast. 
Rozmery (š x v x h) 165 x 260 x 155 mm.

ks 1

Stojan štvorstupňový A4: Stojan na prospekty formátu 
A4 so štyrmi oddielmi. Materiál priehľadný číry plast. 
Rozmery (š x v x h) 230 x 345 x 170 mm.

ks 3

Prezentačný stojan Helit A4: Univerzálny stojan vhodný 
na výstavy, veľtrhy, ponukové listy, jedálne lístky a 
propagačné materiály. Vyrobené z vysoko kvalitného 
číreho akrylu, veľmi stabilný a pevný, odolný voči 
odretiu. Formát A4.

ks 4

Prezentačný stojan Helit 5xA4 čierny: Nástenný 
prezentačný stojan s 5 priehradkami formátu A4 s 
hĺbkou 20 mm v modernom neutrálnom dizajne. Pevná a
zároveň ľahká konštrukcia, materiál kov s očkami. 
Ideálny na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov či
katalógov. Dodávaný s montážnymi skrutkami. Farba 
čierna. Rozmery (š x v x h) 260 x 718 x 95 mm.

ks 4

Štvordielny stojan na perá Helit Linear čierny: Stojan so 
4 sekciami na písacie potreby a ďalšie drobnosti v 
dizajne rady Linear. Priemer 14 cm, výška 10 cm. Farba:
čierna

ks 4

Pero s guľovitým čiernym stojanom: Pero s lesklou 
pochrómovanou retiazkou, spojenou s guľovitým 
podstavcom. Farba náplne čierna. Farba tela: čierna

ks 3

Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic ružový: 
Rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou 
(celý). Vyrobený z eko kartónu Classic gramáže 240 g. 
Formát A4. Balenie 100 ks. Materiál: Classic 240 g

bal. 2

Rýchloviazač závesný celý RZC Classic #farby: Závesný
rýchloviazač s plnou prednou stranou (celý). Vyrobený z 
eko kartónu Classic gramáže 240 g. Predná strana s 
potlačou na popis. Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: 
Classic 240 g Farba: modrá

bal. 15

Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik modrý: 
Rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou 
(celý). Vyrobený z eko kartónu Ekonomik gramáže 200 
g. Formát A4. Balenie 100 ks. Materiál: Ekonomik 200 g 
Farba: modrá

bal. 3
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Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik #farby: 
Závesné rýchloviazače s plnou prednou stranou (celé). 
Vyrobené z eko kartónu Ekonomik gramáže 200 g. 
Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: Ekonomik 200 g 
Farba: modrá

bal. 4

Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik žltý: 
Závesné rýchloviazače s polovičnou prednou stranou. 
Vyrobené z eko kartónu Ekonomik gramáže 200 g. 
Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: Ekonomik 200 g 
Farba: žltá

bal. 3

Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový #farby: 
Rýchloviazače A4 závesné s plnou prednou stranou 
(celé). Vyrobené z prešpánu gramáže 350 g. Balenie 20 
ks. Farba: tmavomodrá Materiál: prešpán 350 g

ks 287

Odkladacia mapa OM 253 Classic modrá #farby: 
Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami Classic z eko 
kartónu gramáže 240 g. Balenie 50 ks. Materiál: classic 
240 g Farba: modrá

bal. 3

Odkladacia mapa OM 253 prešpánová #farby: 
Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového 
kartónu gramáže 350 g. Väčšie balenie 20 ks. Materiál: 
prešpán 350 g Farba: modrá

ks 65

Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik žltá: Odkladacia 
mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu Ekonomik 
gramáže 200 g. Balenie 50 ks. Materiál: ekonomik 200 g
Farba: žltá

bal. 25

Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE modré: 
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta 
zo strojnej lepenky s gramážou 1320 g, spojené 
šnúrkami. Formát A4. Prevedenie prešpán. Väčšie 
balenie 25 ks. Farba: modrá

ks 23

Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE červené: 
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta 
zo strojnej lepenky s gramážou 1320 g, spojené 
šnúrkami. Formát A4. Prevedenie prešpán. Väčšie 
balenie 25 ks. Farba: červená

ks 20

Lepiaca tyčinka Pritt Stick 10g: Tuhé tyčinkové lepidlo na
rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, 
nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku 
zasuňte a zatlačte až na doraz. Hmotnosť 10 g. Obsah: 
10 g

ks 212

Lepiaca tyčinka Pritt Stick 20g: Tuhé tyčinkové lepidlo na
rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, 
nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku 
zasuňte a zatlačte až na doraz. Hmotnosť 20 g. Obsah: 
20 g

ks 41

Lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g: Tuhé tyčinkové lepidlo na
rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, 
nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku 
zasuňte a zatlačte až na doraz. Hmotnosť 40 g. Obsah: 
40 g

ks 23

Lepiace bodky Pritt permanentné 64ks: Lepiace bodky 
na permanentné a okamžité prilepenie. Ideálne na 
fixovanie drobných predmetov z papiera, kartónu, kovu, 
plastu, či dreva. Vynikajúci pomocník pri dekoratérskych 
prácach, kde je potrebné, aby prilepenie bolo 
transparentné. Rýchla, čistá a presná aplikácia. Fixuje 
bez schnutia a neporiadku. Neobsahuje rozpúšťadlá.

bal. 80

Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m: 
Jednorazový lepiaci roller lepia papier, kartón, fotografie,
fólie a umelé hmoty. Nepermanentný lepiaci roller Pritt 
Compact obsahuje opätovne odnímateľný lepiaci film, 
ktorý drží pevne, ale po odlepení nezanecháva stopy po 
lepidle. Návin 10 m. Väčšie balenie po 10 ks.

ks 5
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Korekčný roller Pritt vymeniteľný 4,2mmx12m: Obľúbená
korekčná páska na papier i fólie v novom modernom 
dizajne, vyrobená z recyklovaných plastov s 
jednoduchou výmenou náhradnej náplne - menej 
odpadu, vyššia efektivita. Korekčný film je suchý a 
umožňuje okamžité písanie. Na kópiách nezanecháva 
tmavé okraje a tiene. Šírka stopy 4,2 mm. Ideálna na 
opravy textov písaných strojom. Návin: 12 m.

ks 37

Tekuté lepidlo Pritt Klovafix 100g: Univerzálne lepidlo 
bez obsahu rozpúšťadiel na široké použitie. Vhodné na 
majstrovanie z papiera a iných materiálov. Čisté a 
jednoduché nanášanie lepidla pomocou praktickej 
stierky. Väčšie balenie 20 ks. Hmotnosť: 100 g

ks 11

Lepiaci roller Pritt Compact permanentný 10m: 
Jednorazový lepiaci roller s permanentným filmom. Lepí 
papier, kartón, fotografie. Vhodný i na lepenie fólií a 
umelých hmôt. Obsahuje opätovne odnímateľný lepiaci 
film, ktorý drží pevne, ale po odlepení nezanecháva 
stopy po lepidle. Návin: 10 m. Väčšie balenie 10 ks.

ks 13

Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Liquid 3g: 
Sekundové univerzálne lepidlo s bezpečnostným 
uzáverom na keramiku, plasty, kovy, gumu, kožu, drevo,
korok a pod. Lepí okamžite. Tento chemický prípravok je
nebezpečný. Hmotnosť 3 g. Hmotnosť: 3 g Použitie: 
univerzálne

ks 19

Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g: Univerzálne 
disperzné lepidlo pre pevné a rýchle lepenie papiera, 
textilu, dreva, keramiky, fotografií a pod. Čisté a 
jednoduché nanášanie lepidla pomocou nanášanej 
stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá. Väčšie balenie 20 ks. 
Hmotnosť: 100 g

ks 66

Sekundové lepidlo Loctite Super Attak The Original 3g: 
Tekuté sekundové lepidlo vhodné na lepenie porcelánu, 
keramiky, plastov, gumy, kože, dreva a kovov. 
Vyznačuje sa vysokou pevnosťou na pevných a 
hladkých plochách. Tento chemický prípravok je 
nebezpečný. Hmotnosť: 3 g Použitie: porcelán, 
keramika, plasty, kov.

ks 14

Korekčný roller Pritt Micro Rolly jednorazový 5mmx6m: 
Malá a praktická jednorazová korekčná páska na všetky 
bežné druhy papiera, faxový papier a fólie. Nanesený 
korekčný film je suchý a umožňuje okamžité písanie. 
Nová technológia opravy textu zaručuje čistú a presnú 
korekciu. Na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene.
Dodávaná v mixe 3 farieb (modrá, zelená, ružová) bez 
možnosti výberu konkrétnej farby. Šírka stopy 5 mm, 
návin 6 m. Väčšie balenie 30 ks.

ks 59

Lepiaca guma Pritt: Univerzálna lepiaca guma na 
dočasné prilepenie drobných predmetov. Náhrada za 
špedlíky, lepiace pásky a pripináčiky. Ideálna na 
upevňovanie fotografií, plagátov, kresieb, kalendárov, 
dekorácií a pod. na steny, okná, dvere a palubné dosky. 
Po premiesení je guma pripravená na použitie. Vhodná 
aj na opätovné použitie. Farba biela.

ks 20

Sekundové lepidlo Loctite Super Attak Power Easy Gel 
3g: Gélové sekundové lepidlo bez rizika okamžitého 
zlepenia prstov. Vhodné na lepenie porcelánu, plastov, 
gumy, kože, dreva, kovov a papiera. Lepený spoj je 
korigovateľný a po vytvrdnutí transparentný. Ideálne na 
porézne materiály a aplikácie na zvislé plochy. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Hmotnosť 3 g. Väčšie balenie 
12 ks.

ks 21
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Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 50ml: Špeciálne 
kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje s vyššou
odolnosťou pri pôsobení tepla až do +120°C, pri 
pôsobení vody, dlhotrvajúcom ohýbaní, pod vysokým 
tlakom a pod. Lepí gumu, kožu, drevo, tvrdené plasty, 
kovy, sklo a pod. Tento chemický prípravok je 
nebezpečný. Objem: 50 ml Použitie: extrémne 
namáhané spoje

ks 23

Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 50ml: Univerzálne 
kontaktné lepidlo na všetky nasiakavé a nenasiakavé 
materiály - drevo, plasty, gumu, kožu, kovy, sklo, korok, 
kartón a pod. Tento chemický prípravok je nebezpečný. 
Objem: 50 ml

ks 13

Lepidlo Pattex 100% 50g: Nové univerzálne lepidlo s 
vysokou konečnou pevnosťou, flexibilitou a vynikajúcou 
odolnosťou spoja. Spoľahlivo lepí v interiéri aj exteriéri, 
drobné predmety aj väčšie plochy, po vytvrdnutí je spoj 
transparentný. Bez obsahu vody a rozpúšťadiel na báze 
FLEXTEC® technológie. Vhodné na lepenie 
nasiakavých aj nenasiakavých materiálov ako sú hliník, 
betón, nerez, dlaždice, sklo, drevo, keramika, korok a 
pod. Nie je vhodné na lepenie polyetylénu (PE), 
polypropylénu (PP), polytetrafluoro-etylénu (PTFE) 
(teflónu®), ABS a tvrdeného polystyrénu. Hmotnosť 50 
g.

ks 7

Tekuté lepidlo Pritt Pen 40ml: Lepidlo v tvare väčšieho 
pera spoľahlivo zlepí všetky druhy papiera a kartónu. 
Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou 
praktickej stierky. Bez rozpúšťadiel. Objem: 40 ml<br

ks 37

Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Power Flex Gel 
2g: Flexibilné sekundové lepidlo vo forme gélu s 
prídavkom kaučuku. Vhodné na lepenie porcelánu, 
keramiky, plastov, gumy, kože, dreva, kovov, kartónu a 
korku. Nesteká a nekvapká. Niekoľko sekúnd 
korigovateľné. Tento chemický prípravok je nebezpečný.
Hmotnosť: 2 g Použitie: drevo, koža, keramika, guma, 
kov...

ks 23

Lepidlo Pattex 100% gél 8g: Sekundové univerzálne 
lepidlo s bezpečnostným uzáverom na keramiku, plasty, 
kovy, gumu, kožu, drevo, korok a pod. Lepí okamžite. 
Tento chemický prípravok je nebezpečný. Hmotnosť 8g. 
Hmotnosť: 3 g Použitie: univerzálne

ks 9

Archív na časopis Herlitz Economy tmavočervený: Box z
kartónu na odkladanie časopisov.Šírka chrbta 7 cm. 
Väčšie balenie 50 ks. Chrbát: 7 cm Farba: tmavo 
červená

ks 31

Blok College Herlitz A5 80 listov linajkový: Bloky s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A5,
linajková úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový 
Počet listov: 80

ks 22

Blok College Herlitz A4 80 listov linajkový: Bloky s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4,
linajková úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový 
Počet listov: 80

ks 39

Blok College Herlitz A4 80 listov štvorčekový: Bloky s 
kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4,
štvorčeková úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: 
štvorčekový Počet listov: 80

ks 14

Euroobal Herlitz A3 lesklý 60mic 50ks: Polypropylénové 
priehľadné euroobaly v lesklej úprave. Formát A3 
zložený do formátu A4. Balené v krabici. Balenie 50 ks. 
Výrobca: Herlitz Formát: A3 Hrúbka: 60 mic.

bal. 2

Trhací blok čistý A4 50 listov: Lepené bloky z 
bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 
50-listové. Formát A4, úprava čistá. Väčšie balenie 10 
ks.

ks 41
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Trhací blok linajkový A4 50 listov: Lepené bloky z 
bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 
50-listové. Formát A4, úprava linajková. Väčšie balenie 
10 ks.

ks 21

Trhací blok linajkový A5 50 listov: Lepené bloky z 
bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 
50-listové. Formát A5, úprava linajková. Väčšie balenie 
10 ks.

ks 32

Skartátor shredstar X8 4,5x30mm:  Vybavený funkciou 
na zabránenie zaseknutia skartovaného papiera a 
samostatnou rezacou jednotkou s vlastnou nádobou na 
skartáciu CD.  odnímateľná horná časť, tichý chod 
motora. Technické parametre:•šírka vstupu 220 mm• 
výkon 250 W•š × v × h 345 × 385 × 245 mm• objem odp. 
nádoby 18 ℓ•hmotnosť 5 kg. Ďalšie 
vlastnosti:•automatický štart/ stop• automatické vrátenie 
papiera eliminuje jeho zaseknutie• priesvitné okno na 
odpadovej nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia• 
LED indikácia o prevádzkovom stave zariadenia: 
zapnutie, preťaženie, prehriatie• min. hlučnosť.

ks 8

Skartátor shredstar X13 4x37mm: vybavený funkc. na 
zabránenie uviaznutia zaseknutého papiera. S vyberateľ.
odpad. nádobou a samostat. rezacou jednotkou s 
vlastnou nádob. na skartáciu CD. Tech. parametre:• 
šírka vstupu 230 mm• výkon 300 W• rýchlosť rezu 37 
mm/ s•š × v × h 390 × 595 × 300 mm• objem odp. nádoby 
23 ℓ•hmot.13 kg. •automat. štart/ stop• automat. vrátenie 
papiera • priesvitné okno na odpad. nádobe = prehľad o 
stave naplnenia• automat. zastavenie, ak je nádoba 
plná• LED indikácia o stave zariadenia: zapnutie, 
preťaženie, prehriatie, plná odpad. nádoba, otvorené 
dvierka• min. hlučnosť.

ks 2

Odpadové vrecia pre skartátory 348x195x800mm 100ks:
Náhradné plastové vrecia do skartátorov Primo 1401, 
1501, 1800. SECURIO AF150, SECURIO B34, 
SECURIO AF300. Balenie 100 ks.

bal. 2

Skartátor Securio B26 5,8mm: Komfortný model pre 
malé až stredne veľké kancelárie vybavený kolieskami. 
Plynulý a tichý chod motora. Silný motor garantuje 
vysokú kapacitu skartovania, vysokokvalitné materiály 
zabezpečujú dlhú životnosť skartátora. Rez 5,8 mm. 
Stupeň utajenia Vyhradené. Kapacita 25-27 listov. 
Technické parametre:• šírka vstupu 280 mm• výkon 500 
W• rýchlosť rezu 65 mm/ s• š × v × h 497 × 397 × 676 
mm• objem odp. nádoby 55 l• hmotnosť 24,2/ 27,6 kg.

ks 5

Skartátor Securio C14 3,9mm: Malý skartátor pre 
osobné použitie a domáce kancelárie. Pohodlný prístup 
k vyprázdneniu odpadovej nádoby vďaka odnímateľnej 
hornej časti. Plynulý a tichý chod motora. Rez 3,9 mm. 
Stupeň utajenia : Vyhradené. Kapacita A480 g/ m² 10 - 
12 listov.

ks 2

Skartátor Securio C14 4x25mm: Malý skartátor pre 
osobné použitie a domáce kancelárie. Pohodlný prístup 
k vyprázdneniu odpadovej nádoby vďaka odnímateľnej 
hornej časti. Plynulý a tichý chod motora. Rez 4 x 25 
mm. Stupeň utajenia : Dôverné. Kapacita A480 g/ m² 5 - 
6 listov.

ks 3

Odpadové vrecia pre skartátory 530x340x1000mm 
100ks: Náhradné plastové vrecia do skartátora Primo 
2700/3800. Balenie 100 ks.

bal. 2

Plastové hrebene 8 modré: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: modrá Kapacita viazania: 
21-40 listov Balenie: 100 ks

bal. 7

Plastové hrebene 10 čierne: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
41-55 listov Balenie: 100 ks

bal. 19
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Plastové hrebene 12 čierne: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
56-80 listov Balenie: 100 ks

bal. 10

Plastové hrebene 12 biele: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: biela Kapacita viazania: 
56-80 listov Balenie: 100 ks

bal. 7

Plastové hrebene 14 čierne: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
81-100 listov Balenie: 100 ks

bal. 9

Plastové hrebene 16 čierne: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čiernaKapacita viazania: 
101-120 listovBalenie: 100 ks

bal. 8

Plastové hrebene 19 čierne: Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
121-150 listov Balenie: 100 ks

bal. 9

Plastové hrebene 22 čierne (50): Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
151-180 listov Balenie: 50 ks

bal. 7

Plastové hrebene 25 biele (50): Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: biela Kapacita viazania: 
181-210 listov Balenie: 50 ks

bal. 7

Plastové hrebene 28 čierne (50): Plastové hrebene s 21 
krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 
211-245 listov Balenie: 50 ks

bal. 3

Plastové hrebene 32 ovál čierne (50): Plastové hrebene 
s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita 
viazania: 241-280 listov Balenie: 50 ks

bal. 5

Plastové hrebene 38 ovál čierne (50): Plastové hrebene 
s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita 
viazania: 281-340 listov Balenie: 50 ks

bal. 4

Plastové hrebene 45 ovál čierne (50): Plastové hrebene 
s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita 
viazania: 341-410 listov Balenie: 50 ks

bal. 2

Špagát jutový 100g 100m (500x2): Špagát z prírodného 
materiálu - juty pre použitie v kancelárii i domácnostiach.
Dĺžka 100 m. Dtex/gramáž: 500 x 2/ 100 g Dĺžka: 100 m

ks 63

Špagát jutový 200g 200m (500x2): Špagát z prírodného 
materiálu - juty pre použitie v kancelárii i domácnostiach.
Dĺžka 200 m. Dtex/gramáž: 500 x 2/ 200 g Dĺžka: 200 m

ks 99

Špagát polypropylénový 100g 124m (7 800): Klasický 
farebný špagát z polypropylénu pre použitie v 
obchodoch, kancelárii i domácnostiach. Dĺžka špagátu 
124 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky. 
Dtex/gramáž: 7800/ 100 g Dĺžka: 124 m

ks 77

Špagát polypropylénový 250g 200m (12 500): Klasický 
farebný špagát z polypropylénu pre použitie v 
obchodoch, kancelárii i domácnostiach. Dĺžka špagátu 
200 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky. 
Dtex/gramáž: 12500/ 250 g Dĺžka: 200 m

ks 61

Ceruzka Koh-i-noor ASTRA 1380 s gumou 12ks: 
Grafitová ceruzka tvrdosti 2 HB s gumou. Telo ceruzky a
guma rovnakej farby, tuha čierna. Balenie 12 ks v mixe 
farieb.

bal. 21

Ceruzka Koh-i-noor 1500 HB 12ks: Grafitová ceruzka 
tvrdosti HB bez gumy. Väčšie balenie 12 ks. bal. 9

Ceruzka Koh-i-noor 1702 tvrdosť 2 144ks: Ceruzka 
školská, 6-hranná, značená, hrotená. Dĺžka ceruzky 175 
mm, prierez 6,9 mm, priemer tuhy 2,0-2,5 mm. Tvrdosť 
2. Balenie 144 ks.

bal. 3

Farbičky Koh-i-noor 3552 drevené 12ks: Školské 
drevené farbičky v papierovej krabičke. Sada 12 farieb. 
Dĺžka 175 mm. Obaly v mixe sezónnych motívov bez 
možnosti výberu konkrétneho vzoru.

sada 37
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Náhradná náplň do pier 4441 modrá plastová: 
Veľkoobsahová plastová náplň dĺžky 98 mm. Väčšie 
balenie 30 ks. Priemer guličky: 0,8 mm Dĺžka: 98 mm 
Farba: modrá

ks 65

Viacfarebné pero Koh-i-noor 5180: Celokovové pero so 
štyrmi rôznymi farbami (červená, zelená, čierna a 
modrá). Farba tela strieborná.

ks 7

Verzatilka Koh-i-noor 5201: Celokovová mechanická 
ceruzka (verzatilka), priemer tuhy 2 mm, dĺžka tela 12 
cm. Tuha hrúbky 2 mm, tvrdosť HB. Väčšie balenie 20 
ks.

ks 28

Guma Koh-i-noor 6541/40: Guma s mäkkou časťou pre 
vymazanie grafitových čiar strednej tvrdosti a tvrdou 
časťou na atrament, tuš a strojopis. Rozmery 55x18x6 
mm. Väčšie balenie 40 ks.

ks 319

Obal U na dokumenty závesný Karton PP 150mic: 
Priehľadný obal na dokumenty. Povrch lesklý, formát A4.
Hrúbka 150 um. Balenie 100 ks. Formát: A4 Hrúbka: 150
mic. Balenie: 100 ks

bal. 3

Euroobal Karton PP A4 lesklý 150mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý. Formát A4.Hrúbka 150 mikrónov. Balenie 
100 kusov v sáčku.

bal. 1

Obal L na dokumenty Karton PP Glasklar 170mic 10ks: 
Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Povrch 
lesklý, extra pevný, výkroj na ľahšie vloženie a 
vytiahnutie dokumentu. Formát A4. Hrúbka 170 mic. 
Balenie 10 ks.

bal. 83

Euroobal Karton PP economy A4 maxi extra široký 
50mic 50ks: Obal s eurodierovaním vhodný na 
zakladanie materiálov rozšíreného formátu A4. Povrch 
matný, otvor zhora. Hrúbka 50 mic. Vnútorné rozmery 
obalu 304 × 220 mm. Balenie 50 ks v PE sáčku. Formát:
A4 maxi Hrúbka: 50 mik.

bal. 9

Euroobal na katalógy Karton PP 180mic 10ks: Euroobal 
na katalógy z PVC bez chlopne. Otvor zhora, formát A4, 
hrúbka 180 µm. Vhodný na materiál do hrúbky 10 - 15 
mm. V balení 10 ks.

bal. 10

Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm číry: Priehľadný 
zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4
 krúžky, kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm.
Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: číra

ks 8

Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm zelený: Priehľadný
zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4
 krúžky, kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm.
Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: priehľadná 
zelená

ks 15

Zakladač PP 4-krúžkovy Opaline 2 cm oranžový: 
Priehľadný zakladač z extra silného polypropylénu 
hrúbky 800 µm. 4 krúžky, kapacita 70 listov. Formát A4, 
šírka chrbta 2 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm 
Farba: priehľadná oranžová

ks 10

Zakladač PP 4-krúžkový Opaline modrý: Priehľadný 
zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4
 krúžky, kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm.
Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: priehľadná 
modrá

ks 11

Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline #farby: 
Plastový obal formátu A4 s tromi chlopňami zo silného 
polypropylénu hrúbky 500 µm s gumičkou. Väčšie 
balenie 50 ks. Módna farba. Farba: modrá

ks 22

Karisblok Hanibal A4: Karisblok so 4-krúžkovým 
mechanizmom, dodávaný vrátane 100 listov s linajkami. 
Materiál PVC. Formát A4. Rozmer : 255 x 330 x 30 mm. 
Farba čierna. Väčšie balenie 10 ks.

ks 23
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Karisblok Hanibal A5: Karisblok so 4-krúžkovým 
mechanizmom, dodávaný vrátane 100 listov s linajkami. 
Materiál PVC. Formát A5. Rozmer : 183 x 231 x 30 mm. 
Farba čierna. Väčšie balenie 15 ks.

ks 45

Karisblok Xepter A5 s registrom modrý: Karisblok so 
4-krúžkovým mechanizmom, dodávané vrátane 100 
listov s linajkami a registra A-Z. Materiál PVC, úprava 
lesklej kože. Formát A5. Farba modrá. Väčšie balenie 15
ks.

ks 5

Konferenčná mapa A5 s podložkou KARTON PP Milano 
imitácia kože čierna: Konferenčná mapa so zipsom, 
vybavená 4-krúžkovou mechanikou D20, vreckami 
niekoľkých veľkostí na dokumenty, CD a pod. a 
podložkou s klipom. V prevedení imitácie kože, úprava 
matná. Šírka chrbta 40 mm, formát A5.Farba: čierna 
Prevedenie: imitácia kože matná

ks 3

Konferenčná mapa A4 KARTON PP Hanibal imitácia 
kože čierna: Konferenčná mapa so zipsom, vybavená 
4-krúžkovou mechanikou, vreckami niekoľkých veľkostí, 
vložkami na vizitky a CD, úchytmi na písacie potreby a 
vyberateľnou písacou podložkou s klipom. Prevedenie 
imitácia kože Hanibal. Šírka chrbta 35 mm. Farba: čierna
Prevedenie: imitácia kože Hanibal

ks 1

Konferenčná mapa A4 KARTON PP BETA čierna: 
Konferenčná mapa so zipsom, vybavená písacou 
podložkou, vreckami na dokumenty a vizitky, úchytmi na 
písacie potreby, kalkulačkou a linajkovým poznámkovým
blokom. V prevedení imitácie kože, úprava matná. Šírka 
chrbta 35 mm. Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože 
matná

ks 1

Konferenčná mapa A5 KARTON PP Montreal čierna: 
Konferenčná mapa so zipsom, vybavená vreckami na 
dokumenty a vizitky. Úprava matná. Šírka chrbta 30 mm.
Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože matná

ks 2

Podpisová kniha plastová 16 KARTON PP modrá: 
Podpisová kniha 16-dielna s okienkom na prednej strane
na jednoduchú výmenu popisovateľného štítka, 
rozťahovateľný chrbát pre zvýšenie kapacity. Úprava v 
imitácii kože. Farba: modrá Počet oddielov: 16

ks 6

Náplň do lekárničiek Štandard: Náplň do lekárničky so 
základnou výbavou, pozostávajúca o. i. z náplastí, 
sterilného a nesterilného obväzového materiálu, 
dezinfekčného roztoku, resuscitačného rúška, nožníc, 
izotermickej fólie, teplomeru, gumových rukavíc, pinzety,
kriedy a karty prvej pomoci. Vhodná do domácností, 
menších firiem s menšou mierou rizika, hotelov a pod.

sada 2

Náplň do lekárničiek Špecial (F): Náplň do lekárničky s 
rozšírenou výbavou, vhodná na pracoviská s vyššou 
mierou rizika úrazu, najmä na miesta so zvýšeným 
rizikom pádov a poranení, omrzlín, popálenín a i. 
Odporúčaná do výrobných podnikov, škôl, 
potravinárskych prevádzok, dielní, lakovní, autoservisov,
opravárenských podnikov a pod.

sada 2

Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne veľký: Kufrík s 
prepážkami a držadlom na stenu. Materiál ABS plast, 
odolný voči nárazom, nehorľavý a vodotesný. Možnosť 
naplniť akoukoľvek náplňou. Dodávaný prázdny. 
Rozmery 27 × 19 × 12 cm.

ks 3
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Tabuľa PROFESSIONAL 100x150 cm: Biela tabuľa s 
keramickou úpravou povrchu. Odolný magnetický 
povrch, vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Kvalitný povrch umožňuje odstrániť 
atrament aj z nesprávne použitého popisovača (napr. 
permanentného) bez poškodenia povrchu. Hliníkový rám
so svetlosivými rohovými spojkami z plastu. Montáž na 
výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou, 
odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery: 100x150 
cm<br>V balení: montážna sada, odkladacia lišta a 
popisovač<br>Váha: 9 kg/m2<br>

ks 2

Tabuľa PROFESSIONAL 120x240 cm: Biela tabuľa s 
keramickou úpravou povrchu.  Odolný magnetický 
povrch, vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Kvalitný povrch umožňuje odstrániť 
atrament aj z nesprávne použitého popisovača (napr. 
permanentného) bez poškodenia povrchu. Hliníkový rám
so svetlosivými rohovými spojkami z plastu. Montáž na 
výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou, 
odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery: 120x240 
cm<br>V balení: montážna sada, odkladacia lišta a 
popisovač<br>Váha: 9 kg/m2<br>

ks 2

Tabuľa PREMIUM PLUS 120x240 cm: Tabuľa s 
keramickou úpravou povrchu odolná voči poškriabaniu a
kyselinám. Magnetický povrch vhodný pre popisovanie 
za sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so 
špinavo bielymi rohovými spojkami z plastu. Dodávaná s
montážnou sadou, 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a 
popisovačom. Rozmery: 120x240 cm V balení: 
montážna sada, lišta a popisovač Váha: 13 kg/m2

ks 3

Tabuľa UNIVERSAL PLUS 90x120 cm: Nový model 
bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou 
voči drobnému poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a 
ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za 
sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so 
svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Tabuľa 
dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. 
Rozmery: 90x120 cm V balení: montážna sada, lišta 
Váha: 11 kg/m2

ks 1

Tabuľa UNIVERSAL PLUS 100x150 cm: Nový model 
bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou 
voči drobnému poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a 
ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za 
sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so 
svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Tabuľa 
dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. 
Rozmery: 100x150 cmV balení: montážna sada, lišta 
Váha: 11 kg/m2

ks 2

Tabuľa UNIVERSAL PLUS 100x200 cm: Nový model 
bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou 
voči drobnému poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a 
ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za 
sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so 
svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Tabuľa 
dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. 
Rozmery: 100x200 cm V balení: montážna sada, lišta 
Váha: 11 kg/m2

ks 1

Tabuľa UNIVERSAL 60x90 cm: model bielej magnetickej
a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou povrchu. 
Hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná 
s 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a montážnou 
sadou. Rozmery: 60x90 cmV balení: montážna sada a 
lišta Váha: 12 kg/m2

ks 3
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Tabuľa UNIVERSAL 90x120 cm: model bielej 
magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou 
povrchu. Hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s 
otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku.
Dodávaná s 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a 
montážnou sadou. Rozmery: 90x120 cm V balení: 
montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2

ks 1

Tabuľa UNIVERSAL 90x180 cm: model bielej 
magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou 
povrchu. Hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s 
otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku.
Dodávaná s 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a 
montážnou sadou. Rozmery: 90x180 cm V balení: 
montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2

ks 1

Tabuľa UNIVERSAL 100x200 cm: model bielej 
magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou 
povrchu. Hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s 
otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku.
Dodávaná s 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a 
montážnou sadou. Rozmery: 100x200 cm V balení: 
montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2

ks 4

Tabuľa kombinovaná ECONOMY 60x90cm: Tabuľa 
šetriaca miestom. Polovica tabule s povrchom z 
prírodného korku na oznamy, pripevňované špedlíkmi, 
druhá polovica biela magnetická tabuľa v lakovanej 
úprave s výhodami bielej tabule, popisovateľná za sucha
stieracími popisovačmi a možnosťou využívania 
magnetov. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého 
plastu a otvormi na montáž. Aplikácia na šírku alebo na 
výšku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou 
lištou dĺžky 30 cm. Rozmery: 60x90 cm Hmotnosť cca 5 
kg/ m2.

ks 4

Tabuľa ECONOMY PLUS 60x90cm: Biela magnetická 
tabuľa triedy economy pre časté používanie s 
keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drobnému 
poškriabaniu. Povrch popisovateľný za sucha 
stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, 
hliníkový rám so sivými plastovými rohovými spojkami. 
Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou 
sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 60 x 90 cm

ks 8

Tabuľa ECONOMY PLUS 90x120cm: Biela magnetická 
tabuľa triedy economy pre časté používanie s 
keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drobnému 
poškriabaniu. Povrch popisovateľný za sucha 
stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, 
hliníkový rám so sivými plastovými rohovými spojkami. 
Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou 
sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 90 x 120 cm

ks 2

Tabuľa ECONOMY 45x60cm: Biela magnetická tabuľa 
triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch 
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, 
určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými 
plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku alebo 
šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou 
lištou. Rozmery: 45x60 cm V balení: montážna sada a 
30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2

ks 3

Tabuľa ECONOMY 60x90cm: Biela magnetická tabuľa 
triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch 
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, 
určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými 
plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku alebo 
šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou 
lištou. Rozmery: 60x90 cm V balení: montážna sada a 
30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2

ks 6

Strana 63 z 117 



Tabuľa ECONOMY 90x120cm: Biela magnetická tabuľa 
triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch 
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, 
určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými 
plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku alebo 
šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou 
lištou. Rozmery: 90 x 120 cmV balení: montážna sada a 
30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2

ks 2

Tabuľa ECONOMY 100x150cm: Biela magnetická 
tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. 
Povrch popisovateľný za sucha stierateľnými 
popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so 
sivými plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku 
alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a 
odkladacou lištou. Rozmery: 100x150 cm V balení: 
montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta 
Hmotnosť: 6 kg/m2

ks 1

Tabuľa ECONOMY 120x180cm: Biela magnetická 
tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. 
Povrch popisovateľný za sucha stierateľnými 
popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so 
sivými plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku 
alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a 
odkladacou lištou. Rozmery: 120x180 cm V balení: 
montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta 
Hmotnosť: 6 kg/m2

ks 2

Sada popisovačov TZ 1/4S: Sada popisovačov s 
hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. 
Vymeniteľná špička. Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy:
okrúhly/1,5-3 mm

sada 12

Sada popisovačov TZ 1/6S: Sada popisovačov s 
hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. 
Vymeniteľná špička .Farba: mix 6 farieb Hrot/šírka stopy:
okrúhly/1,5-3 mm

sada 1

Popisovač TZ 100 10 ks #farby: Popisovač s plastovým 
obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Farba: 
čierna Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm

bal. 1

Sada popisovačov TZ 100/4S: Sada popisovačov s 
plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. 
Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm

sada 6

Sada popisovačov TZ 10/4S: Sada popisovačov s 
tekutým systémom prívodu atramentu. Priehľadná časť 
nádržky atramentu. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm.
Dopĺňateľné bombičkami TZ 11.Farba: mix 4 farieb 
Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm

sada 8

Náhradné bombičky TZ 11 čierne 5 ks: Náhradné 
bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom 
atramentu. Farba: čierna Balenie: 5 ks

bal. 5

Náhradné bombičky TZ 11 červené 5 ks: Náhradné 
bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom 
atramentu. Farba: červená Balenie: 5 ks

bal. 5

Náhradné bombičky TZ 11 modré 5 ks: Náhradné 
bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom 
atramentu. Farba: modrá Balenie: 5 ks

bal. 5

Náhradné bombičky TZ 11 zelený 5 ks: Náhradné 
bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom 
atramentu. Farba: zelená Balenie: 5 ks

bal. 5

Sada popisovačov TZ 140/4S: Plastový obal. Hrot 
okrúhly, šírka stopy 1 mm. Dodávané v sade. Vhodné 
pre plánovacie tabule. Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka 
stopy: okrúhly/1 mm

sada 10

Sada popisovačov TZ 150/4S: Sada popisovačov s 
plastovým telom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 7 mm. 
Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy: zrezaný/2-7 mm

sada 4
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Filcová stierka: Magnetická stierka s vymieňateľnými 
filcovými vankúšikmi. Farba biela. Rozmery 14 × 4,5 cm.
Rozmery: 14x4,5 cm

ks 9

Filcové vankúšiky 10 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre
filcovú stierku Legamaster. Obsah: 10 vankúšikov bal. 3

Magnetická čistiaca stierka TZ4: Magnetická stierka v 
modernom dizajne s vymieňateľnými stieracími papiermi 
zo 100% viskózy. Farba antracitová. Rozmery 17 × 7 
cm. Rozmery: 17x7 cm

ks 4

Náhradné papiere do TZ4 100 ks: Náhradné papiere zo 
100% viskózy do stierky TZ4.Obsah: 100 papierikov bal. 2

Čistiaci sprej TZ8, 250 ml: Mechanický rozprašovač pre 
čistenie bielych a plánovacích tabúľ. Obsah 250 ml. 
Obsah: 250 ml

ks 3

Čistiace utierky TZ66: Dispenzár s impregnovanými 
papierovými vreckovkami pre rýchle a ľahké čistenie 
tabúľ, ale aj počítačového príslušenstva. Obsah 100 ks. 
Obsah: 100 utierok

ks 2

Štartovacia sada k bielym tabuliam: Rozšírená výbava 
pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100, malú 
magnetickú stierku, 10 náhradných stieracích papierikov,
čistiaci sprej TZ 7, 10 okrúhlych magnetov o 30 mm a 
držiak popisovačov.<br

ks 4

Základná sada: Základná výbava pre tabule obsahuje: 
sadu 4 popisovačov TZ 100, malú magnetickú stierku, 
125 ml čistiaci sprej TZ 7 a 4 magnety o 30 mm.

ks 2

Profesionálna sada: Profesionálna výbava obsahuje: 
sadu popisovačov na biele tabule TZ 1 (10 farieb), 
kombinovaný držiak so stierkou, 50 náhradných 
stieracích papierikov, čistiaci sprej TZ 6, 5 magnetov 
priemeru 35 mm so zvýšenou prítlačnou silou a 10 
magnetov o 30 mm.

ks 1

Tabuľa napichovacia UNIVERSAL 100x150 cm modrá: 
Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a 
ceny. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z
plastu s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo 
na výšku. Dodávaná s montážnou sadou. Doporučené 
príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové napichovacie 
špendlíky. Farba: modrá Rozmery: 100x150 cm Súčasť 
balenia: montážna sada

ks 2

Tabuľa korková UNIVERSAL 45x60 cm: Povrch prírodný
korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého 
plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie 
horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou 
pre uchytenie na stenu. Rozmery: 45x60 cm Súčasť: 
montážna sada Povrch: prírodný korok

ks 3

Tabuľa korková UNIVERSAL 60x90 cm: Povrch prírodný
korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého 
plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie 
horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou 
pre uchytenie na stenu. Rozmery: 60x90 cm Súčasť: 
montážna sada Povrch: prírodný korok

ks 1

Tabuľa korková UNIVERSAL 90x120cm: Povrch 
prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo 
sivého plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie 
horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou 
pre uchytenie na stenu. Rozmery: 90x120 cm Súčasť: 
montážna sada Povrch: prírodný korok

ks 2

Napichovacie špendlíky Legamaster mix farieb 200ks: 
Špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami. Balenie 
200 ks v mixe farieb. Farba: mix farieb Balenie: 200 ks

bal. 4
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Flipchart ECONOMY Triangle tripod: Flipchart s 
lakovanou úpravou povrchu. Magnetický povrch 
umožňuje používanie magnetov a úprava povrchu 
popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Malý 
otvor pre prst v lište na papierové bloky s uchytením na 
pohyblivých háčikoch, odkladacia lišta po celej šírke 
tabule. 2 nohy po bokoch tabule. Tretia noha na chrbte 
neposúva flipchart pri vyvíjanom tlaku na písanie. Ľahké 
a plynulé nastavenie výšky na ideálnu úroveň písania. 
Zastavaná plocha 79 x 74 cm, maximálna výška 187 cm,
hmotnosť 10,5 kg.

ks 2

Flipchart UNIVERSAL Triangle mobilný: Flipchart 
atraktívneho dizajnu s lakovanou úpravou povrchu. 
Postranné ramená, vyklápací držiak papierových blokov 
s variabilným uchytením všetkých štandard. formátov a 
vyklápacia odklad. lišta po celej šírke tabule na 
odkladanie popisovačov. Pevná základňa v tvare 
hviezdy s 5-timi kolieskami (2 z nich s aretáciou) pre 
ľahké posúvanie. Magnet. povrch umožňuje používanie 
magnetov a popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi, robustnou svorkou ľahko fixujete ideálnu 
výšku písania. Max. výška 205 cm, zastavaná plocha 
72×60 cm, roz. 105×68 cm, hmot. 13 kg.

ks 4

Sada popisovačov na flipchartové bloky Legamaster TZ 
41/4S: Popisovače pre flipchartové a iné typy papierov. 
Nearomatický atrament, ktorý nepresakuje na druhú 
stranu papiera. Zrezaný hrot pre zvýraznené písmo, 
šírka stopy 2-5 mm. Sada 4 farieb.

sada 4

Blok papiera čistý 20 listov: Mimoriadne kvalitný 
bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v čistej úprave. 
Rozmery 98 × 65 cm. 20 listov v jednom bloku. Väčšie 
balenie 5 blokov. Počet listov v bloku: 20Farba: biela 
Gramáž: 80 g

bal. 1

Rolka fólie Magic-Chart 25 listov 60x80 cm: Rolka fólie s
25 štvorček. listami (roz. štvorčeka 2,5 × 2,5 cm) z 
bieleho polypropylénu v šírke 60 cm. Perforácia po 80 
cm. Popisovanie permanent. popisovačmi (edding). 
Elektrostatický náboj umožní priľnutie filmu na rôzne 
povrchy - sklo, stenu, drevo a tapetu bez použitia lepidla.
Na obale hárku je perforácia na uchytenie balenia na 
flipchartovú tabuľu. Povrch fólie umožní tiež udržanie 
papierových poznámok bez ich nalepenia. Väčšie 
balenie 4 blokov. Rozmery: 60x80 cm<br>Počet listov: 
25<br>Úprava: štvorčeková<br>

ks 3

Rolka fólie Whiteboard 25 listov 60x80 cm: Rolka bielej 
fólie v lesklej úprave s 25 listami šírky 60 cm s 
perforáciou po 80 cm. Plne recyklovateľná. Použiteľná 
všade tam, kde nie je dostupná tabuľa. Používanie 
permanentných popisovačov edding zaručuje 
intenzívnejšiu farbu (dlhšia doba schnutia). 1 list môže 
byť využitý až 10-krát. Elektrostatický náboj umožní 
priľnutie filmu na rôzne povrchy - sklo, stenu, drevo a 
tapetu bez použitia lepidla. Povrch fólie umožní tiež 
udržanie papierových poznámok bez ich nalepenia. 
Väčšie balenie 4 rolky. Rozmery š × v : 60 × 80 cm.

ks 2

Magnet 20 mm modrý 10 ks: Okrúhle trvácne keramické 
magnety s farebným plastovým krytom. Balenie 10 
kusov v jednej farbe. Farba: modrá Prítlačná sila: 250 g 
Balenie: 10 ks

bal. 11

Magnet 30 mm biely 10 ks: Okrúhle trvácne keramické 
magnety s farebným plastovým krytom. Balenie 10 
kusov v jednej farbe. Farba: biela Prítlačná sila: 850 g 
Balenie: 10 ks

bal. 8

Strana 66 z 117 



Plánovacia tabuľa PREMIUM na dlhodobé projekty 
60x90 cm: Tabuľa s popisovateľným magnetickým a 
špeciálne lakovaným a UV tvrdeným povrchom vo verzii 
ročného plánovača Premium v dvoch polovinách, 
vhodného pre dlhodobé projekty. Pre prehľadné 
plánovanie do 20 ľudí/ objektov. Magnetický povrch. 
Sada príslušenstva zahrňuje 4 stierateľné popisovače 
TZ 111 a 40 magnetických menoviek veľkosti 10 × 60 
mm s bielymi štítkami. Rozmery: 60x90 cm Veľkosť okna
š x v: 4x11 mm Súčasť balenia: popisovače, menovky, 
30 cm hliníková odkladacia lišta

ks 2

Plánovacia tabuľa ročná PREMIUM 90x120 cm: Ročný 
plánovač v dvoch častiach. Delenie do 365dňových 
okienok, 7 dní v týždni. Pre plánovanie do 33 ľudí/ 
objektov, ak je použitý ako 12mesačný plánovač a do 66
ľudí/ objektov, ak je použitý ako 6mesačný plánovač. 
Magnetický popisovateľný povrch. Sada príslušenstva 
obsahuje: 4 stierateľné popisovače TZ 111, 72 
magnetických menoviek s bielymi štítkami a sadu 10 mm
magnetických symbolov. Rozmery: 90x120 
cm<br>Veľkosť okna š x v: 5x11/70x11 mm<br>Súčasť 
balenia: popisovače, menovky, symboly<br>

ks 2

Dátumová čiara pre plánovacie tabule: Vhodný doplnok 
ku všetkým plánovacím tabuliam rady PROFESSIONAL.
Je nastaviteľnej dĺžky, ľahko sa posúva a na plánovači 
vyznačuje aktuálny dátum.

ks 7

Plánovacia sada 1: Plánovacia sada 1 je vhodná pre 
personálne plánovanie. Obsahuje: sadu popisovačov TZ
140/ 4S, jeden popisovač na priesvitné fólie e152 M, 12 
magnetických prúžkov 10 × 300 mm v 4 farbách a 120 
ks 20 mm magnetických symbolov v štyroch farbách. 
Vhodná pre plánovanie: personálne Obsah: popisovače, 
prúžky, symboly

ks 3

Nástenné elektr. plátno ECONOMY 4:3 180x240cm: 
Elektrické nástenné plátno v základnej triede. Obzvlášť 
vhodné na používanie pri dennom svetle. Možnosť 
montáže na stenu alebo strop. Kovové puzdro a 
postranné krytky v bielej farbe. Čierne okraje na plátne 
pridávajú obrazu dodatočný kontrast. Automatické 
zastavenie, napätie 230 V, frekvencia 50 Hz, dĺžka kábla
cca 2 m, synchrónny motor s nízkou hlučnosťou. 
Dodávané s diaľkovým ovládaním, koncovkou EU plug a
 montážnou sadou. Video formát 1:1.Rozmery (v x š): 
180 x 240 cm

ks 2

Laserové ukazovátko LX-2: Kovové laserové ukazovadlo
laserovej triedy II s červeným laserovým bodom 
dodávané s batériami a puzdrom. Strieborné kovové 
prevedenie. Červené tlačidlo. Dĺžka 14 cm. Úprava: 
strieborná Dosah: 100 m Laserový lúč: červený bod

ks 3

Laserové ukazovátko LX-3 so zeleným bodom: Kovové 
laserové ukazovadlo laserovej triedy II so zeleným 
laserovým bodom priemeru 1,4 cm s vysokou 
viditeľnosťou, o 20-krát vyššou ako u červeného bodu. 
Je obzvlášť vhodné pre použitie pri dennom svetle alebo
jasne osvetlenej obrazovke. Zelený bod je veľmi jasný a 
má dlhý dosah. Dĺžka ukazovadla 15 cm. Dodávané v 
puzdre s 2 AAA batériami.

ks 4

Laserové ukazovátko LX-4: Kovové laserové ukazovadlo
laserovej triedy II s červeným laserovým bodom 
dodávané s batériami a puzdrom. Matno-strieborné 
kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Červený bod sa 
otočením laserovej hlavy zmení na šípku. Dĺžka 14 cm. 
Úprava: strieborná Dosah: 100 m Laserový lúč: červený 
bod/šípka

ks 1
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Vitrína Legamaster ECONOMY 93x67cm interiérová: 
Ekonomický model uzamykateľnej vitríny do interiéru s 
bielou lakovanou tabuľou vo vnútri. Magnetický povrch 
tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Dvierka z akrylu, hliníkový rám 20 mm. 
Vitrína dodávaná s montážnou sadou a 2 kľúčami. 
Rozmery: 93x67 cm

ks 2

Vitrína Legamaster ECONOMY 67x93cm interiérová: 
Ekonomický model uzamykateľnej vitríny do interiéru s 
bielou lakovanou tabuľou vo vnútri. Magnetický povrch 
tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Dvierka z akrylu, hliníkový rám 20 mm. 
Vitrína dodávaná s montážnou sadou a 2 kľúčami. 
Rozmery: 67x93 cm

ks 2

Maskovacia krepová páska 50mmx50m žltá: Papierová 
samolepiaca páska pre použitie rôzneho charakteru. 
Napríklad ako uchytenie skíc alebo ako krycia páska pri 
maľovaní alebo lakovaní. Je odolná voči pôsobeniu 
vlhkosti, veľmi jednoducho sa strháva a po odlepení 
nezanecháva stopy po lepidle. Rozmery: 48 mm x 50 m

ks 10

Lepiaca páska obojstranná 38mmx25m: Pevná 
obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC 
alebo kobercov. Rozmery: 38 mm x 25 m

ks 15

Lepiaca páska obojstranná 48mmx25m: Pevná 
obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC 
alebo kobercov. Rozmery: 50 mm x 25 m

ks 39

Vyznačovacia páska 3M žlto-čierna 50 mm x 33 m: 
Hladká vyznačovacia páska z PVC v žlto-čiernej 
farebnej kombinácii s lepiacou spodnou stranou. Vhodná
na označenie rizikových oblastí a plôch. Farba: 
čierno-žltá Rozmery: 50 mm x 33 m

ks 3

Titánové nožnice Scotch 20cm mix farieb: Titánové 
nožnice s ostrím z titánovej ocele, ktorá je 4‑krát tvrdšia
než nerezová oceľ a vydrží dlhšie ostrá. Až 100 000 
strihov bez nabrúsenia. Vhodné pre pravákov i ľavákov. 
Dodávané v mixe 3 farieb (zelená, modrá a fialová) bez 
možnosti výberu konkrétnej farby. Veľkosť 20 cm.

ks 3

Titánove nožnice Scotch nepriľnavé 20cm: Titánové 
nožnice s ostrím z titánovej ocele, ktorá je 4-krát tvrdšia 
než nerezová oceľ a vydrží dlhšie ostrá. Pri strihaní 
lepiacich pások sa lepidlo nezachytáva na čepeli nožníc.
Vhodné pre pravákov i ľavákov. Farba čierna/biela. 
Veľkosť 20 cm.

ks 1

Baliaca páska s tichým odvíjaním 50mmx66m 
priehľadná: Baliaca páska s tichým odvíjaním na 
všeobecné použitie s polypropylénovým nosičom a 
akrylovým lepidlom. Polypropylénový nosič je tvarovo 
prispôsobivý, páska je odolná voči pretrhnutiu na 
hranách. Má dobré využitie pri širokých teplotných 
rozhraniach, špeciálne pri chladných a vlhkých 
aplikáciách a dobrú počiatočnú lepivosť na rozličných 
povrchoch, vrátane recyklovaného kartónu a 
drevotriesky.

ks 52

Z-bloček Post-it 76x76 žltý 100 lístkov: Bločky 
cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v 
kombinácií s dispenzorom. Použitá technológia lepidla 
Post-it umožňuje ich viacnásobné použitie. Sú bezo 
zvyšku odlepiteľné a odolné voči starnutiu. V balení 100 
lístkov. Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 100

ks 41

Z-bloček Post-it 76x76 neónové farby 100 lístkov: Bločky
cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v 
kombinácií s dispenzorom. Použitá technológia lepidla 
Post-it umožňuje ich viacnásobné použitie. Sú bezo 
zvyšku odlepiteľné a odolné voči starnutiu. V balení 6 × 
100 lístkov v prípade kocky. Rozmery 76 × 76 mm. 
Farba Z-bločkov: neónové farby v kocke: 2× žltá, fialová,
zelená, oranžová a ružová. Farby: 6 rôznych Rozmery: 
76x76 mm Počet lístkov: 6x100

ks 3
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Z-bločky Post-it Super Sticky "Bora Bora" 76x76mm: 
Balenie Post‑it® Z‑bločkov slúži ako náplň do 
dispenzorov. Bločky Post‑it Super Sticky majú 
špeciálne lepidlo, vďaka ktorému držia lístky aj na 
nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy 
lepidla. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 x 90.

ks 3

Z-bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 76x76mm:
Balenie Post‑it® Z‑bločkov slúži ako náplň do 
dispenzorov. Bločky Post‑it Super Sticky majú 
špeciálne lepidlo, vďaka ktorému držia lístky aj na 
nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy 
lepidla. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 x 90.

ks 2

Z-Bločky Post-it recyklované 76x76mm žlté: Ekonomický
a ekologický zásobník so 6 bločkami v žltej farbe. 100% 
recyklované papierové vlákna a obal. Lístky sú vyrobené
z certifikovaných papierových vlákien Blue Angel. 
Minimálne použitie obalového materiálu. Obal je 
zaručene nebielený a nefarbený. Rozmery 76 × 76 mm. 
Počet lístkov 6 x 100.

bal. 5

Stolový organizér C50 strieborný: Dispenzor v 
príťažlivom modernom dizajne. Spodná strana s 
protišmykovou úpravou. Dodávaný s lepiacou páskou 
Scotch® Magic™ 19 mm×33 m, úzkymi indexami 
Post-it® 12,5×43 mm v 4 základných farbách a 1 
balením žltých bločkov Post-it® 76×76 mm. Farba: 
strieborná

ks 1

Bloček kocka Post-it 76x76 žltá: Post‑it® žltá kocka. 
450 lístkov, ktoré držia na väčšine povrchov a 
nezanechávajú žiadne stopy po lepidle. Rozmery 76 x76
mm.

ks 7

Bloček Post-it 38x51 žltý/3: Žlté samolepiace bločky, 100
lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace 
lístky Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi 
jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na 
písanie Vašich nápadov či poznámok. Sú odolne voči 
času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy 
lepidla. Rozmery: 38x51mmPočet lístkov: 3 x 100

bal. 34

Bločky Post-it "ENERGIA" 31x51mm, 12x100 lístkov: 
Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. 
Farebný mix vo farbách ovocia. Rozmery 38×51 mm. 
Počet lístkov 12 x 100.

sada 3

Bločky Post-it recyklované 38x51 žlté: Bločky zo 100% 
recyklovaných papierových vlákien v nebielenom a 
nefarbenom obale. Ekologické a ekonomické zásobníky 
so 6 bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu používajte 
na písanie iba jednu farbu. Farby pastelové.

bal. 8

Bloček Post-it 76x76 žltý: Žlté samolepiace bločky, 100 
lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace 
lístky Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi 
jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na 
písanie Vašich nápadov či poznámok. Sú odolne voči 
času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy 
lepidla. Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 100

ks 15

Bločky Post-it Super Sticky "Kapské Mesto" 76x76 
neónové farby: Super lepiace bločky v pestrých 
neónových farbách, vhodné na rôzne povrchy. Vďaka 
špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo na 
nerovných plochách. Po odtrhnutí nezanechávajú stopy 
po lepidle. Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 5 x90<br

bal. 9

Bločky Post-it "ENERGIA" 76x76mm, 6x100 lístkov: 
Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. 
Farebný mix vo farbách ovocia. Rozmery 76×76 mm. 
Počet lístkov 6 x 100. Bločky sú samostatne balené.

sada 3

Bločky Post-it "SNÍVANIE" 76x76mm, 6x100 lístkov: 
Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. 
Farebný mix vo farbách mentolu. Rozmery 76×76 mm. V
balení 6 x 100 lístkov. Bločky sú jednotlivo balené.

sada 6
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Bloček Post-it 76x76 neón žltý #farby: Samolepiace 
bločky neónových farieb, 100-lístkové, jednotlivo balené.
Sú odolné voči času, nekrútia sa a nezanechávajú na 
povrchu stopy lepidla. Väčšie balenie 6 ks. Farba: neon 
žltá Súčasť balenia: 76x76 mm

ks 85

Bločky Post-it 76x76 žlté 20x100l: Zvýhodnené balenie 
žltých bločkov s jednoduchou manipuláciou. Papierový 
obal roztrhnutím na naznačenom mieste rozdelí balenie 
na 2 časti, ktoré sa ľahko uskladnia na stole alebo v 
zásuvke. Rozmery 76 x 76 mm. Počet lístkov 20 x 100.

bal. 3

Bločky Post-it recyklované 76x76 dúhové: Bločky zo 
100% recyklovaných papierových vlákien v nebielenom 
a nefarbenom obale. Ekologické a ekonomické 
zásobníky so 6. bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu 
používajte na písanie iba jednu farbu. Farby pastelové.

bal. 10

Bloček Post-it 76x127 žltý: Žlté samolepiace bločky, 100 
lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace 
lístky Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi 
jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na 
písanie Vašich nápadov či poznámok. Sú odolne voči 
času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy 
lepidla. Rozmery: 76x127 mm Počet lístkov: 100

ks 15

Bločky Post-it recyklované 38x51 dúhové: Bločky zo 
100% recyklovaných papierových vlákien v nebielenom 
a nefarbenom obale. Ekologické a ekonomické 
zásobníky so 6. bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu 
používajte na písanie iba jednu farbu. Farby pastelové.

bal. 29

Bloček Post-it Super Sticky 102x152 žltý linajky: Super 
lepiace bločky v žltej farbe s linajkovým formátom. Sú 
vhodné pre štruktúrované poznámky a zefektívnenie 
organizácie práce. Rozmery: 102 x 152 mm. Počet 
lístkov: 75.

ks 21

Bloček Post-it 102x152 žltý štvorčekový: Žlté 
samolepiace bločky vo veľkom formáte so štvorčekmi, 
určené pre štruktúrované poznámky a zefektívnenie 
organizácie práce. Väčšie balenie 6 × 100 lístkov. 
Rozmery: 102 x 152 mm. Počet lístkov: 100.

ks 7

Záložky Post-it papierové 15x50 lístkov: Papierové 
Post-it záložky bezo zvyšku odlepiteľné zo všetkých 
povrchov, viacnásobne prelepiteľné, rozmeru 15 × 50 
mm. V balení 5 farieb: žltá, oranžová, bledoružová, 
tmavoružová, zelená po 100 lístkov. Farby: 5 farieb 
Rozmery: 15x50 mm Počet lístkov: 5x100

ks 6

Záložky Post-it papierové 10x50 lístkov: Viacnásobne 
prelepiteľné papierové záložky Post‑it®. Ideálne na 
označovanie strán. Po odlepení nezanechávajú zvyšky 
lepidla. Rozmery 15 × 50 mm. V balení 10 farieb po 100 
lístkov.

ks 3

Záložky Post-it Index široké 25x43 #farby: Široké 
acetátové záložky do kníh, časopisov, pre register do 
cenníkov, katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a 
pod. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť pre 
označenie. Prelepiteľné, znovunalepiteľné a 
popisovateľné. Rozmer záložky 25 × 43 mm. Balenie 50 
lístkov. Farba: červená. Farba: červená Rozmery: 25x43
mm Počet lístkov: 50

ks 46

Post-it index úzky12,5x43 #farby: Úzke acetátové 
záložky do kníh, časopisov, pre register do cenníkov, 
katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. 
Priehľadná lepiaca časť a farebná časť pre označenie. 
Prelepiteľné, znovunalepiteľné a popisovateľné. 
Rozmery záložky 12,5 × 43 mm. Dodávaná v kombinácii 
4 základných farieb (červená, modrá, zelená, žltá) po 35 
lístkov. Farby: 4 farby Rozmery: 12.5x43 mm Počet 
lístkov: 4x35

bal. 4
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Post-it Index úzke v zásobníku: Úzke acetátové záložky 
v zásobníku v neónových farbách (modrá, žltá,ružová, 
fialová a zelená) po 20 lístkov. Priehľadná lepiaca časť a
farebná časť na označenie. Prelepiteľné, 
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmery záložky 
12,5 × 43 mm. Počet lístkov: 5x20.

ks 16

Post-it index úzky klasické12,5x43 zvýhodnené balenie 
4+2: Cenovo výhodné 6‑balenie úzkych acetátových 
záložiek v klasických farbách (červená, modrá, žltá a 
zelená). Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na 
označenie. Prelepiteľné, znovunalepiteľné a 
popisovateľné. Rozmery záložky 12,5 × 43 mm. Počet 
lístkov: 6x140.

bal. 1

Post-it index šípky klasické 12,5x43mm: Úzke acetátové 
záložky do kníh, časopisov, ako register do cenníkov, 
kartoték, katalógov, zakladačov, archívov a pod. 
Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na 
označenie.Prelepiteľné, znovunalepiteľné a 
popisovateľné. Rozmery záložky 12,5x43 mm 
.Dodávané v kombinácii 4 základných (červená, zelená, 
modrá, žltá) alebo 4 neónových farieb (žltá, fialová, 
ružová, modrá) po 35 lístkov. Záložky s potlačou šípky 
upozorňujú na konkrétnu informáciu v texte. Šírka 
indexu 12,5 mm, v balení 4 farby po 24 lístkov.

bal. 5

Post-it index šípky neónové 12,5x43mm: Úzke acetátové
záložky do kníh, časopisov, ako register do cenníkov, 
kartoték, katalógov, zakladačov, archívov a pod. 
Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na označenie. 
Prelepiteľné, znovunalepiteľné a popisovateľné. 
Rozmery záložky 12,5x43 mm. Dodávané v kombinácii 4
základných (červená, zelená, modrá, žltá) alebo 4 
neónových farieb )žltá, fialová, ružová. modrá) po 35 
lístkov. Záložky s potlačou šípky upozorňujú na 
konkrétnu informáciu v texte. Šírka indexu 12,5 mm, v 
balení 4 farby po 24 lístkov.

bal. 5

Post-it index extra silný klasické farby: Plastové záložky 
s extra silnou priľnavosťou. Premiestniteľné, 
odstraniteľné a popisovateľné perom, ceruzkou alebo 
popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v balení 3 × 22 ks 
záložiek. Klasické farby: modrá, červená a žltá.

ks 9

Post-it index extra silný neónové farby: Plastové záložky 
s extra silnou priľnavosťou. Premiestniteľné, 
odstraniteľné a popisovateľné perom, ceruzkou alebo 
popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v balení 3 × 22 ks 
záložiek. Neónové farby: ružová, zelená a oranžová.

ks 3

Utierka z mikrovlákna Scotch-Brite 2010: Utierka z 
mikrovlákna priestorovo tkaná z dvoch druhov vlákien. 
Hydrofilné vlákna účinne absorbujú tekutiny a lipofilné 
mastnotu a olej. Hrubšie čiastočky špiny zapadnú do 
priehlbiniek a ďalším utieraním nepoškodzujú jemné 
povrchy. Nezanecháva chĺpky. Antistatická úprava, 
vhodná aj na veľmi delikátne povrchy, ako je sklo a CD. 
Možné použitie na sucho aj mokro, so štandardnými 
čistiacimi prostriedkami alebo bez nich. Vyprateľná v 
práčke až 300× pri teplote 95 °C. Dostupná v štyroch 
farbách bez možnosti výberu konkrétnej farby. Rozmery 
320 x 340 mm.

ks 11

Dispenzor s páskou Scotch C60 čierny: Stolový 
zásobník na všetky pásky Scotch® so záťažou v 
modernom dizajne. Zabudovaná vyklápacia cievka a 
kovový nôž na odrezanie pásky. Súčasťou balenia je 
jedna Scotch® Magic™ páska rozmerov 19 mm × 33 m.

ks 5

Lepiaca páska obojstranná Scotch 12mmx6,3m s 
dispenzorom: Lepiaca páska obojstranne pokrytá 
vrstvou lepidla, ľahko odvíjateľná a odrezateľná, odolná 
voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papierov, fólií, ľahkej 
lepenky, plastových materiálov, montáž plagátov, textílií 
na zvislé povrchy. Dodávaná v dispenzore. Rozmery: 12
mm x 6,3 m

ks 11
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Bloček kocka Post-it 76x76 neónová ružová mix: 
Samolepiace lístky v tvare kocky v neónových odtieňoch
ružovej a žltej farby. Farby: ružová/žltá Rozmery: 76x76 
mm Počet lístkov: 450

ks 17

Bloček kocka Post-it 76x76 neónová zelená mix: 
Neónová kocka Post-it® so samolepiacimi lístkami v 
neónových odtieňoch zelenej a modrej farby.450 lístkov 
v jednej kocke v rozmeroch 76 × 76 mm.

ks 7

Bloček kocka Post-it 76x76 zelená: Post‑it® lístky v 
kocke. Farba zelená v rôznych odtieňoch. 450 lístkov v 
jednej kocke. Rozmery 76 × 76 mm.

ks 16

Bloček kocka Post-it 76x76 ľadová: Ľadovo modré 
samolepiace lístky v 4 odtieňoch farby mora (azúrová, 
mätová, ľadová, tmavomodrá) spolu s bielou pôsobia 
čisto a sviežo. Farby: modré Rozmery: 76x76 mm Počet 
lístkov: 450

ks 13

Bloček kocka Post-it 76x76 mix farieb: Post‑it® lístky v 
kocke v mice farieb. 450 lístkov v jednej kocke. Rozmery
76 × 76 mm.

ks 9

Bloček kocka Post-it 51x51 mini mix farieb: Malé 
samolepiace lístky v tvare kocky, 400 lístkové, v 3 
farbách: neónová žltá (2 × 100 lístkov), ultramodrá (50 
lístkov), ultrazelená (2 × 75 lístkov).Farby: mix Rozmery:
51.8 x 51.8 mm Počet lístkov: 400

ks 9

Bloček kocka Post-it 51x51 mini mix farieb: 400 lístkov v 
jedinečnej mini Post-it® kocke s rozmermi 51 × 51 mm. 
Farebná kombinácia ultra žlté, svetlomodré, ultra fuchsia
a ultra zelené lístky. Rozmery 51 x 51 mm.

ks 18

Dispenzor s páskou Scotch C-36 čierny: Stolový 
dispenzor v modernom dizajne od Karima Rashida s 
vysoko kvalitným nožom na odrezanie pásky a 
neviditeľnou páskou z prírodných vlákien Scotch® 
Magic™ 900 rozmerov 19 mm × 33 m. Farba čierna.

ks 2

Gélová podložka: Materiál podložiek pod myš so 
špeciálnym patentovaným povrchom s mikrodrážkami, 
ktorý umožňuje rýchlu a presnú prácu s optickou i 
štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a je pokrytý 
ochrannou vrstvou. Spodná strana s priľnavou vrstvou 
zabraňuje kĺzaniu podložky. Ľadovomodrý a zelený 
priesvitný materiál vytvorí zaujímavé pracovné miesto. 
Farba: ľadová modrá

ks 2

Gélová podložka: Materiál podložiek pod myš so 
špeciálnym patentovaným povrchom s mikrodrážkami, 
ktorý umožňuje rýchlu a presnú prácu s optickou i 
štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a je pokrytý 
ochrannou vrstvou. Spodná strana s priľnavou vrstvou 
zabraňuje kĺzaniu podložky. Farba: modrá voda

ks 2

Podložka 3M MW311-MX: Špeciálna podložka pod myš 
šetriaca batériu myši prostredníctvom testami overenej 
striebornej farby povrchu. Opierka pod zápästie plnená 
gélom bez obsahu oleja, gél pokrytý ochrannou vrstvou. 
Na spodnej strane podložky priľnavá vrstva, ktorá 
zabraňuje kĺzaniu podložky

ks 4

Montážna páska Scotch 33 penová biela 19mmx1,5m: 
Obojstranná lepiaca páska odolná teplotám od 30 °C do 
+100 °C, slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel. 
Jednoduchý spôsob pripevnenia zrkadiel, háčikov, 
vešiakov, tanierov a iných predmetov v interiéri. Čisté a 
rýchle pripevnenie bez potreby ďalšieho náradia. Farba 
biela. Rozmery 19 mm × 1,5 m.

ks 5

Držiak konceptov na monitor DH445: Držiak DH 445 
ergonomického tvaru drží dokumenty v rovnakej výške 
ako monitor. 6 polôh nastavenia. K monitoru 
pripevniteľný z ľavej alebo pravej strany.

ks 4
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Montážna páska 3M akrylátová 19mmx3m sivá: Tmavo 
sivá akrylátová VHB páska s veľmi dobrou priľnavosťou 
a izolačnými vlastnosťami. Výborne sa prispôsobuje 
lepenému povrchu. Vhodná na lepenie kovov a rôznych 
iných materiálov, vytvára čisté a jednoduché spoje. Šírka
19 mm, hrúbka 1,1mm. Tepelná odolnosť - 30 °C až + 
150 °C, krátkodobo + 230 °C.

ks 7

Baliaca páska Scotch 50mmx66m priehľadná: Páska 
vhodná aj pre automatické baliace stroje. Rozmery 50 
mm × 66 m. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery: 50 mm x 66 
m Farba: priehľadná

ks 18

Baliaca páska Tartan 50mmx66m priehľadná: Baliaca 
páska vhodná do ručných odvíjačov pások (nevhodná 
do automatických baliacich strojov). Farba priehľadná. 
Rozmery 50 mm × 66 m. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery: 
50 mm x 66 m Farba: priehľadná

ks 17

Lepiaca páska Scotch 508 15mmx33m 10ks: Priehľadné
lepiace pásky stĺpovito balené po 10 kusov. Vhodné pre 
bežné kancelárske práce. Rozmery: 15 mm x 33 m

bal. 45

Lepiaca páska Scotch 508 19mmx33m 8ks: Priehľadné 
lepiace pásky stĺpovito balené po 8 kusov. Vhodné pre 
bežné kancelárske práce. Rozmery: 19 mm x 33 m

bal. 6

Lepiaca páska Scotch 600 19mmx7,5m s dispenzorom 
2+1zdarma: Zvýhodnené balenie 3 ks krištáľovo 
priehľadných pások Scotch® 600 rozmerov 19 mm × 7,5
m v praktickom jednorazovom ručnom dispenzore. 
Krištáľovo čistá priehľadná lepiaca páska je odolná voči 
starnutiu a UV žiareniu, je veľmi pevná, jednoducho sa 
odvíja a strihá. Rozmery: 19 mm x 7,5 m Balenie: 3 ks

bal. 19

Lepiaca páska Scotch 600 19mmx33m v krabičke: 
Krištáľovo čistá priehľadná lepiaca páska odolná voči 
starnutiu a UV-žiareniu. Veľmi pevná, jednoducho 
odvíjateľná a odrezateľná. Dodávaná samostatne v 
krabičke. Rozmer pásky 19 mm x 33 m. Rozmery: 19 
mm x 33 m

ks 7

Lepiaca páska Scotch 600 19mmx7,5m s dispenzorom: 
Krištáľovo čistá priehľadná lepiaca páska odolná voči 
starnutiu a UV-žiareniu. Veľmi pevná, jednoducho 
odvíjateľná a odrezateľná. Dodávaná v dispenzore. 
Rozmer pásky 19 mm x 7,5 m. Rozmery: 19 mm x 7,5 m

ks 14

Bločky Post-it Super Sticky "Bangkok" 47,6x47,6mm: 
Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom,
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
oranžovej, ružovej a modrej farbe. Rozmery 47,6 × 47,6 
mm. Počet lístkov 12 × 90.

ks 3

Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 
47,6x47,6mm: Bločky Post-it® Super Sticky™ so 
špeciálnym lepidlom, vďaka ktorému držia aj na 
nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy 
po lepidle. Farebný mix v žltej, modrej, zelenej a ružovej 
farbe. Rozmery 47,6 x 47,6 mm. Počet lístkov 12x90.

ks 3

Bločky Post-it Super Sticky "Marrakesh" 47,6x47,6mm: 
Bločky Post-it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, 
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
červenej, žltej a modrej farbe. Rozmery 47,6x47,6 mm. 
Počet lístkov 12 x 90.

ks 2

Blok Meeting notes Supersticky 149x98,4mm: 
Samolepiace lístky Post-it vo veľkom formáteA6, určené 
pre názornú vizualizáciu hesiel pri školení. Držia priamo 
na stene alebo iných povrchoch, nezanechávajú zvyšky 
lepidla, sú opakovatelne prelepitelné a neprepúšťajú 
atrament. V balení 4 neónové farby po 45 lístkov.

bal. 3
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Bločky Post-it Super Sticky "Bangkok" 76x76mm: Bločky
Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka 
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení 
nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
oranžovej, ružovej a modrej farbe. Rozmery 76 × 76 
mm. Počet lístkov 6 × 90.

ks 2

Bločky Post-it Super Sticky žlté 76x76mm 16x90l: 
Post‑it® Super Sticky vo zvýhodnenom balení. Žlté 
bločky so super silným lepidlom, ktoré drží pevnejšie než
kedykoľvek predtým. Rozmery 76 x 76 mm. Počet lístkov
16 x 90.

bal. 2

Bločky Post-it Super Sticky "Bora Bora" 76x76mm: 
Bločky Post-it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, 
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
červenej, žltej a modrej farbe.

ks 1

Bločky Post-it Super Sticky neónová 76x76 zvýhodnené 
balenie: Výhodné balenie bločkov Post‑it® Super 
Sticky™ v mixe neónových farieb. Vhodné na rôzne 
povrchy. Vďaka použitému špeciálnemu lepidlu držia 
spoľahlivo a dlhodobo i na nerovných plochách. Po 
odtrhnutí nezanechávajú stopy po lepidle. Rozmery 76 ×
76 mm. Počet lístkov 24 × 90.

bal. 3

Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 76x76mm: 
Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom,
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
žltej, modrej, zelenej a ružovej farbe. Rozmery 76 x76 
mm. Počet lístkov 6x90.

ks 9

Bločky Post-it Super Sticky "Marrakesh" 76x76mm: 
Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom,
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
zelenej, červenej, modrej, fialovej a žltej farbe. Rozmery 
76 x76 mm. Počet lístkov 6 x 90.

ks 9

Bločky Post-it Super Sticky - Fuchsia 76x76mm: Bločky 
Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka 
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení 
nezanechávajú stopy po lepidle. Farba ružová. Rozmery
76 x76 mm. Počet lístkov 6 x 90. Balenie 6 ks

bal. 2

Bločky Post-it Super Sticky - Špargľa 76x76mm: Bločky 
Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka 
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení 
nezanechávajú stopy po lepidle. Farba svetlozelená. 
Rozmery 76 x76 mm. Počet lístkov 6 x 90. Balenie 6 ks

bal. 3

Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro "76x127mm: 
Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom,
vďaka ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po 
odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v 
žltej, modrej, zelenej a ružovej farbe. Rozmery 127 x76 
mm. Počet lístkov 6x90.

ks 3

Lepiaca páska obojstranná Scotch 665 12mmx22,8m v 
krabičke: Lepiaca páska obojstranne pokrytá vrstvou 
lepidla, ľahko sa odvíja a strihá, je odolná voči vlhkosti. 
Vhodná na spájanie papierov, fólií, ľahkej lepenky, 
plastových materiálov, montáž plagátov, textílií, na zvislé
povrchy. Dodávaná samostatne v krabičke. Rozmery: 12
mm x 22,8 m

ks 3

Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx33m v krabičke 
12+2 zdarma: Zvýhodnené balenie 14 ks pások z 
prírodných vlákien Scotch® Magic™ rozmerov 19 mm × 
33 m v praktickom pozdĺžnom stojanovom balení. Páska
sa jednoducho odvíja a strihá, je odolná voči starnutiu a 
pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou,
značkovačom. Rozmery: 19 mm x 33 m

bal. 2
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Lepiaca páska Scotch Magic 12mmx33m v krabičke: 
Neviditeľná lepiaca páska z prírodných vlákien. 
Jednoducho sa odvíja a strihá. Odolná voči starnutiu a 
pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou,
značkovačom. Dodávaná v krabičke. Rozmery: 12 mm x
33 m

ks 11

Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx33m v krabičke: 
Neviditeľná lepiaca páska z prírodných vlákien. 
Jednoducho sa odvíja a strihá. Odolná voči starnutiu a 
pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou,
značkovačom. Dodávaná v krabičke. Rozmery: 19 mm x
33 m

ks 43

Lepiaca páska Scotch Removable odnímateľná 
19mmx33m: Odstrániteľná samolepiaca páska vhodná 
tam, kde je nevyhovujúce trvalé prilepenie. Odoláva 
žltnutiu, je takmer neviditeľná, na fotokópiách 
nezanecháva stopu. Vhodná na lepenie plastových 
materiálov, montážplagátov, textílií, na zvislé povrchy. 
Dodávaná v krabičke.Rozmery: 19 mm 33 m

ks 43

Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx7,5m s 
dispenzorom: Neviditeľná lepiaca páska z prírodných 
vlákien. Jednoducho sa odvíja a strihá. Odolná voči 
starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná 
perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná s ručným 
dispenzorom. Rozmery: 19 mm x 7,5 m

ks 38

Lepiaca páska Scotch Magic 900 14ks + dispenzor 
zdarma: Zvýhodnené balenie 14 ks pások z prírodných 
vlákien Scotch® Magic™ 900 rozmerov 19 mm × 33 m 
so stolovým zásobníkom zo 100% recyklovaného plastu 
zdarma. Papierový obal a dutinka pásky je zo 100% 
recyklovanej lepenky, ktoré sú 100% recyklovateľné. 
Lepidlo na vodnej báze, minimálny obsah rozpúšťadiel. 
Rozmery: 19 mm x 33 m

bal. 8

Náhradná náplň UMR-87 do uni Signo UMN-207 modrá: 
Náhradná náplň UMR-87 do gélového rollera uni Signo 
UMN-207, obj. kód MP762641. Väčšie balenie 12 ks. 
Farba: modrá.

ks 53

Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré: 
Elegantne píšuce guľôčkové pero s dlhým gumeným 
vrúbkovaným úchytom vo farbe tuhy. Plynulé 
neprerušované linky a písmo bez fliačikov. Farba tela a 
pogumovanej časti vo farbe náplne. Telo z PS plastu, 
guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1 200 
m. Väčšie balenie 12 ks. Model SN‑100 (05). Farba 
modrá.

ks 41

Roller gélový uni Signo UMN-207 #farby: Gélové pero 
vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky 
navrhnutým vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá 
životnosť nového gélového atramentu, odolného voči 
falšovaniu šekov s rýchlym schnutím. Telo z PC plastu s 
gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, 
šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m. Väčšie balenie 
12 ks. Farba: čierna.

ks 10

Guľôčkové pero uni POWER TANK SN-227 modré: 
Vysokovýkonné guľôčkové pero s klikacím 
mechanizmom bez vrchnáka. Náplň s dvojitým plášťom, 
priestor medzi plášťami natlakovaný na 3000 hPA. 
Ľahké písanie aj v zvislej polohe, na mokrý papier, 
dokonca aj v priestore bez gravitácie. Atrament 
nezamŕza ani pri teplote -20 °C. Telo z PP a AS plastu s 
gumeným úchytom, šírka stopy 0,3 mm, gulička 0,7 mm,
dĺžka stopy 800 m. Väčšie balenie 12 ks .Farba tela: 
modrá Farba tuhy: modrá

ks 32

Mikroceruzka uni Shalaku M5-100 0,5mm #farby: 
Priehľadná mikroceruzka s gumeným úchytom a gumou 
v rovnakom dizajne ako guľôčkové pero uni Laknock 
SN-100 (07). Farba úchytu a klipu v rovnakej farbe, telo 
z plastu. Tuha tvrdosti HB, hrúbka 0,5 mm. Väčšie 
balenie 12 ks. Farba tela: čierna

ks 114
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Roller uni JETSTREAM Sport SXN-157S #farby: Roller s
klikacím mechanizmom, čiernym telom a nedávno 
vyvinutým rýchloschnúcim atramentom _SUPER INK_. 
Nový atrament, dosahujúci súčasne hladké písanie, 
žiarivé jasné farby a rýchle schnutie. Vhodný na ľahké a 
časté podpisovanie veľkého množstva dokumentov. 
Vďaka rýchlemu schnutiu atramentu ho privítajú nielen 
ľaváci. Telo z PC plastu s pogumovaným úchytom. 
Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm, dĺžka stopy 700 
m. Väčšie balenie 12 ks. .Farba: čierna.

ks 93

Roller uni JETSTREAM SXN-217 #farby: Nová 
generácia rollerov s nedávno vyvinutým rýchloschnúcim 
atramentom „SUPER INK“. Nový atrament, dosahujúci 
súčasne hladké písanie, žiarivé jasné farby, rýchle 
schnutie, ľahké a hladké písanie ostrá línia písania bez 
rozmazania, ideálne pre ľavákov. Rollery vhodné na 
ľahké a časté podpisovanie veľkého množstva 
dokumentov. Vďaka rýchlemu schnutiu atramentu ich 
privítajú nielen ľaváci. Telo z PC plastu s pogumovaným 
úchytom. Väčšie balenie 12 ks. Roller s klikacím 
mechanizmom, gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm, 
dĺžka stopy 700 m. Farba: modrá.

ks 6

Náhradná náplň SXR-7 do uni JETSTREAM SXN-217 a 
SXN-157S/SE modrá: Náhradná náplň pre roller uni 
JETSTREAM SXN-217, uni JETSTREAM SPORT 
SX-157S obj. kód MP805267 a uni JETSTREAM 
SPORT eco. Väčšie balenie 12 ks. Farba: modrá.

ks 87

Mapa Svet politický s vlajkami štátov: Nástenná mapa 
Svet politický je po celom obvode lemovaná vlajkami 
štátov.Na mape je vyznačené aktuálne politické 
rozdelenie dnešného sveta s hlavnými a väčšími 
mestami. Ďalej sa na mape nachádza mapka časových 
pasiem, vyznačenie morských prúdov, hĺbok a reliéf 
zeme. Mapa je vhodná na trvalé vyvesenie. Je 
obojstranne laminovaná a lištovaná. Rozmery: 145x100 
cm Mierka: 1: 28.5 mil.

ks 2

Mapa Európa-cestná sieť: Nástenná mapa Európa - 
cestná sieť. Na mape je vyznačené aktuálne rozdelenie 
Európy a cestná sieť. Je vhodná na trvalé vyvesenie. Je 
obojstranne laminovaná, dodávaná s bielymi lištami s 
úchytom na zavesenie. Rozmery: 135x100 cm Mierka: 1:
3.5 mil.

ks 2

Zošívačka Novus B 2 #farby: Ľahká zošívačka s 
kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/-6 alebo 150 spiniek 
26/-6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 175 g. Záruka 
10 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 25Hĺbka 
zošívania: 6,5 cm

ks 3

Zošívačka NO250488čierna: Kompaktná vysokovýkonná
zošívačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným 
dielom a dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 
spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. 
Farba: čierna Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 6,5 cm

ks 7

Zošívačka Novus B 4 sivá: Kompaktná vysokovýkonná 
zošívačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným 
dielom a dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 
spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. 
Farba: sivá Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 6,5 cm

ks 2

Zošívačka Novus B 4 modrá: Kompaktná 
vysokovýkonná zošívačka v kovovom prevedení s 
plastovým vrchným dielom a dvojitým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 
26/6 - 8. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 245 g. 
Záruka 25 rokov. Farba: modrá Kapacita listov: 40Hĺbka 
zošívania: 6,5 cm

ks 5
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Zošívačka Novus Stabil malá čierna/sivá: Cenovo 
výhodná celokovová kancelárska zošívačka v klasickom 
dizajne. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 
spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. 
Záruka 5 rokov. Farba: čierna/sivá Kapacita listov: 
30Hĺbka zošívania: 6,5 cm

ks 19

Zošívačka Novus Stabil malá sivá/sivá:  celokovová 
kancelárska zošívačka v klasickom dizajne. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. 
Farba: sivá/sivá Kapacita listov: 30Hĺbka zošívania: 6,5 
cm

ks 4

Zošívačka Novus Stabil malá červená/sivá: celokovová 
kancelárska zošívačka v klasickom dizajne. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. 
Farba: červená/sivá Kapacita listov: 30Hĺbka zošívania: 
6,5 cm

ks 10

Zošívačka Novus B 4FC čierna: Stolová zošívačka s 
veľkou kapacitou súčasne zošitých listov so systémom 
plochého zošívania (Flat-Clinch), umožňujúca 
superľahké zošívanie. Kovový zásobník s dvojitým 
vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 - 8 
alebo 150 spiniek 26/ 6 - 8. Hĺbka zošívania 6 cm. 
Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna 
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 6 cm

ks 4

Zošívačka Novus B 5FC čierna: Celokovová zošívačka 
najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne zošitých 
listov a systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje 
superľahké zošívanie. Plastový vrchný diel, dvojité 
vedenie spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 
alebo 200 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 9 cm. 
Hmotnosť 335 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna 
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 9 cm

ks 1

Zošívačka Novus C 1 modrá: Kancelárska zošívačka na 
stôl aj do ruky v modernom dizajne. Zásobník spiniek s 
plastovým osadením a jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 alebo 26/ 6. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 140 g. Farba: modrá 
Kapacita listov: 15Hĺbka zošívania: 6,5 cm

ks 9

Zošívačka Novus B 5FC modrá: Celokovová zošívačka 
najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne zošitých 
listov a systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje 
superľahké zošívanie. Plastový vrchný diel, dvojité 
vedenie spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 
alebo 200 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 9 cm. 
Hmotnosť 335 g. Záruka 25 rokov. Farba: modrá 
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 9 cm

ks 1

Zošívačka Novus B 17 čierna: Profesionálna celokovová
zošívačka v modernom dizajne HARMONY. Vrchný diel 
z plastu, kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 150 spiniek 24/-6---8 alebo 200 spiniek 
26/-6---8. Hĺbka zošívania 30 cm. Hmotnosť 800 g. 
Záruka 25 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 40Hĺbka 
zošívania: 30 cm

ks 3

Zošívačka Novus B 15 čierna: Malá celokovová stolová 
zošívačka v dizajne HARMONY. Vrchný diel z plastu, 
kovový zásobník s jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/-6 alebo 150 spiniek 
26/-6. Hĺbka zošívania 25 cm. Hmotnosť 500 g. Záruka 
10 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 25Hĺbka 
zošívania: 25 cm

ks 3
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Zošívačka Novus B 8FC čierna: Stolová zošívačka s 
vlastnosťou ploch. zošívania. Zošívanie so zníženým 
úsilím, kt. vyžaduje o 70% menšiu silu ako u bežnej 
zošívačky pri danej kapac. súčasne zošív. listov. 
Výmena spiniek pri striedavom zošívaní veľkého a 
malého počtu listov nie je nutná-systém ,,bypass_ 
umožní použitie iba jednej veľkosti spiniek tým, že 
spinku ohne do bokov. Vrchný diel z plastu, kovový 
zásobník s dvoj. vedením spiniek. Kapacita náplne 150 
spiniek 24/8 alebo 200 spiniek 26/8. Hĺbka zošívania 6,5 
cm. Hmot. 680 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna Hĺbka 
zošívania: 6,5 cm

ks 2

Zošívačka Novus Stabil malá modrá/sivá: Cenovo 
výhodná celokovová kancelárska zošívačka v klasickom 
dizajne. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 
spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. 
Záruka 5 rokov. Farba: modrá/sivá Kapacita: 30 listov 
Hmotnosť: 200 g

ks 4

Zošívačka Novus E 15 modrá/sivá: Praktická a ľahká 
zošívačka kancelárska zošívačka novej kolekcie 
Evolution s plastovým vrchným dielom a integrovanou 
kovovou rozošívačkou na zadej časti. Kapacita náplne 
100 spiniek veľkosti  10. Farba: modrá/sivá Hĺbka 
zošívania: 3,7 cm. Hmotnosť: cca 90 g Záruka: 10 rokov.

ks 7

Zošívačka Novus E 25 #farby: Užitočná celokovová 
kancelárska zošívačka na každý písací stôl z kolekcie 
Evolution so stabilnou protišmykovou spodnou časťou. 
Plastový vrchný diel, integrovaná plastová rozošívačka 
na zadnej časti, otočná matrica pre otvorený a uzavretý 
spôsob zošívania. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 
24/6, resp. 150 spiniek veľkosti 26/6. Hĺbka zošívania 
5,3 cm. Hmotnosť cca 165 g. Záruka 10 rokov. Farba 
čierna/sivá.

ks 2

Súprava kolekcie Novus EVOLUTION E 15/E 210 
modrá/sivá: Ľahká praktická kancelárska zošívačka a 
dierovačka z kolekcie Evolution, dodávaná so spinkami. 
Zošívačka má vrchný diel z plastu a integrovanú kovovú 
rozošívačku na zadnej časti. Kapacita náplne 100 
spiniek veľkosti 10. Hĺbka zošívania 3,7 cm. Dierovačka 
má kovovú základňu, plášť v plastovo-kovovom 
prevedení a posuvné pravítko. Rozpätie dier 8 cm. 
Farba modrá/sivá.

ks 5

Zošívačka Novus E 30 modrá/sivá: Celokovová 
kancelárska zošívačka z kolekcie Evolution. Plášť v 
plastovo-kovovom prevedení, integrovaná kovová 
rozošívačka na zadnej časti. Kapacita náplne 100 
spiniek veľkosti 24/ 6, resp. 150 spiniek veľkosti 26/ 6. 
Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 240 g. Záruka 10
rokov. Kapacita zošívania 30 listov. Farba modrá/sivá.

ks 7

Zošívačka Novus E 30 červená/sivá: Celokovová 
kancelárska zošívačka z kolekcie Evolution. Plášť v 
plastovo-kovovom prevedení, integrovaná kovová 
rozošívačka na zadnej časti. Kapacita náplne 100 
spiniek veľkosti 24/ 6, resp. 150 spiniek veľkosti 26/ 6. 
Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 240 g. Záruka 10
rokov. Kapacita zošívania 30 listov. Farba červená/sivá.

ks 3

Zošívačka Novus E 25 ružová/sivá: Užitočná celokovová
kancelárska zošívačka na každý písací stôl z kolekcie 
Evolution so stabilnou protišmykovou spodnou časťou. 
Plastový vrchný diel, integrovaná plastová rozošívačka 
na zadnej časti, otočná matrica pre otvorený a uzavretý 
spôsob zošívania. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 
24/6, resp. 150 spiniek veľkosti 26/6. Hĺbka zošívania 
5,3 cm. Hmotnosť cca 165 g. Záruka 10 rokov. Farba 
ružová/sivá.

ks 2

Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 
zelená: Súprava kancelárskych produktov obsahuje 
zošívačku Novus E 15, dierovačku Novus E 210 a 
spinky No.10 SUPER. Farba zelená.

ks 3
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Zošívačka Novus B 10FC #farby: Malá ľahká zošívačka 
so systémom plochého zošívania (Flat-Clinch), 
umožňujúca superľahké zošívanie. Plastový zásobník, 
jednoduché vedenie spiniek. Kapacita náplne 100 
spiniek veľkosti  10. Hĺbka zošívania 3,8 cm. Hmotnosť 
115 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna Kapacita 
listov:20Hĺbka zošívania: 3,8 cm

ks 6

Rozošívačka Novus B 85: Kliešťová rozošívačka na 
odstraňovanie spiniek veľkosti 24/ 6, 24/ 8, 26/ 6, 23/ 6 - 
23/ 24. Farba chrómová.

ks 13

Veľkokapacitná zošívačka Novus B 40 sivá: Štandardná 
veľkokapacitná zošívačka v dizajne HARMONY do 
administratívnych oddelení a poštových podateľní. 
Zásobník spiniek s plastovým osadením a dvojitým 
vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 23/6-13 
SUPER. Hĺbka zošívania 5,5 cm. Hmotnosť cca 700 g. 
Záruka 10 rokov. Farba: sivá Kapacita listov: 100Hĺbka 
zošívania: 5,5 cm

ks 2

Veľkokapacitná zošívačka Novus B 50 sivá: kovová 
zošívačka s rýchlym odstraňovaním zaseknutých spiniek
a zásobníkom s dvojitým vedením spiniek. Kapacita 
náplne 100 spiniek 23/ 6 - 17 SUPER. Hĺbka zošívania 
7,5 cm. Hmotnosť cca 1 460 g. Záruka 25 rokov. Farba 
sivá. Kapacita 140 listov.

ks 3

Elektrická zošívačka Novus B 90EL sivá: Elektrická 
zošívačka v modernom dizajne pre použitie v 
kanceláriách. Zásobník spiniek s plastovým osadením a 
dvojitým vedením. Kapacita náplne 210 spiniek ozn. NE 
6. Hĺbka zošívania 1 cm. Hmotnosť 650 g. Napájanie z 
elektrickej siete 230 V/ 50 Hz. Farba: sivá Kapacita 
listov: 20Hĺbka zošívania: 1 cm

ks 2

Veľkokapacitná dierovačka Novus B 265 čierna/sivá: 
Veľkokapacitná dierovačka s posuvným pravítkom a 
aretáciou horného dielu pre ľahké uloženie a pákovým 
prevodom pre optimálny dierovací výkon. Rozpätie dier 
8 cm. Hmotnosť 1250 g. Záruka 10 rokov. Farba: 
sivá/čierna Kapacita dierovania: 65 listov

ks 3

Dierovačka Novus B 216 modrá: dierovačka s posuvným
pravítkom vo farbách a dizajne zhodnom so zošívačkou 
B 2. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 
rokov. Farba: modrá Kapacita dierovania: 16 listov

ks 7

Dierovačka Novus C 216 čierna: Celokovová 
kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom a 
plastovým poťahom v dizajne zošívačky Novus C2. 
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 rokov. 
Farba: čierna Kapacita dierovania: 16 listov

ks 5

Dierovačka Novus C 216 modrá: Celokovová 
kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom a 
plastovým poťahom v dizajne zošívačky Novus C2. 
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 rokov. 
Farba: modrá Kapacita dierovania: 16 listov

ks 9

Veľkokapacitná dierovačka Novus B 240 čierna/sivá: 
Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou horného dielu na 
ľahké uloženie a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 
cm. Hmotnosť 790 g. Záruka 10 rokov. Farba: 
čierna/sivá Kapacita dierovania: 40 listov

ks 2

Veľkokapacitná dierovačka Novus B 260 sivá/čierna: 
Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou horného dielu na 
ľahké uloženie a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 
cm. Hmotnosť 970 g. Záruka 10 rokov. Farba: 
čierna/sivá Kapacita dierovania: 60 listov

ks 3

Veľkokapacitná dierovačka Novus B 270 sivá/čierna: 
Extrémne ľahká veľkokapacitná dierovačka z magnézia 
na predierovanie tenkých katalógov a brožúr. 
ergonomický a štýlový dizajn, posuvné pravítko, aretácia
horného dielu na ľahké uloženie. Rozpätie dier 8 cm. 
Hmotnosť 693 g. Záruka 10 rokov. Farba: sivá/čierna 
Kapacita dierovania: 70 listov

ks 1
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Dierovačka Novus Master modrá/sivá: Celokovová 
cenovo výhodná kancelárska dierovačka s posuvným 
pravítkom v dizajne zošívačky Novus Stabil. Rozpätie 
dier 8 cm. Hmotnosť 350 g. Záruka 5 rokov. Farba: 
modrá/sivá Kapacita dierovania: 25 listov

ks 7

Dierovačka Novus E 210 čierna/sivá: Praktická 
dierovačka s kovovou základňou a posuvným pravítkom 
z novej kolekcie Evolution. Tvorí vhodný doplnok k 
zošívačke E 15. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť cca 145 
g. Záruka 5 rokov. Farba: čierna/sivá Kapacita 
dierovania: 10 listov

ks 4

Dierovačka Novus E 216 zelená/sivá: Spoľahlivá 
kancelárska dierovačka na každý písací stôl z kolekcie 
Evolution. Bezpečne aretovateľné posuvné pravitko s 
dobre čitateľný označení jednotlivých formátov. Vrchný 
diel z plastu, spodný diel kovový, výklopné dno z mäkkej
gumy. Rozpätie dier 8 cm. Tvorí vhodný doplnok k 
zošívačke E 25. Hmotnosť cca 210 g. Záruka 5 rokov. 
Farba zelená/sivá.

ks 6

Dierovačka Novus E 225 modrá/sivá: Dierovačka z 
kolekcie EVOLUTION s kovovou základňou, plášťom v 
plastovo-kovovom prevedení a posuvným pravítkom. 
Rozpätie dier 8 cm. Vhodný doplnok k zošívačkám E 30.
Hmotnosť cca 380 g. Záruka 10 rokov. Kapacita 
dierovania 25 listov. Farba modrá/sivá.

ks 5

Dierovačka Novus B 230 modrá: Výkonná celokovová 
kancelárska dierovačka s plastovým krytom, posuvným 
pravítkom a aretáciou spodnej polohy. Tvorí vhodný 
doplnok k zošívačkám B 4 FC a B 7 automatic. Rozpätie
dier 8 cm. Záruka 10 rokov.

ks 3

Spinky Novus No.10 /1000/: Do zošívačiek Novus 
doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z 
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy 
vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ 
zošívačiek: kancelárske, kliešťové

bal. 214

Spinky Novus 24/6 DIN SUPER /1000/: Do zošívačiek 
Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a 
garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 
1000 ks. Typ zošívačiek: kancelárske

bal. 39

Spinky Novus 24/8 SUPER /1000/: Do zošívačiek Novus
doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z 
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy 
vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ 
zošívačiek: kancelárske

bal. 53

Spinky Novus 26/6 /1000/: Do zošívačiek Novus 
doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z 
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy 
vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ 
zošívačiek: kancelárske

bal. 43

Spinky Novus 24/6 DIN /1000/: Do zošívačiek Novus 
doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z 
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy 
vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ 
zošívačiek: kancelárske

bal. 60

Spinky Novus 23/6 /1000/: Do zošívačiek Novus 
doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z 
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy 
vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ 
zošívačiek: kancelárske

bal. 28

Spinky Novus 23/15 SUPER /1000/: Do zošívačiek 
Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a 
garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 
1000 ks spiniek Typ zošívačiek: kancelárske

bal. 7
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Spinky Novus 23/20 SUPER /1000/: Do zošívačiek 
Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a 
garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 
1000 spiniek Typ zošívačiek: kancelárske

bal. 7

Spinky Novus 23/10 SUPER /1000/: Pre zošívačky 
Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a 
garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 
1000 spiniek Typ zošívačiek: kancelárske

bal. 13

Spinky Novus 23/13 SUPER /1000/: Pre zošívačky 
Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a 
garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 
1000 spiniek Typ zošívačiek: kancelárske

bal. 13

Taška C4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou:
Neroztrhnuteľné, nepriehľadné, nepremokavé tašky so 
skladanými staranami a odtrhávacou páskou vhodné aj 
pre potlač. Vonkajší rozmer 229x324x50 mm. 130 g

ks 235

Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou:
Neroztrhnuteľné, nepriehľadné, nepremokavé tašky so 
skladanými staranami a odtrhávacou páskou vhodné aj 
pre potlač. Vonkajší rozmer 250x353x50 mm. 130 g

ks 37

Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 500
ks: Samolepiace obálky so silikónovou páskou a 
vnútornou potlačou, ktorá dokonale zabraňuje čítaniu 
obsahu proti svetlu a poskytuje tak ochranu Vašich 
informácií. Tlačené špeciálnymi vodou riediteľnými 
farbami, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Formát: 
C5 (162x229 mm)Gramáž: 100g  Balenie: 500ks

bal. 4

Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 
ks: Samolepiace obálky so silikónovou páskou a 
vnútornou potlačou, ktorá dokonale zabraňuje čítaniu 
obsahu proti svetlu a poskytuje tak ochranu Vašich 
informácií. Tlačené špeciálnymi vodou riediteľnými 
farbami, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Formát: 
C5 (162x229 mm) Gramáž: 100g Balenie: 500ks

bal. 2

Bublinkové obálky 12x17,5cm A11: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 10 x 16,5 cm. Kód: A11Balenie: 200 ks

ks 138

Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g Hnedé 
tašky formátu B4 s X-dnom širokým 40 mm a textilnou 
výstužou. Formát: B4Balenie: 250 ks100g.

ks 260

Bublinkové obálky 14x22,5cm B12: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 12 x 21,5 cm. Kód: B12Balenie: 200 ks

ks 274

Bublinkové obálky 17x22,5cm C13: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 15 x 21,5 cm. Kód: C13Balenie: 100 ks

ks 132

Obálky na CD 124x124 bez okienka 100 ks: 
Samolepiace 90 g papierové obálky pre skladovanie 
alebo zasielanie CD bez obalu. Rozmer 124 x 124 mm. 
Formát: CD Verzia: bez okienka

bal. 41
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Taška B4 s X dnom bez lepu 90g: Hnedá taška formátu 
B4 bez lepidla s rozšíreným dnom. Formát: B4 Balenie: 
400 ks 90g.

ks 409

Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 
mm hnedá 130g: Hnedá taška formátu B4 s odtrhávacou
páskou s rozšíreným dnom 130g. Formát: B4 Balenie: 
250 ks

ks 613

Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 
mm biela 140g: Papierové tašky formátu B4 a E4 s 
X-dnom širokým 40 mm, s odtrhávacou páskou. Väčšie 
balenie: biele 100 ks. 140 g.

ks 707

Poštové obálky B4 samolepiace, biele, 250ks: Obálky 
rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho 
bezdrevného papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. 
Farba biela. Samolepiace. Formát: B4 Balenie: 250 ks

bal. 9

Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25ks: Obálky 
rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho 
bezdrevného papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. 
Farba biela. Samolepiace. Formát: B4 Balenie: 25 ks

bal. 47

Bublinkové obálky 24x35cm F16: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 22 x 34 cm. Kód : F16 Balenie: 100 ks

ks 242

Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks: Obálky 
rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho 
bezdrevného papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. 
Farba biela. S odtrhávacou páskou. Formát: B4 Balenie: 
250 ks

bal. 1

Bublinkové obálky 25x35 cm G17: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 24 x 34 cm. Kód : G17 Balenie: 100 ks

ks 82

Obálky kartónové A5 260x200mm: Obálky, vyrobené z 
jednostranne bielej skladačkovej lepenky 300 g/ m2. 
Balenie 50 ks. Bez lepidla. Rozmery: 260x200 mm

ks 200

Bublinkové obálky 29x37 cm H18: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 27 x 36 cm. Kód : H18 Balenie: 100 ks

ks 277

Bublinkové obálky 32x45,5cm I19: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 30 x 44,5 cm. Kód: J19 Balenie: 50 ks

ks 54

Poštové obálky C4 samolepiace, biele, 500 ks: Obálky 
rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. 
Samolepiace. Formát: C4 Balenie: 500 ks

bal. 3

Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks: Obálky 
rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. 
Samolepiace s odtrhávacou páskou. Formát: C4Balenie:
25 ks

bal. 13
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Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks: Obálky 
rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. 
Samolepiace s odtrhávacou páskou. Formát: C4Balenie:
500 ks

bal. 3

Poštové obálky C5 samolepiace, 1000ks: Biele obálky 
rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 
1000 ks

bal. 6

Poštové obálky C5 samolepiace, 100 ks: Biele obálky 
rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 
100 ks

bal. 7

Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks: Biele obálky 
rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 25
ks

bal. 54

Poštové obálky C5 s páskou, 1000 ks: Biele obálky 
rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. S odtrhávacou páskou. Formát: C5 
Balenie: 1000 ks

bal. 1

Obálky kartónové A4 360x275mm: Obálky, vyrobené z 
jednostranne bielej skladačkovej lepenky 300 g/ m2. 
Balenie 50 ks. Bez lepidla. Rozmery: 360x275 mm

ks 344

Poštové obálky C6 samolepiace, 100 ks: Biele obálky 
rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C6 Balenie: 
100 ks

bal. 87

Poštové obálky C6 samolepiace, 1000 ks: Biele obálky 
rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C6 Balenie: 
1000 ks

bal. 5

Bublinkové obálky 37x48 cm K20: Extrémne ľahké, 
bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob 
balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s
vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, 
potiahnutému polyetylénom, sú obálky elastické a 
odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný 
rozmer 34 x 48 cm. Kód : K20 Balenie: 50 ks

ks 170

Poštové obálky DL samolepiace, 1000 ks: Biele obálky 
rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace Formát: DL Balenie: 
1000 ks

bal. 4

Poštové obálky DL samolepiace, 25 ks: Biele obálky 
rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace Formát: DL Balenie: 25 
ks

bal. 91

Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 1000 ks: Biele
obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace s okienkom z 
priehľadnej fólie vpravo. Formát: DL Balenie: 1000 ks

bal. 9

Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks: Biele 
obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace s okienkom z 
priehľadnej fólie vpravo. Formát: DL Balenie: 25 ks

bal. 23

Poštové obálky C5 doručenka, biele, 100 ks: Biele 
papierové obálky rozmerov 162 × 229 mm s okienkom, 
popisom a lichobežníkovou klopou, olizové, 80 g/ m². 
Balenie 100 ks.

bal. 3

Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD, biele 1000
ks: Biele papierové poštové obálky C5 s doručenkou do 
vlastných rúk - bez opakovaného doručenia rozmerov 
162 × 229 mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou 
klopou, 90 g/ m2. Balenie 1000 ks.

bal. 4
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Poštové obálky B6 doručenka, biele, 100 ks: Biele 
papierové obálky rozmerov 125 × 176 mm s okienkom, 
popisom a lichobežníkovou klopou, olizové, 80 g/ m². 
Balenie 100 ks.

bal. 3

Poštové obálky B6 doručenka, biele, 1000 ks: Biele 
papierové poštové obálky B6 s doručenkou rozmerov 
125 × 176 mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou 
klopou, 90 g/ m2.

bal. 8

Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD biele, 1000
ks: Biele papierové poštové obálky B6 s doručenkou do 
vlastných rúk - bez opakovaného doručenia rozmerov 
125 × 176 mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou 
klopou, 90 g/ m2.

bal. 2

Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, 
1000 ks: Biele papierové obálky rozmerov 125 × 176 
mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou klopou, 
olizové, 80 g/ m2.

bal. 2

Poštové obálky C5 samolepiace recyklované LETTURA 
1000 ks: Obálky C5 162x229 mm vyrobené zo 100 % 
recyklovaného papiera 80 g LETTURA samolepiace.

bal. 2

Poštové obálky C4 samolepiace recykl. LETTURA 
500ks: Obálky C4 229x324 mm vyrobené zo 100 % 
recyklovaného papiera 90 g LETTURA samolepiace.

bal. 2

Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 
250 ks: Obálky B4 250x353 mm vyrobené zo 100 % 
recyklovaného papiera 90 g LETTURA samolepiace.

bal. 2

Poštové obálky DL s páskou, okienko: Biele obálky s 
odtrhávacou páskou vyrobené z bezdrevného papiera. 
Vhodné na reklamnú firemnú potlač. Formát DL s 
odtrhávacou páskou a okienkom. Nie sú vhodné do 
laserovej tlačiarne. Balenie 1000 ks

bal. 3

Plotrové role 1067mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené 
zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, pre účely InkJet. Návin
50 m.

ks 3

Tabelačný papier 12"x25cm/1+0 2000 zložiek: Papier do
ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po 
bokoch. Dodávaný v šírke 25 cm bez kópie.Orig.+počet 
kópií: 1 + 0Počet zložiek: 2000

bal. 2

Tabelačný papier 12"x25cm/1+1 1000 zložiek: Papier do
ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po 
bokoch. Dodávaný v šírke 25 cm s jednou 
kópiou.Orig.+počet kópií: 1 + 1Počet zložiek: 1000

bal. 1

Plotrové role 420mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo 
špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. 
Vnútorný priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 
: 50 mm

ks 3

Plotrové role 420mm/50m/50mm 90g: Plotrové role 
vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely 
InkJet. Návin 50 m. Šírka rolky/ priemer dutinky 420 mm/
50 mm.

ks 5

Dvojhárok čistý A3 250 ks: Skladaný bezdrevný papier 
formátu A3. Úprava čistá. Popis: čistý Formát: A3 bal. 10

Dvojhárok linajkový A3 250 ks: Skladaný bezdrevný 
papier formátu A3. Úprava linajková. Popis: linajkový 
Formát: A3

bal. 5

Dvojhárok linajkový A3 50 ks: Skladaný bezdrevný 
papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo 
fólii. Úprava linajková. Popis: linajkový Formát: A3

bal. 33

Dvojhárok štvorček. A3 250 ks: Skladaný bezdrevný 
papier formátu A3. Úprava štvorčeková. Popis: 
štvorčekový Formát: A3

bal. 7

Výkresy 180 g A3 10 ks: Výkresy zabalené v 
transparentnej fólii. Formát: A3. Gramáž: 180 g. bal. 123
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Výkresy 180 g A4 10 ks: Výkresy zabalené v 
transparentnej fólii. Plošná hmotnosť 180 g/m2. Formát: 
A4 Gramáž: 180 g

bal. 178

Výkresy 180 g A4 200 ks: Výkresy zabalené v 
transparentnej fólii. Plošná hmotnosť 180 g/m2. Formát: 
A4 Gramáž: 180 g

bal. 25

Plotrové role 594 mm /50m /50mm 80g: Role vyrobené 
zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. 
Vnútorný priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 
m Dutinka: 50 mm

ks 7

Plotrové role 610mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo 
špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. 
Vnútorný priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 
m Dutinka: 50 mm

ks 2

Plotrové role 610mm/50m/50mm 90g: Plotrové role 
vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely 
InkJet. Návin 50 m. Šírka rolky/ priemer dutinky 610 mm/
50 mm.

ks 5

Baliaci papier 0,81x50m: Hnedý antistatický baliaci 
papier gramáže 70 g/ m2 v rolke. Vhodný aj ako 
pomôcka pri maľovaní a upratovaní. Návin 50 m. 
Rozmery: 0,81 x 50 m

ks 19

Plotrové role 914mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo 
špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. 
Vnútorný priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 
m Dutinka: 50 mm

ks 5

Plotrové role 914mm/50m/50mm 90g: Plotrové role 
vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely 
InkJet. Návin 50 m. Šírka rolky/ priemer dutinky 914 mm/
50 mm.

ks 7

Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g: Biely bezdrevný 
papier TCF (bezchlórový), vhodný na každodenné 
použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a 
čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. Technické
parametre: belosť CIE 146±3, kapacita (nepriehľadnosť) 
90%, drsnosť 200±50 ml/min., hrúbka 106±4 mic. 
Formát: A4Gramáž: 80 g Farba: biela, 500 hárkov

bal. 211

Kopírovací papier Q-Connect A3, 80g: Biely bezdrevný 
papier TCF (bezchlórový), vhodný na každodenné 
použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a 
čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. Technické
parametre: belosť CIE 146±3, kapacita (nepriehľadnosť) 
90%, drsnosť 200±50 ml/min., hrúbka 106±4 mic. 
Formát: A3Gramáž: 80 g Farba: biela, 500 hárkov

bal. 15

Kopírovací papier IQ premium A4, 160g: Vďaka vysokej 
stabilite, dosiahnutej technológiou Triotec, je tento 
papier vhodný predovšetkým na použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach, kopírovacích 
strojoch a faxových zariadeniach na normálny papier. 
Kvalitné uzatváracie priehľadné balenie chráni IQ 
premium triotec až do posledného listu.

bal. 5

Kopírovací papier IQ premium A4, 80g: Vďaka vysokej 
stabilite papiera, dosiahnutej technológiou Triotec, je 
vhodný predovšetkým na použitie v atramentových a 
laserových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových
zariadeniach na normálny papier. Kvalitné uzavieracie 
priehľadné balenie chráni IQ premium triotec až do 
posledného listu. Technické parametre: belosť CIE 166, 
kapacita (nepriehľadnosť) 91,5%, drsnosť 200 ml/min., 
hrúbka 111 mic. Formát: A4Gramáž: 80 g Farba: biela, 
500 hárkov

bal. 29
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Kopírovací papier IQ premium A3, 80g: Vďaka vysokej 
stabilite, dosiahnutej technológiou Triotec, je tento 
papiervhodný predovšetkým na použitie v 
atramentových a laserových tlačiarňach, kopírovacích 
strojoch a faxových zariadeniach na normálny papier. 
Kvalitné uzatváracie priehľadné balenie chráni IQ 
premium triotec až do posledného listu. Technické 
parametre: belosť CIE 166, opacita (nepriehľadnosť) 
91,5%, drsnosť 200 ml/min., hrúbka 111 mic. Formát: 
A3Gramáž: 80 g Farba: biela, 500 hárkov

bal. 4

Papier Color Copy A4, 90g, 500 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát A4, gramáž 90g, 
balenie 500 hárkov

bal. 15

Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát A4, gramáž 100g, 
balenie 500 hárkov.

bal. 7

Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát: A4Gramáž: 160 g 
Balenie: 250 hárkov

bal. 4

Papier Color Copy A4, 200g, 250 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát: A4Gramáž: 200 g 
Balenie: 250 hárkov

bal. 3

Papier Color Copy A3, 100g, 500 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát: A3Gramáž: 100 g 
Balenie: 500 ks

bal. 4

Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát: A3Gramáž: 160 g 
Balenie: 250 ks

bal. 4

Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 
hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na 
dosiahnutie výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci
životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú 
digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné kopírovacie 
stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva 
medzinárodná organizácia. Formát A4, gramáž 135 g, 
bal. 250 hárkov.

bal. 14

Papier Color Copy COATED lesklý A4, 200g, 250 
hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na 
dosiahnutie výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci
životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú 
digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné kopírovacie 
stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva 
medzinárodná organizácia. Formát A4, gramáž 200 g, 
bal. 250 hárkov.

bal. 1
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Papier Color Copy COATED lesklý A4, 250g, 250 
hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na 
dosiahnutie výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci
životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú 
digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné kopírovacie 
stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva 
medzinárodná organizácia. Formát A4, gramáž 250 g, 
bal. 250 hárkov.

bal. 1

Farebný papier IQ color A4 80g #farby: Farebný 
kancelársky papier IQ color je ideálny pre vnútrofiremnú 
komunikáciu s možnosťou farebného odlíšenia 
jednotlivých dokumentov, ako aj obchodnú 
korešpondenciu a prezentácie. Poskytuje výborné 
výsledky pri obojstrannom kopírovaní a tlači vo 
vysokorýchlostných kopírkach a tlačiarňach. Formát A4. 
Plošná hmotnosť 80 g/ m2. Balenie 500 hárkov. Farba 
vanilková. Formát: A4Gramáž: 80 g Kód farby: BE66

bal. 3

Papier Color Copy A3, 250g, 125 hárkov: Špeciálny 
papier na brilantnú farebnú digitálnu tlač do laserových 
tlačiarní a farebných kopírovacích strojov. Vysoká 
belosť, matná saténová úprava. Výsledkom sú 
vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Papier má 
certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia. 
Formát A3, gramáž 250 g, bal.125 hárkov.

bal. 5

Papier Color Copy A4, 250g, 125 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát A4, gramáž 250g, 
balenie 125 hárkov. Papier má certifikát FSC, ktorý 
vydáva medzinárodná organizácia.

bal. 3

Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov: Špeciálny 
papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové 
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Vysoko biely, 
saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné 
farebné výtlačky a kópie. Formát A4, gramáž 120g, 
balenie 250 hárkov. Papier má certifikát FSC, ktorý 
vydáva medzinárodná organizácia.

bal. 25

Farebný papier IQ color 5x50 mix farby, A4 80g #farby: 
Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 5 farieb 
po 50 hárkov v pastelových farbách: krémová CR20, žltá
YE23, ružová PI25, strednezelená MG28, strednemodrá 
MB30.Formát: A4Gramáž: 80 g Balenie: 5x50 ks

bal. 8

Farebný papier IQ color 4x50 mix neónové farby, A4 
80g: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 4 
farieb po 50 hárkov v neónových farbách: 
neónovooranžová NEOOR, neónovozelená NEOGN, 
neónovožltá NEOGB, neónovoružová NEOPI. Formát: 
A4Gramáž: 80 g Balenie: 4x50 ks

bal. 3

Farebný papier IQ color 5x20 mix pastelové farby, A4 
160g #farby: Farebné kopírovacie papiere IQ color v 
balení 5 farieb po 20 hárkov v pastelových farbách: 
krémová CR20, žltá YE23, ružová PI25, strednezelená 
MG28, strednemodrá MB30.Formát: A4Gramáž: 160 g 
Balenie: 5x20 ks

bal. 6

Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g: Papier 
určený na každodenné použitie v laserových tlačiarňach 
a kopírovacích strojoch a čiernobielych atramentových 
tlačiarňach. 500 hárkov

bal. 26

Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g: Vysoká 
kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na 
použitie v laserových, kopírovacích a atramentových 
čiernobielych tlačiarňach.Myslite na seba a uľahčite si 
život v kancelárii. Rozlúčte sa s bolesťami rúk. Papier 
formátu A4 je dodávaný v praktickom balení 
Grab-a-Go™ s mäkkou rukoväťou, ktorá sa nezarezáva 
do ruky, keď s papierom kľučkujete v kancelárii. Vaše 
ruky vám budú vďačné. Formát A4. Gramáž 80g. 500 
hárkov

bal. 616
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Kopírovací papier 80g A3 Data Copy Everyday: Vysoká 
kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na 
použitie v laserových, kopírovacích a atramentových 
čiernobielych tlačiarňach.  Papier formátu A4 je 
dodávaný v praktickom balení Grab-a-Go™ s mäkkou 
rukoväťou, ktorá sa nezarezáva do ruky, keď s papierom
kľučkujete v kancelárii. Vaše ruky vám budú vďačné. 
Formát A3. Gramáž 80g. 500 hárkov

bal. 2

Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non 
stop box 2500 hárkov: Vysoká kvalita a príjemná belosť 
predurčujú tento papier na použitie v laserových, 
kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarňach. 
Papier formátu A4 je dodávaný v praktickom balení Grab
a Go™ s mäkkou rukoväťou, ktorá sa nezarezáva do 
ruky. Balenie v boxe 2 500 hárkov.

box 1

Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g: Kvalitný 
kancelársky papier vhodný na každodenné použitie v 
kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a 
čiernobielych atramentových tlačiarní. 200 bal./paleta. 
Technické parametre: belosť CIE 146, opacita 
(nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 200 ml/min., hrúbka 104 
mic. Formát: A4Gramáž: 80 g Farba: biela, 500 hárkov

bal. 40

Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g: Kvalitný papier 
vhodný do bežných typov tlačiarní a kopírovacích 
strojov, taktiež využiteľný na čiernobielu atramentovú 
tlač. 500 hárkov

bal. 12

Triediaca kniha 12 PAGNA Easy: 12-dielna stolová 
triediaca kniha Pagna z pevného hladeného kartónu 
gramáže 450 g na číselné triedenie. Farba vrchného 
obalu čierna. Otvory na titulnej strane na popis 
jednotlivých oddielov, jednotlivé oddiely farebne 
rozlíšené, rýchle otvorenie príslušného oddielu vďaka 
bočnému výseku, rozťahovateľný chrbát s veľkou 
kapacitou jednotlivých oddielov. Počet oddielov: 12

ks 2

Triediaca kniha A-Z PAGNA Easy: 24-dielna stolová 
triediaca kniha Pagna z pevného hladeného kartónu 
gramáže 450 g na číselné alebo abecedné triedenie. 
Farba vrchného obalu čierna. Otvory na titulnej strane 
na popis jednotlivých oddielov, jednotlivé oddiely farebne
rozlíšené, rýchle otvorenie príslušného oddielu vďaka 
bočnému výseku, rozťahovateľný chrbát s veľkou 
kapacitou jednotlivých oddielov. Počet oddielov: 24/A-Z

ks 6

Podpisová kniha ľanová 20 PAGNA čierna: Podpisová 
kniha 20-dielna. Sivý vnútorný kartón s otvormi na 
identifikáciu obsahu, okienko na popisovateľný štítok. 
Počet oddielov: 18Úprava: ľanová Farba: čierna

ks 1

Podpisová kniha plastová 20 PAGNA čierna: Podpisová 
kniha 20-dielna. Sivý vnútorný kartón s otvormi na 
identifikáciu obsahu. Vonkajšie prevedenie plast. Farba: 
čierna Úprava: plastová Počet oddielov: 19

ks 2

Roller PILOT Frixion Point 0,5mm modrý: Prepisovateľný
roller s ihličkovým hrotom. Vysoká hladkosť písania 
vďaka technológii Hi‑Tecpoint. Napísaný text sa dá 
vymazať a opätovne prepísať podobne ako u ostatných 
modelov FriXion. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm.
Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 ks. Farba 
modrý.

ks 19

Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion Point 0,5mm 
modrá 3ks: Náplň do rolleru PILOT FriXion Point. 
Gulička 0,5 mm. Farba modrá. Balenie 3 ks.

bal. 12

Roller PILOT Frixion clicker 0,7mm modrý: 
Prepisovateľný roller s klikacím mechanizmom plnený 
špeciálnym atramentom. Napísaný text sa dá vymazať a
opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 
°C, ktoré vznikne trením plastového zakončenia rollera 
po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 
°C. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 ks. 
Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Farba modrá.

ks 7
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Roller PILOT Frixion clicker 0,5mm modrý: 
Prepisovateľný roller s klikacím mechanizmom plnený 
špeciálnym atramentom. Napísaný text sa dá vymazať a
opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 
°C, ktoré vznikne trením plastového zakončenia rollera 
po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 
°C. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 ks. 
Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm. Farba modrá

ks 8

Roller PILOT Frixion Ball 0,7mm #farby: Prepisovateľný 
roller plnený špeciálnym atramentom. Napísaný text sa 
dá vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte 
zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového 
zakončenia rollera po papieri. Znova sa objaví až pri 
teplote nižšej ako -15 °C. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 
0,35 mm. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 
ks. Farba čierna

ks 77

Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,5mm 3ks 
#farby: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov 
Pilot FriXion Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 
0,5 mm. Farba červená.

bal. 4

Roller gélový PILOT G-2 #farby: Gélový klikací roller s 
gumovým úchytom na zamedzenie napätia pri 
dlhotrvajúcom písaní a vymeniteľnou náplňou. Farba tela
vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm. 
Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba čierna.

ks 74

Náhradná náplň do gélového rollera PILOT modrá: 
Náplň do rollerov B2P a G2. Farba modrá. ks 12

Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré: 
Unikátne klikacie pero vyrobené z recyklovaných 
plastov. Vysokoodolná guľôčka a komfortné písanie, 
pogumovaný úchyt je plne intregrovaný do tela pera. 
Moderná náplň na olejovej báze zaisťuje hladké a 
pohodlné písanie. Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 
0,7 mm, šírka stopy 0,27 mm. Väčšie balenie 10 ks v 
jednej farbe. Farba modrá.

ks 13

Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen #farby: 
Obľúbené klikacie guľôčkové pero s ergonomickým 
úchytom v BeGreen verzii. Atrament novej generácie na 
olejovej báze, rýchloschnúci a odolný voči vode. Farba 
tela vo farbe náplne. Plynulé a hladké písanie, jasné 
intenzívne farby. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,28 mm. 
Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba čierna.

ks 8

Termo páska 57/50/12 mm (29m): Pásky, vyrobené z 
vysokokvalitného papiera KOEHLER, sú určené pre 
použitie do pokladní, váh, parkovacích automatov a 
pod., 55 g/ m2.Priemer: 50 mm Dutinka: 12 mm Väčšie 
balenie 120 ks.

ks 47

Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou 76/60/17 mm: 
Kotúčiky so žltou kópiou, určené do registračných 
pokladní s farbiacou páskou (NCR). Sú zložené z dvoch 
druhov papiera CB a CF, 50 g/m2. Na objednávku 
dostupné aj s bielou kópiou. Priemer: 60 mm Dutinka: 17
mm Väčšie balenie 60 ks.

ks 120

Termo páska 80/60/12 mm (43m): Pásky, vyrobené z 
vysokokvalitného papiera KOEHLER, sú určené pre 
použitie do pokladní, váh, parkovacích automatov a 
pod., 55 g/ m2.Priemer: 60 mm Dutinka: 12 mm Väčšie 
balenie 60 ks.

ks 98

Guľôčkové pero Parker Jotter Victoria Violet: Guľôčkové 
perá, obľúbené z dôvodu svojej spoľahlivosti a 
dostupnosti. Populárne guľôčkové pero z modrého, 
červeného alebo čierneho plastu a uzáverom z hladkej 
ušľachtilej ocele, chrómované doplnky. Dodávané v 
darčekovej škatuľke. Farba fialová.

ks 2

Bombičky Parker modré 5ks: Náhradná bombičky do 
plniacich pier Parker balené po 5 ks v krabičke. Balenie: 
5 ks Farba: modrá.

bal. 6
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Náhradná náplň do rollera Parker fine 0,5mm modrá: 
Náhradná náplň do rollera Parker fine ( tenká hrúbka). 
Farba: modráHrúbka: 0,5 mm

ks 6

Guma Q-CONNECT biela: Plastová guma na tuhu a 
pastelky. Väčšie balenie 20 ks. Rozmery 60 × 22 × 11 
mm.

ks 61

Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré: Klikacie 
guľôčkové pero s klipom a pogumovaným gripom pre 
lepšie držanie. Hrot 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks v 
jednej farbe. Farba modrá.

ks 297

Korekčné pero Q-CONNECT 8ml: Korekčné pero s 
jemným kovovým hrotom a uzáverom s klipom. Väčšie 
balenie 10 ks. Objem 8 ml.

ks 91

Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel modrý: Klikací 
roller s robustnejším transparentným telom a gumeným 
úchytom. Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm. 
Väčšie balenie 12 ks. farba modrá.

ks 45

Mikroceruzka Q-CONNECT Alpha 0,5mm čierna: 
Mikroceruzka s ergonomicky tvarovaným gumeným 
úchytom, kovovým klipom a gumou na konci uzáveru. 
Hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba čierna.

ks 19

Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,5mm mix farieb: 
Plastová mikroceruzka s kovovou špičkou, výsuvnou 
vodiacou trubičkou vedenia tuhy a gumou pod stláčacím 
uzáverom. Hrúbka 0,5 mm. Hrúbka 0,7 mm dodávané v 
mixe farieb bez možnosti výberu. Väčšie balenie 12 ks. 
Farba bordová.

ks 14

Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,7mm mix farieb: 
Plastová mikroceruzka s kovovou špičkou, výsuvnou 
vodiacou trubičkou vedenia tuhy a gumou pod stláčacím 
uzáverom. Hrúbka 0,7 mm. Hrúbka 0,7 mm dodávané v 
mixe farieb bez možnosti výberu. Väčšie balenie 12 ks. 
Farebný mix.

ks 8

Batérie Q-Connect AAA mikrotužkové: Kvalitná alkalická
mikrotužková batéria s dlhou životnosťou. Balenie 4 
kusy.

bal. 23

Batérie Q-Connect AA tužkové: Kvalitná alkalická 
tužková batéria s dlhou životnosťou. Balenie 4 kusy. bal. 9

Batérie Q-Connect, LR20, D, veľký monočlánok: Kvalitná
alkalická batéria s dlhou životnosťou. Veľký monočlánok,
balenie 2 kusy.

bal. 3

Závesný obal s bočnicami Q-Connect recyklovaný 
hnedý: Závesné obaly z recyklovaného papiera gramáže
230 g na dokumenty formátu A4 s bočnicami. Súčasťou 
obalov je násuvný index z priehľadného plastu s 
výmenným papierovým štítkom. Farba prírodná hnedá. 
Väčšie balenie 25 ks.

ks 27

Strúhadlo Q-CONNECT plastové: Plastové strúhadlo s 1
otvorom na štandardnú ceruzku. Materiál plast. Väčšie 
balenie 18 ks v mixe farieb bez možnosti výberu 
konkrétnej farby.

ks 21

Drôtený stojan na perá 90x100mm čierny: Stojan na 
ceruzky a perá v drôtenej úprave. Priemer 90 mm, výška
100 mm. Farba čierna.

ks 49

Drôtený kôš 19l čierny: Kôš odpadkový na papier v 
drôtenom prevedení. Objem 19 l. Farba čierna. ks 6

Drôtený stojan na listy 170x135x83mm čierny: Stojan na
 listy s tromi priehradkami v drôtenej úprave. Rozmery 
(š×v×h) 170×135×83 mm. Farba: čierna

ks 11

Drôtený stojan na blok "kocka" 95x80x95mm čierny: 
Stojan na kocku v drôtenej úprave. Rozmery (š × v × h) 
95 × 80 × 95 mm. Farba čierna.

ks 13
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Zošívačka Q-Connect KF00991 sivá/zelená: 
Kancelárska zošívačka s kovovým mechanizmom a 
zelenou gumenou úchytovou zónou. Kapacita 10 listov. 
Spinky No. 10. Farba sivá/zelená.

ks 8

Dierovačka Q-Connect KF00995 na 20 listov 
sivá/zelená: Kancelárska dierovačka v ergonomickom 
dizajne s pogumovanou úchytovou zónou a posuvným 
pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Kapacita dierovania 20 
listov. Farba sivá /zelená.

ks 3

Lepidlo v spreji Q-CONNECT Quick Mount 400ml: 
Transparentné lepidlo v spreji vhodné na lepenie 
veľkých plôch ako plagáty, fólie a pod. Bez obsahu 
freónov. Objem 400 ml.

ks 2

Záložky Q-CONNECT fóliové 19x43mm, 4x50 lístkov: 
Fóliové záložky, popisovateľné a snímateľné. Rozmery 
20 × 50 mm. Dodávané v mixe 4 farieb po 50 lístkov. 
Farba zelená, modrá, žltá a ružová.

ks 46

Záložky Q-CONNECT papierové 20x50mm,4x50 lístkov:
Papierové záložky, popisovateľné a snímateľné. 
Rozmery 20 × 50 mm. Dodávané v mixe 4 farieb po 50 
lístkov. Farba ružová, zelená, žltá a oranžová.

ks 60

Nožnice Q-Connect klasické 21cm: Univerzálne 
kancelárske nožnice na strihanie papiera, kartónu, 
lepenky, samolepiacej pásky a pod. so strihacou časťou 
z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť 21 cm.

ks 18

Rozošívačka klasická Q-Connect čierna: Klasická 
rozošívačka na odstraňovanie spiniek. Farba čierna. ks 63

Dierovačka Q-Connect KF01235 na 27 listov čierna: 
Pevná kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom. 
Mechanika kovová, obal plast. Rozpätie dier 8 cm. 
kapacita dierovania 27 listov. Farba čierna

ks 7

Dierovačka Q-Connect KF01238 na 16 listov čierna: 
Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi a posuvným 
pravítkom. Kapacita dierovania 16 listov. Farba čierna.

ks 1

Klipy na dokumenty Q-Connect 19mm čierne 10ks: Klipy
v šírke 19 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks. bal. 134

Klipy na dokumenty Q-Connect 24mm čierne 10ks: Klipy
v šírke 24 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks. bal. 113

Klipy na dokumenty Q-Connect 32mm čierne 10ks: Klipy
v šírke 32 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks. bal. 79

Klipy na dokumenty Q-Connect 42mm čierne 10ks: Klipy
v šírke 42 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks. bal. 17

Klipy na dokumenty Q-Connect 51mm čierne 10ks: Klipy
v šírke 51 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks. bal. 40

Dispenzor na pásku Q-CONNECT: Stolový zásobník na 
lepiacu pásku rozmerov 19 mm × 33 m s nožom na 
odrezanie pásky. Dodávaný bez pásky. Farba čierna.

ks 10

Písacia podložka A4 Q-Connect čierna: Písacie 
podložky s klipom a úchytom pre pero, vyrobené zo 
silnej lepenky potiahnutej plastovou fóliou. Vhodné na 
dokumenty formátu A4. Kapacita 50 listov. Väčšie 
balenie 12 ks. Farba čierna.

ks 16

Doska s klipom Q-Connect #farby: Roztvárateľné dosky 
vyrobené zo silnej lepenky potiahnutej PVC. Vhodné na 
dokumenty formátu A4. Kapacita 50 listov. Väčšie 
balenie 12 ks. Farba čierna.

ks 31

Spisové spony Q-Connect 32mm: Zinkové spony na 
papier veľkosti 32 mm. Balenie 100 ks. bal. 47

Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 400l žltá: Žlté 
samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine 
povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a 
znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 400.

ks 8
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Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 400l pastelová: 
Pastelové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia 
na väčšine povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia 
povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet 
lístkov 400.

ks 51

Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 320l neónová: 
Neónové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na
väčšine povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia 
povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet 
lístkov 320.

ks 46

Mikrotuhy Q-CONNECT 0,5mm HB: Polymérové 
mikrotuhy. Tvrdosť HB, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané 
v priehľadnom plastovom obale s 12 tuhami.

bal. 220

Mikrotuhy Q-CONNECT 0,7mm HB: Polymérové 
mikrotuhy. Tvrdosť HB, hrúbka tuhy 0,7 mm. Dodávané 
v priehľadnom plastovom obale s 12 tuhami.

bal. 115

Visačka štipec+špendlík Q-Connect 90x54mm 50ks: 
Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na 
odev pomocou štipca alebo zatváracieho špendlíka. 
Rozmery š × v 90 × 54 mm, balenie 50 ks.

bal. 3

Kalkulačka Q-Connect KF01602: Vrecková kalkulačka s 
ochranným puzdrom, 8‑miestnym LCD displejom, 
väčšími tlačidlami a štandardnými matematickými 
funkciami. Duálne napájanie (solárne + batéria). 
Rozmery 73 × 118 × 6 mm.

ks 13

Zakladač pákový Q-connect 7,5cm #farby: Zakladač 
formátu A4 s pákovou mechanikou, z vonkajšej strany 
potiahnutý fóliou a z vnútornej recyklovaným papierom. 
Vybavený chrbtovým krúžkom a vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom. Šírka chrbta 7,5 cm. 
Väčšie balenie 20 ks. Farba biela.

ks 21

Mikroceruzka Q-CONNECT s kovovým mechanizmom 
0,5mm čierna: Kvalitná technická mikroceruzka s 
gumou, kovovým mechanizmom a kovovou vodiacou 
trubičkou tuhy. Zásobník na 3 tuhy. Hrúbka 0,5 mm. 
Väčšie balenie 10 ks. Farba čierna.

ks 41

Euroobal Q-Connect A4 matný 50mic: Priehľadný 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch matný, mierne pórovitý. Formát A4. Balenie 100 
ks. Hrúbka 50 mikrónov.

bal. 22

Blok papiera štvorcovaný 20 listov, bal.5 blokov: Papier 
gramáže 80 g v štvorcovanej (2,5 × 2,5 cm) úprave. 
Rozmery 99 × 68 cm. 20 listov v jednom bloku. Balenie 5
blokov.

bal. 1

Blok College Q-Connect A4 80 listov štvorčekový: Bloky 
s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80‑listové. Formát 
A4, úprava štvorčeková.

ks 58

Pripináčiky Q-Connect 9mm mix farieb 120ks: Kovové 
pripináčiky potiahnuté farebnou plastovou hlavičkou. 
Priemer hlavičky 9 mm. Mix farieb. V balení 120 ks.

bal. 12

Napichovacie špendlíky Q-Connect mix farieb 25ks: 
Špendlíky s farebnou plastovou hlavičkou. Mix farieb. V 
balení 25 kusov.

ks 10

Spisové spony Q-Connect 26mm mix farieb 125ks: 
Q-Connect spony na papier so striekanou farebnou 
úpravou. Dodávané v plastovej krabičke v mixe farieb. 
Veľkosť 32 mm. V balení 125 ks.

bal. 14

Korekčný roller Q-CONNECT mini jednorazový 
4,2mmx5m: Jednorazový korekčný roller s priehľadným 
telom. Väčšie balenie: 24 ks. Šírka stopy 4,2 mm. Návin 
5 m.

ks 33
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Obal s klipom plastovým Q-Connect modrý: Obal z 
pevného polypropylénu s priehľadnou prednou stranou 
vo farbe obalu a priehľadným vyklápacím klipom z 
plastu. Formát A4. Kapacita 1 - 30 listov. Väčšie balenie 
25 ks. Farba modrá.

ks 12

Dierovačka Q-Connect KF02155 na 20 listov modrá: 
Pevná dierovačka s posuvným pravítkom. Prevedenie 
plast, mechanika kovová, ergonomický dizajn. Rozpätie 
dier 8 cm. Kapacita dierovania 20 listov. Farba modrá.

ks 5

Fotopapier Q-Connect vysoký lesk, 260g, 20 hárkov: 
Špeciálne upravený papier na tlač fotografií a inej grafiky
na atramentových tlačiarňach. Jednostranná úprava . 
Formát A4. Gramáž 260 g. Balenie 20 hárkov.

bal. 3

Lepiaca páska Q-CONNECT 19mmx33m neviditeľná: 
Lepiaca páska s možnosťou popisovania, vyrobená z 
polypropylénu. Bez obsahu rozpúšťadiel. Ľahko sa 
odvíja a na kópiách je neviditeľná. Rozmery 19 mm × 33
m.

ks 21

Kartónový obal hladký s gumičkou Q-Connect modrý: 
Obal s tromi chlopňami a gumičkou z kvalitného 
hladkého kartónu gramáže 375 g. Chrbtový štítok, 
kapacita 200 listov. Farba modrá.

ks 20

Stojan pod vežu Q- Connect: Stojan pod vežu PC so 
štyrmi kolieskami a nastaviteľnou šírkou v rozpätí od 14 
do 23 cm. Robustná kovová konštrukcia. Farba sivá.

ks 2

Obal Slim na CD/DVD Q-CONNECT z plastu 
čierny/priehľadný: Obal na CD/ DVD z priehľadného 
plastu v tenkej hrúbke. Farba čierna/ priehľadná. Balenie
25 kusov.

bal. 4

Zošívačka Q-Connect KF02292 čierna: Zošívačka s 
dlhým ramenom na zošitie maximálne 20 listov. Hĺbka 
zošívania 30 cm. Spinky 24/ 6, 26/ 6. Farba čierna.

ks 2

Veľkokapacitná bloková zošívačka Q-Connect KF02293 
čierna: Veľmi výkonná bloková zošívačka s kapacitou 
zošitia do 100 listov. Hĺbka zošívania 7 cm. Spinky 23/ 6 
- 13. Farba čierna.

ks 1

Pokladnička Q-Connect 155x75x120mm modrá: 
Uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom, 
plastovou priehradkou na mince a 2 kľúčmi. Materiál 
pevná oceľ. Rozmery 155 × 75 × 120 mm. Farba modrá.

ks 2

Pokladnička Q-Connect 205x85x160mm modrá: 
Uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom, 
plastovou priehradkou na mince a 2 kľúčmi. Materiál 
pevná oceľ. Rozmery 205 × 85 × 160 mm. Farba modrá.

ks 1

Záložky Q-CONNECT v zásobníku 12,5x43mm, 5x20l: 
Samolepiace fóliové záložky v zásobníku. Prelepiteľné a 
popisovateľné. Rozmery 12,5 × 43 mm. V balení 4 farby 
po 36 lístkov. Farba žltá, zelená, oranžová a modrá.

ks 29

Napichovacie špendlíky Q-Connect mix farieb 60ks: 
Špendlíky s farebnou plastovou hlavičkou. Mix farieb. V 
balení 60 kusov.

ks 6

Otvárač listov s drevenou rúčkou Q-Connect: Otvárač 
listov s drevenou rúčkou. ks 41

Nožnice Q-Connect Elite 21cm: Kancelárske nožnice s 
ostrým hrotom na strihanie papiera, kartónu, lepenky, 
samolepiacej pásky a pod. s pogumovaným úchytom a 
strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba zelená/ 
sivá. Veľkosť 21 cm.

ks 9

Skrinka na 80 kľúčov Q-Connect: Uzamykateľná skrinka 
na 80 kľúčov, vyrobená z pevnej ocele. Súčasťou 
balenia sú 2 kľúče. Farba sivá. Rozmery 280 × 370 × 60 
mm.

ks 2

Strana 93 z 117 



Skrinka na 140 kľúčov Q-Connect: Uzamykateľná 
skrinka na 140 kľúčov, vyrobená z pevnej ocele. 
Súčasťou balenia sú 2 kľúče. Farba sivá. Rozmery 280 ×
370 × 80 mm.

ks 2

Utierky na obrazovky: Mokré utierky balené v dóze 
vhodné na notebooky, LCD, TFT a plazmové obrazovky.
Bez obsahu alkoholu, nehorľavé. V balení 100 útržkov.

ks 23

Čistiaci sprej na tabule: Čistiaci sprej na čistenie bielych 
tabúľ. Bez obsahu alkoholu, nehorľavý. Objem 250 ml. ks 4

Bloček Q-CONNECT žltý 38x51mm 3x100l: 
Samolepiace poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 
38 × 51 mm. Počet lístkov 3 x100.

bal. 28

Bloček Q-CONNECT žltý 76x76mm: Samolepiace 
poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 76 × 76 mm. 
Počet lístkov 100.

ks 43

Bloček Q-CONNECT žltý 76x127mm: Samolepiace 
poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 76 × 127 mm.
Počet lístkov 100.

ks 82

Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 20g: Tuhé tyčinkové 
lepidlo na rýchle a čisté lepenie lepí papier, kartón, 
fotografie a pod. Neobsahuje rozpúšťadlá. Väčšie 
balenie: 20 g - 12 ks.

ks 81

Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 40g: Tuhé tyčinkové 
lepidlo na rýchle a čisté lepenie lepí papier, kartón, 
fotografie a pod. Neobsahuje rozpúšťadlá. Väčšie 
balenie: 40 g - 10 ks.

ks 13

Bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm #farby: 
Samolepiaci bloček v neónovej žltej farbe. Rozmery 76 x
76 mm. Počet lístkov 75.

ks 109

Rezač Q-Connect celokovový: Robustný celokovový 
rezač s otvorom na zavesenie a bezpečnostnou 
poistkou. Šírka čepele 18 mm.

ks 7

Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 
hárkov: Univerzálne samolepiace etikety pre laserové a 
atramentové tlačiarne a kopírovacie zariadenia. Formát 
A4. Farba biela. Balenie 100 hárkov. Etikety na hárku 14
ks.

bal. 2

Etikety univerzálne 210x297mm Q-CONNECT A4 100 
hárkov: Univerzálne samolepiace etikety pre laserové a 
atramentové tlačiarne a kopírovacie zariadenia. Formát 
A4. Farba biela. Balenie 100 hárkov. Etikety na hárku 1 
ks.

bal. 5

Zvýrazňovač Q-CONNECT žltý: Univerzálny 
zvýrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, 
šírka stopy 2 - 5 mm. Dodávaný samostatne. 
Väčšiebalenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.

ks 42

Sada zvýrazňovačov Q-CONNECT 4S: Univerzálny 
zvýrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, 
šírka stopy 2 - 5 mm. Dodávaný v sade 4 farieb.

sada 45

Guma v ceruzke Q-CONNECT: Guma v tvare ceruzky v 
nepriehľadnom čiernom plastovom obale so zelenými 
doplnkami. Gumený úchyt, vysúvanie gumy cez stláčací 
mechanizmus. Priemer gumy 6,75 mm. Dopĺňateľná 
náhradnou gumou. Väčšie balenie 12 ks.

ks 19

Euroobal L Q-Connect A4 lesklý 150mic: Lesklé 
polypropylénové euroobaly s otvorom zhora a zboku 
(„L“) balené v sáčku. Formát A4. Balenie 100 ks.

bal. 1

Euroobal Q-Connect A4 lesklý 75mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie v sáčku 100 
ks

bal. 10
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Drôtená zarážka na knihy a zakladače 130x155x165mm 
čierna: Zarážky na zakladače, knihy a pod. v drôtenej 
úprave. V balení 2 ks. Rozmery (š × v × h) 130 × 155 × 
165 mm. Farba čierna.

bal. 14

Obal L na dokumenty Q-Connect matný 80mic: 
Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Otvor 
zhora a po dlhšej strane („L“). Povrch matný, mierne 
pórovitý, výkroj na ľahšiu manipuláciu. Formát A4. 
Hrúbka 80 mikrónov. Balenie 100 kusov.

bal. 7

Euroobal Q-Connect A5 lesklý 50mic v sáčku bal. 32

Rýchloviazač s eurodierovaným Q-Connect #farby: Obal
s eurodierovaním z PP. Rozmery 225 × 305 mm. bal. 31

Kalkulačka Q-Connect KF 15758: Kalkulačka s veľkým 
displejom, štandardnými matematickými funkciami a 
12‑miestnym LCD displejom.• výpočet % a odmocniny• 
4 tlačidlá na prácu s pamäťou• zmeny znamienka +/ −• 
funkcia MU pre výpočet marže• funkcia TAX pre výpočet
dane• duálne napájanie (solárne + batéria)• rozmery 150
× 201 × 10 mm.

ks 2

Drôtený stojan na kancelárske spony 90x68mm čierny: 
Stojan na kancelárske spony v drôtenej úprave. Priemer 
90 mm, výška 68 mm. Farba: čierna

ks 14

Drôtený stojan kombinovaný 205x103x98mm čierny: 
Kombinovaný stojan na ceruzky a perá, vizitky, 
papierovú kocku a kancelárske drobnosti (špendlíky, 
spinky, spony, gumy a pod.) v drôtenej úprave. Rozmery
(š×v×h) 205×103×98 mm. Farba: čierna.

ks 8

Euroobal Q-Connect A4 lesklý 120mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý a hladký. Balenie v kartónovej krabici 100 
ks

bal. 3

Stojan pod monitor Q-CONNECT: Stojan z robustného 
plastu pod LCD aj CRT monitory s otváracou poličkou a 
priestorom na odloženie napr. notebooku. Farba čierna. 
Rozmery 450 × 113 × 315 mm.

ks 3

Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT sivá: 
Ergonomická sivá gélová podložka pod myš a zápästie 
na uvoľnenie a zníženie napätia zápästia. Spodná 
pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky po stole.
Rozmery 220 × 28 × 260 mm. Príjemné transparentné 
farby.

ks 5

Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT 
modrá: Ergonomická modrá gélová podložka pod myš a 
zápästie na uvoľnenie a zníženie napätia zápästia. 
Spodná pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky 
po stole. Rozmery 220 × 28 × 260 mm. Príjemné 
transparentné farby.

ks 1

Opierka pred klávesnicu gélová Q-CONNECT modrá: 
Ergonomická modrá gélová podložka pod zápästie na 
uvoľnenie a zníženie napätia zápästia. Spodná 
pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky po stole.
Rozmery 490 × 23 × 55 mm. Príjemné transparentné 
farby.

ks 1

Roller gélový Q-CONNECT čierny: Jednorazový roller s 
transparentným telom, vrchnákom, kovovým hrotom a 
gumeným úchytom. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,35 
mm, dĺžka stopy 400 m. Väčšie balenie 10 ks v jednej 
farbe. Farba čierna.

ks 31

Ceruzka Q-CONNECT s gumou 12ks: Klasické 
kancelárske ceruzky s gumou, s tuhou tvrdosti HB v 
lakovanom dreve. Balenie 12 ks.

bal. 27

Popisovač na tabule Q-CONNECT #farby: Popisovač na
biele tabule. Telo plastové, klip. Hrot okrúhly, šírka stopy
1,5 - 3 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba 
zelená.

ks 70
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Sada popisovačov na tabule Q-CONNECT 4S: 
Popisovač na biele tabule. Telo plastové, klip. Hrot 
okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Dodávané v sade 4 
farieb.

sada 35

Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT M #farby ks 818

Lepiaca guma Q-CONNECT: Biela lepiaca montážna 
guma v štvorčekoch. Čisté, bezpečné a jednoduché 
použitie. Vhodná alternatíva k pripináčikom a lepiacej 
páske s mnohonásobným použitím. Ideálna na plagáty a
iné materiály. Balenie 80 kusov.

bal. 26

Etiketovacie kliešte1623 BV18: Dvojriadkové 10miestne 
etiketovacie kliešte na pohodlné označovanie tovaru 
alebo inventáru. Znaková sada obsahuje číslice 0 - 9, 
matematické znamienka, skratky peňažných a merných 
jednotiek.

ks 4

Čínske pero Sakota BP330: Klasické čínske pero v 
ekonomickom prevedení s tuhou modrej farby. Väčšie 
balenie 12. Farba tuhy: modrá

ks 37

Klip na dokumenty pružinový 38mm: Pochrómovaný klip 
s pružinou na zopnutie papierov. Šírka 38 mm. Farba: 
strieborná Veľkosť: 38 mm

ks 203

Guľôčkové pero Sakota ZP mix farieb: Guľôčkové perá v
 priehľadnom plastovom prevedení balené v mixe farieb 
bez možnosti výberu konkrétnej farby. Farba náplne 
modrá. Väčšie balenie 25 ks. Farba tuhy: modrá

ks 811

Mikroceruzka Sakota AAV1795 0,5mm mix farieb: 
Mikroceruzka zakončená gumou. Plastové telo, kovový 
klip, hrúbka tuhy 0,5 mm tvrdosti HB. Väčšie balenie 25 
ks dodávané v mixe farieb bez možnosti výberu 
konkrétnej farby.

ks 52

Pravítko Sakota s kolmicou: Transparentný pravouhlý 
trojuholník s kolmicou. Dĺžka 16 cm ks 130

Klipy na dokumenty 41mm farebné 12ks: Klipy farebné v
šírke 41 mm na zopnutie papierov. V balení 12 ks v mixe
farieb (červená, žltá, zelená a modrá).Farba: mix farieb 
Veľkosť: 41 mm Balenie: 12 ks

bal. 10

Klipy na dokumenty 51mm farebné 12ks: Klipy farebné v
šírke 51 mm na zopnutie papierov. V balení 12 ks v mixe
farieb (červená, žltá, zelená a modrá). Farba: mix farieb 
Veľkosť: 51 mm Balenie: 12 ks

bal. 7

Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový čierny: Zápisník s 
elastickou gumičkou, chrániacou pred nechceným 
otvorením. Pevná väzba s jemným ryhovaním. Zápisník 
vybavený osobným adresárom, uškom na pero, 2 
lacetkami, vreckom na uchovanie materiálov s miestom 
na vizitku, k dispozícii je 20 perforovaných strán pre 
potreby vytrhnutia poznámok, strany v zápisníku sú 
číslované. Formát A5, úprava linajková. Farba čierna.

ks 1

Guľôčkové pero Schneider K20 Icy modré: Guľôčkové 
pero v pestrých transparentných farbách s kovovým 
klipom a náplňou hrúbky M s modrou náplňou.

ks 30

Guľôčkové pero Schneider Slider Rave #farby: 
Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® 
pre výnimočne ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh. 
Ergonomický tvar s pogumovaným povrchom. Gélová, 
vode odolná (okrem červenej) a rýchlo schnúca 
vymeniteľná náplň. Kovový klip, oteru vzdorný hrot XB s 
možnosťou hrubšieho i tenšieho písania. Väčšie balenie 
5 ks.

ks 41
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Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB #farby: 
Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® 
pre výnimočne ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh. 
Ergonomický tvar s pogumovaným povrchom a kovovým
klipom. Špeciálny, oteru vzdorný hrot XB s možnosťou 
hrubšieho i tenšieho písania. Čierny atrament je vode 
odolný, vhodný na písanie pre archiváciu dokumentov. 
Väčšie balenie 10 ks. Jednorazová náplň.

ks 78

Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB #farby: 
Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® 
pre výnimočne ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh, s 
rýchlym zaschýnaním gélového atramentu. 
Transparentný vrchnák vo farbe pera, pogumovaný 
úchyt pre bezpečné držanie. Špeciálny, oteru vzdorný 
hrot XB s možnosťou hrubšieho i tenšieho písania. 
Čierny atrament je vode odolný, vhodný na písanie pre 
archiváciu dokumentov. Väčšie balenie 10 ks. 
Jednorazová náplň zhodná s farbou tela.

ks 81

Guľôčkové pero Schneider K15 #farby: Klasické 
guľôčkové pero s tenkým telom, kovovým klipom a 
čiernou náplňou hrúbky M. Balenie 50 ks.

ks 401

Sada popisovačov STABILO Pen 68/6S: Vysokokvalitný 
popisovač s vláknovým hrotom, výraznou intenzitou 
farieb a s atramentom na vodnej báze, bez zápachu. 
Tlaku odolný hrot si uchováva svoj tvar so stále 
rovnomernou aplikáciou náplne. Hrot okrúhly, šírka 
stopy 1 mm. Sada 6 farieb. Farba: sada 6 farieb Šírka 
stopy: 1 mm Typ: okrúhly

sada 4

Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS 4S: Sada 4 
zvýrazňovačov s vysokým výkonom písania a dlhou 
životnosťou. Univerzálny atrament na vodnej báze, 
mäkký hrot. Signálne farby, ktoré ani po čase nestrácajú 
silu. Zvýrazňovač vydrží dlho bez vrchnáka - až 4 
hodiny! Farba: mix 4 farieb

sada 11

Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS 6S: Sada 6 
zvýrazňovačov so zrezaným hrotom, vysokým výkonom 
písania a dlhou životnosťou. Univerzálny atrament na 
vodnej báze, mäkký hrot. Vydrží dlho bez vrchnáka - až 
4 hodiny! Farba: mix 6 farieb

sada 3

Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL žltý: 
Zvýrazňovač s vysokým výkonom písania a dlhou 
životnosťou. Univerzálny atrament na vodnej báze, 
mäkký hrot. Vydrží dlho bez vrchnáka - až 4 hodiny! 
Väčšie balenie 10 ks. Farba: žltá Hrot: zrezaný

ks 17

Sada zvýrazňovačov STABILO LUMINATOR 4S: 
Zvýrazňovač neobyčajného dizajnu s väčším 
zásobníkom atramentu ako u bežných zvýrazňovačov a 
technológiou Anti‑Dry‑Out so 4 hodinami ochrany proti 
vysychaniu atramentu. Odolný voči zmenám 
atmosférického tlaku, nevytečie, vhodný napr. do 
lietadla. Atrament na vodnej báze vhodný pre prácu s 
papierom, kópiami a faxom, rovnomerná spotreba 
atramentu až do poslednej kvapky. Hrot zrezaný, šírka 
stopy 2 -5 mm. Dodávaný v sade 4 farieb. Väčšie 
balenie: 5 sád.

sada 9

Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS EXECUTIVE 4S: 
Sada 4 zvýrazňovačov s atramentom na vodnej báze, 
vhodných pre prácu s papierom, kópiami a faxom. 
Špeciálny atrament zabraňuje rozmazaniu a text zostane
čitateľný. Klasický tvar s mäkkou ergonomickou 
úchytkovou zónou. Vydrží dlho bez vrchnáka. Hrot 
zrezaný, šírka stopy 2--5 mm. Väčšie balenie 5 sád. 
Farba: žltá, ružová, zelená, oranžová

sada 11

Sada linerov STABILO point 88/6S:  jednorazový liner na
atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie 
podľa šablóny, alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu 
zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Sada 6 
farieb. Farba: mix 6 farieb Šírka stopy: 0,4 mm

sada 42
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Sada linerov STABILO point 88/10S: jednorazový liner 
na atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie 
podľa šablóny, alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu 
zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Sada 10 
farieb. Farba: mix 10 farieb Šírka stopy: 0,4 mm

sada 9

Sada linerov STABILO point 88/20S: jednorazový liner 
na atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie 
podľa šablóny alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu 
zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Dodávaný v
 sade 20 farieb.

sada 6

Sada linerov STABILO sensor/4S: Jemný atramentový 
liner s odpruženým hrotom a hliníkovým vzhľadom. Hrot 
v kovovom puzdre s patentovaným odpružením odolá pri
písaní každému tlaku. Neohýba sa, neláme a 
nezapadne. Excelentný komfort písania aj pri vyššej a 
dlhodobej záťaži. Vhodný tiež pre prácu s pravítkom. 
Vrchnák s priedychom, šírka stopy 0,3 mm. Dodávaný v 
sade 4 základných farieb. Väčšie balenie: sada 5 ks.

sada 14

Sada zvýrazňovačov STABILO SWING cool 4S: 
Vreckový zvýrazňovač s klipom v novom atraktívnom 
dizajne. Fluorescenčný atrament na vodnej báze. 
Vhodný na papier, kópie a faxy. Hrot zrezaný hrot, šírka 
stopy 1 - 4 mm. Sada 4 farieb. Farba: sada 4 farieb 
Šírka stopy: 1-4 mm

sada 35

Guľôčkové pero STABILO Liner 308 #farby: Guľôčkové 
pero s klikacím mechanizmom. Šírka stopy 0,3 mm. 
Farba tela zelená. Telo vo farbe náplne. Väčšie balenie 
10 ks.

ks 78

Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 #farby: 
Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom a 
gumovým úchytom na pohodlné písanie. Veľkoobjemová
vymeniteľná náplň XXL vydrží písať 5500 m, čo je 2× 
viac ako u štandardných guličkových pier. Šírka stopy 
0,3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba tela: zelená. Telo 
vo farbe náplne.

ks 129

Sada zvýrazňovačov STABILO NAVIGATOR 4S: Štíhly 
zvýrazňovač s praktickým klipom a technológiou 
Anti‑Dry‑Out so 4 hodinami ochrany proti vysychaniu 
atramentu. Vhodný pre školákov i manažérov, ktorí 
často pracujú na cestách. Mäkká úchytová zóna na 
pevné držanie, robustný hrot, priehľadné telo, 
rovnomerná spotreba atramentu až do poslednej 
kvapky. Atrament na vodnej báze vhodný pre prácu s 
papierom, kópiami a faxom. Hrot zrezaný, šírka stopy 1 
-4 mm. Sada 4 farieb. Väčšie balenie: 5 sád.

ks 5

Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS pastel 6S: 
Jedinečný zvýraznovač v 6 nových pastelových 
odtieňoch. V 2 šírkach stopy. Vhodný pre prácu s 
papierom, kópiami a faxom. Vydrží až 4 hodiny bez 
vrchnáčika a nevyschne. Sada 6 farieb.

sada 3

Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks: 
Jednorazový gélový roller s neprekonateľne hladkým 
písaním. Nová gélová náplň s nízkou viskozitou 
zabraňuje machuliam, nerozmazáva sa a zanecháva 
rovnomernú stopu. Gumový úchyt zaistí pohodlné 
písanie. Šírka stopy 0,5 mm. Sada 4 farieb.

sada 7

Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 10ks: 
Gélový roller s neprekonateľne hladkým písaním. Nová 
gélová náplň s nízkou viskozitou zabraňuje machuliam, 
nerozmazáva sa a zanecháva rovnomernú stopu. 
Gumový úchyt zaistí pohodlné písanie. Šírka stopy 0,5 
mm. Sada 10 farieb.

sada 4

Roller gélový STABILO pointVisco modrý: Jednorazový 
gélový roller s neprekonateľne hladkým písaním. Nová 
gélová náplň s nízkou viskozitou zabraňuje machuliam, 
nerozmazáva sa a zanecháva rovnomernú stopu. 
Gumový úchyt zaistí pohodlné písanie. Šírka stopy 0,5 
mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá.

ks 13
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Farbičky STABILO Trio so strúhadlom 12ks: Drevená 
farebná ceruzka v ergonomickom trojhrannom dizajne a 
silnou 4,2 mm tuhou. Sada 12 ceruziek sýtych farieb s 
praktickým otváraním a strúhadlom. Väčšie balenie 12 
sád.

sada 4

Farbičky STABILO Trio so strúhadlom 18ks: Drevená 
farebná ceruzka v ergonomickom trojhrannom dizajne a 
silnou 4,2 mm tuhou. Sada 18 ceruziek sýtych farieb s 
praktickým otváraním a strúhadlom. Väčšie balenie 6 
sád.

sada 9

Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks: Grafitová 
ceruzka v dreve s červeným lakom v tvrdosti HB. 
Balenie 12 ks.

bal. 27

Náhradná náplň do guľôčkového pera STABILO 
Marathon modrá 5ks v balení: Náhradná náplň pre 
guľôčkového pero Marathon 318.Farba: modrá

bal. 11

Ceruzka STABILO Swano 4906 HB s gumou 12ks: 
Grafitová ceruzka s gumou v dreve s červeným lakom v 
tvrdosti HB. Väčšie balenie 12 ks.

bal. 34

Ceruzka STABILO GREENgraph HB s gumou 12ks: 
Grafitová ceruzka vyrobená z dreva s certifikátom FSC 
zaručuje, že použité drevo pochádza z ekologicky a 
spoločensky korektne obhospodarovaných lesov. 
Klasický šesťhranný tvar s prírodnými bielymi prúžkami 
a matným lakom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. 
Extrémne nelámavá tuha. Model s gumou, tvrdosť HB. 
Balenie 12 ks.

bal. 18

Farbičky STABILO GREENcolors 18ks: Ceruzka s 
certifikátom FSC, ktorý zaručuje, že použité drevo 
pochádza z ekologicky a spoločensky korektne 
obhospodarovaných lesov. Klasický šesťhranný tvar s 
prírodnými bielymi prúžkami a lakom, ktorý je šetrný k 
životnému prostrediu. Kvalitná tuha žiarivej farby hrúbky 
2,8 mm. Obal z kartónu s min. 80 % podielom 
recyklovaného papiera. Dodávaná v sade 18 ks. Väčšie 
balenie 24 sád.

sada 15

Sada popisovačov STABILO Pen 68/20S Color Parade: 
Vysokokvalitný popisovač s vláknovým hrotom, výraznou
intenzitou farieb a s atramentom na vodnej báze, bez 
zápachu. Tlaku odolný hrot si uchováva svoj tvar so 
stále rovnomernou aplikáciou náplne. Hrot okrúhly, šírka
stopy 1 mm. Sada 20 farieb. Šírka stopy: 1 mm Typ: 
okrúhly

sada 2

Ceruzka STABILO All čierna 12ks: Grafitová ceruzka v 
dreve s tuhou z najjemnejšieho grafitu na takmer všetky 
povrchy. Výborne píše aj na sklo, plasty a kov. Uspokojí 
aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Balenie 12 
ks.

bal. 1

Lepiaca páska obojstranná TESA 50mmx25m: 
Univerzálna obojstranná páska ideálna na koberce a 
trvalé spojenie rôznych materiálov, na ručné práce a 
dekorácie. Rozmery 50 mm × 25 m.

ks 7

Lepiaca tyčinka Tesa ekologická 40g: Tuhé tyčinkové 
lepidlo na lepenie papiera, kartónu atď., ľahko 
rozotierateľné, v prípade nutnosti možno lepidlo umyť 
vodou. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vyrobené zo 100% 
recyklovaného plastu. Väčšie balenie: 12 ks. Hmotnosť 
40 g.

ks 8

Baliaca páska TESA basic 50mmx66m transparentná: 
Vysoko výkonná lepiaca páska na lepenie ľahkých až 
stredne ťažkých kartónov a na balenie. Relatívne odolná
nízkym teplotám. Obsahuje ekologicky šetrné Hotmelt 
lepidlo. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm × 66 m. 
Farba priehľadná.

ks 14
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Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 
8,4mmx14m: Permanentný roller na čisté, rýchle, presné
a dlhotrvajúce lepenie. Telo rollera vyrobené zo 100% 
recyklovaných plastov, náplň zo 61% recyklovaných 
plastov. Silná priľnavosť, čisté, rýchle a trvalé spojenie, 
vylepšený hrot. Lepí kartón, fotografie a papier. Lepidlo s
červeným odtieňom jasne ukazuje miesto nanášania, 
nosič lepidla je odolný voči pretrhnutiu. Neobsahuje 
rozpúšťadlá. Šírka stopy 8,4 mm. Väčšie balenie rollera 
aj náplne 5 ks. Návin 14 m.

ks 5

Korekčný roller TESA vymeniteľný 4,2mmx14m: 
Praktický roller v ergonomickom tvare s jednoduchým 
použitím na presné opravy s výstužou z PET proti 
pretrhnutiu. Farba dokonale kryje a okamžite priľne k 
podkladu. Po nanesení sa dá okamžite popisovať. Telo 
rollera vyrobené zo 100% recyklovaných plastov, náplň 
zo 61 % recyklovaných plastov. Neobsahuje 
rozpúšťadlá. Väčšie balenie 5 ks. Šírka stopy 4,2 mm. 
Návin 14 m.

ks 4

Odstraňovač lepidla TESA v spreji: Prostriedok na ľahké 
odstraňovanie zvyškov lepidla z plastových dielov, 
sklenených a kovových povrchov. Vyparuje sa bez 
zanechania zvyškov. Neobsahuje silikón. Objem 200 ml.

ks 2

Textilná páska TESA silne lepiaca strieborná 
50mmx25m: Opravná textilná páska na rýchle a ľahké 
opravy. Veľmi dobrá priľnavosť na všetkých povrchoch, 
vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a pre 
použitie v exteriéri. Ľahko odtrhnuteľná rukou. Bez 
obsahu rozpúšťadiel. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 
mm ×25 m. Farba strieborná.

ks 9

Textilná páska TESA silne lepiaca čierna 50mmx25m: 
Opravná textilná páska na rýchle a ľahké opravy. Veľmi 
dobrá priľnavosť na všetkých povrchoch, vysoká 
odolnosť voči poveternostným vplyvom a pre použitie v 
exteriéri. Ľahko odtrhnuteľná rukou. Bez obsahu 
rozpúšťadiel. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm ×25 
m. Farba čierna.

ks 3

Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50mmx33m #farby: 
Veľmi pevná, oderuvzdorná PVC samolepiaca páska na 
značenie a výstražné účely. Vynikajúca priľnavosť na 
väčšine povrchov, veľká lepiaca sila. Väčšie balenie 6 
ks. Rozmery 50 mm × 33 m. Farba bielo‑červená.

ks 7

Dodací list s DPH A5 samoprep: Obchodné tlačivo. 
Dodací list s DPH, samoprepis, A5, 100 listov. sada 9

Dovolenka A6: Tlačivo z oblasti práce a mzdy. 
Dovolenka, A6, blok, 100 listov. sada 40

Priepustka A7: Tlačivo z oblasti práce a mzdy. 
Priepustka, A7, blok, 100 listov. sada 341

Kniha došlej a odos.pošty A4, tvrdá väzba: Evidenčné 
tlačivo. Kniha došlej a odoslanej pošty, A4, tvrdá väzba, 
96 listov.

ks 23

Kniha dochádzky A4 50 hárkov: Tlačivo z oblasti práce a
mzdy. Kniha príchodov a odchodov, A4, 50 listov. ks 16

Príjemka-výdajka-prevodka A5 samoprepis: Obchodné 
tlačivo. Príjemka - výdajka - prevodka s DPH, 
samoprepis, A5, blok, 100 listov.

sada 13

Dovolenka A6 samoprepis 100-listov: Dovolenka, A6, 
samoprepis, blok 100 listov. ks 16

Pečiatková farba STK modrá 28ml: Pigmentová 
pečiatková farba na napúšťanie podušiek 
samofarbiacich pečiatok. Objem 28 ml. Farba: modrá 
Obsah: 28 ml

ks 5

Pečiatka dátumová Trodat 4810: Samofarbiaca 
dátumová pečiatka. Výška dátumu 3,8 mm. Náhradné 
podušky typ 6/4910.Náhradné podušky: trodat 6/4910

ks 11
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Pečiatka dátumová a textová Trodat 4817: 
Samofarbiaca dátumová a textová pečiatka súčasne. 
Výška písma 3,8 mm. Možnosť výberu z textov: DOŠLO 
DŇA, ZAÚČTOVANÉ, VYBRANÉ DŇA, VLOŽENÉ DŇA,
FAKTUROVANÉ, @ - MAIL DŇA, INVENTÚRA, 
OBJEDNANÉ, ODOSLANÉ, UPOMIENKA, VYBAVENÉ 
DŇA,ZAPLATENÉ.

ks 1

Pečiatka skladačková Trodat 4911: Skladačková 
samofarbiaca pečiatka zo série Printy Typomatic Line 
ponúka flexibilitu, ktorú dnes potrebujete. 3 riadky textu, 
výška písma 3 mm, max. 17 znakov na riadok.

ks 1

Náhradná poduška Trodat 6/4910 čierna: Poduška s 
jednoduchou a čistou výmenou do samofarbiacich 
pečiatok. Žiadne špinavé prsty, žiadne doplňovanie 
farby, žiadne rozpité fľaky. 2-vrstvová skladba materiálu 
podušky zaistí celkom rovnomerné a presné dávkovanie 
nevysychajúcej farby pri každom odtlačku. Vhodná pre 
pečiatky Trodat 4810 a 4910. Farba: čierna

ks 5

Lepiaca guma UHU patafix biela: Odnímateľná lepiaca 
hmota v tvare štvorčekov. 80 ks v celkovom rozmere 6 ×
14 cm. Na rýchle a čisté pripevnenie materiálov z 
papiera, napr. plagátov, výkresov a pod., ako i ľahkých 
predmetov. Opäť a znovu použiteľné. Dodávané v bielej 
farbe. Väčšie balenie 12 ks. Farba: biela

bal. 6

Lepiaci roller UHU Dry&Clean permanentný jednorazový
6,5mmx8m 479157: Permanentný roller na čisté a 
presné lepenie papiera, kartónu a fotografií navzájom, aj
na iné hladké povrchy. Lepí okamžite. Integrovaný 
bezpečnostný uzáver, ukazovateľ zostávajúceho 
množstva pásky. Telo vyrobené z 80% recyklovaných 
plastov. Bez zápachu a rozpúšťadiel. Šírka stopy 6,5 
mm. Návin 8,5 m.

ks 9

Verbatim DVD+R 16x cake25: Médiá s vysokou 
kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: 
cake box Kapacita: 4.7 GB Priemer: 12cm. Balenie 25 
ks.

bal. 12

Verbatim DVD-R 16x cake25: Médiá s vysokou 
kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: 
cake box Kapacita: 4.7 GB Priemer: 12cm. Balenie 25 ks

bal. 14

Verbatim CD-R cake50 AZO:: Hromadné balenie CD v 
plastovom boxe tvaru valca bez obalov. Obal: cake box 
Kapacita: 700 MB Priemer: 12cm. Balenie 50 ks

bal. 7

Verbatim CD-R DL EP 52x Extra Protect 700MB slim: 
Tenký obal s hrúbkou 5 mm s možnosťou uschovania 
iba predného obalu alebo brožúrky. Obal: tenký (slim) 
Kapacita: 700 MB Priemer: 12cm

ks 33

Verbatim CD-R 700 MB cake50 Extra: Hromadné 
balenie CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box). 
Balenie 50 ks.

bal. 4

Verbatim CD-R cake25 AZO: Hromadné balenie CD v 
plastovom boxe tvaru valca bez obalov. Obal: cake box 
Kapacita: 700 MB Priemer: 12cm. Balenie 25 ks.

bal. 8

Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks: Hromadné balenie 
CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box) bal. 3

Verbatim CD-R printable cake 50 ks: Hromadné balenie 
CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box) bal. 17

Verbatim DVD-R 16x klas. obal: Médiá s vysokou 
kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: 
klasický (jewel) Kapacita: 4.7 GB Priemer: 12cm

ks 33

Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 50 ks: Médiá s 
vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a 
zálohovanie. Balené v hromadnom balení.

bal. 1

Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 100 ks: Médiá s 
vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a 
zálohovanie. Balené v hromadnom balení.

bal. 3
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Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 50 ks: Médiá s 
vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a 
zálohovanie. Balené v hromadom balení.

bal. 1

Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 100 ks: Médiá s 
vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a 
zálohovanie. Balené v hromadnom balení.

bal. 8

Verbatim DVD-R printable cake25: DVD Verbatim 
printable vhodné na potláčanie v atramentovej tlačiarni 
vďaka špeciálnej povrchovej vrstve. Tlačiareň musí byť 
vybavená podávačom na médiá CD/ DVD. Balenie 25 
ks.

bal. 6

Plastové spony Laurel 25 mm: Spony Laurel vo veľkosti 
25 mm. Balené po 500 ks v mixe farieb. Farba: mix 
farieb Veľkosť: 25 mm Balenie: 500 ks

bal. 5

Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 18mm: Robustný 
profesionálny rezač s gumeným vrúbkovaným úchytom, 
pevným celokovovým vedením noža a automatickým 
uzamknutím noža. Po vytiahnutí opotrebovaného noža 
sa zasunutím bežca nainštaluje z integrovaného 
zásobníka automaticky nôž nový. Šírka čepele 18 mm. V
balení 6 náhradných čepiel. Schválené inštitútom TÜV. 
Farba čierna/ červená. Šírka čepele: 18 mm

ks 9

Rezací skalpel: Skalpel na ostré a precízne rezanie 
papiera, kartónu a fólií. Dĺžka 15 cm. Súčasťou balenia 3
čepele. Dĺžka: 15 cm Súčasť balenia: 3 čepele

ks 8

Plastový klip na dokumenty Laurel SIGNAL 1: Listové 
klipy z plastu so silnou oceľovou pružinou. Mix farieb, 
bez možnosti výberu konkrétnej farby. Rozmery 4,2 × 
2,6 × 2,4 cm.

ks 37

Plastové spony Laurel 35 mm: Spony Laurel vo veľkosti 
35 mm. Balené po 200 ks v mixe farieb. Farba: mix 
farieb Veľkosť: 25 mm Balenie: 200 ks

bal. 9

Laserové ukazovadlo s perom 4v1: Matno strieborné 
kovové prevedenie v kovovom obale. Strieborné tlačidlo.
Zabudované guľôčkové pero, hrot na PDA a baterka. 
Úprava: strieborná Dosah: 50 m Popis: laserové s perom

ks 2

Alumíniové pravítko WEDO s rukoväťou: Pravítko 
vyrobené z eloxovaného hliníka. Metrické značenie v 
cm/ mm. Dva protišmykové pásiky na spodnej strane, 
rukoväť pre lepšie držanie. Dĺžka: 30 cm

ks 4

Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením čierna: Lupa s 
podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné 
zväčšenie. 2 batérie 3V sú súčasťou balenia. Farba: 
čierna

ks 3

Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením červená: Lupa s 
podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné 
zväčšenie. 2 batérie 3V sú súčasťou balenia. Farba: 
červená

ks 4

Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením modrá: Lupa s 
podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné 
zväčšenie. 2 batérie 3V sú súčasťou balenia. Farba: 
modrá

ks 4

Lupa klasická 6,35cm 2x a 4x zväčšenie: Klasická lupa 
WEDO priemeru 6,35 cm. Zoom 2x a 4 x. ks 15

Rezačka DAHLE 507 rotačná: Rezačka s kruhovým 
nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom 
kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov.K 
rezačke je možné doobjednať sadu 3 rezných hláv na 
perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja. 
Dĺžka rezu: 320 mm Kapacita: 8 listov Prítlak: 
automatický, pohybom reznej hlavy

ks 5
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Montážna páska Scotch extreme 19mm x 1,5m: 
Extrémne odolná priehľadná obojstranná lepiaca páska 
vhodná na pripevnenie stredne ťažkých až ťažkých 
predmetov ako zrkadiel, háčikov, plagátov, vešiakov. 
Odolná voči UV žiareniu a poveternostným 
podmienkam. Rozmery 19 mm × 1,5 m. Maximálna 
nosnosť 6 kg na 30 cm pásky.

ks 4

Korekčný roller Tipp-Ex ECO EASY REFILL vymeniteľný
5mmx14m: Roller s hladkým a presným aplikovaním 
korekčnej pásky a jednoduchou výmenou náhradnej 
náplne po spotrebovaní. Žiadne tiene na fotokópiách. 
Priehľadné telo na kontrolu zostávajúceho množstva 
pásky, plastové časti rollera vyrobené zo 63 % 
recyklovaného plastu. Text po oprave môže byť 
okamžite prepísaný. Neobsahuje PVC. Šírka stopy 5 
mm. Návin 14 m.

ks 24

Kalkulačka Citizen SR-260N čierna: Kompaktná vedecká
kalkulačka ergonomického tvaru s 10-miestnym 
displejom, plastovými tlačidlami a 165 integrovanými 
funkciami. Ideálna do školy i kancelárie. S pevným 
plastovým krytom. Prepočet stupňov, minút a sekúnd, 
komplexné čísla, hyperbolické a goniometrické funkcie, 
logaritmické a exponenciálne funkcie, permutácie, 
kombinácie, štatistické funkcie s 1 premennou, 
nastavenie počtu desatinných miest, tlačidlo na druhú 
nezávislú pamäť, 2 miesta na zápis exponentov, 
batériové napájanie, rozmery 80×154×14 mm.

ks 9

Korekčný roller DONAU jednorazový s bočnou korekciou
5mmx8m: Korekčný jednorazový roller s bočnou 
korekciou na čistú a presnú korekciu, vhodný na všetky 
druhy papiera. Netoxický. Väčšie balenie 12 ks. Šírka 
stopy: 5 mm Návin: 8 m

ks 34

Korekčný lak Pritt Fluid 20ml: Vysoko kvalitný korekčný 
lak zabezpečí dokonalé prekrytie korigovaných plôch v 
krátkom čase. Lak stačí naniesť len raz. Zaschnutý 
korekčný lak je ľahko popisovateľný. Tento chemický 
prípravok je nebezpečný. Objem 20 ml. Väčšie balenie 
10 ks.

ks 67

Podpisová kniha plastová 15 KARTON PP čierna: 
Podpisová kniha 16-dielna s okienkom na prednej strane
na jednoduchú výmenu popisovateľného štítka, 
rozťahovateľný chrbát pre zvýšenie kapacity. Úprava v 
imitácii kože. Farba: čierna Počet oddielov: 16

ks 2

Tabuľa UNIVERSAL 100x150 cm: Najpredávanejší 
model bielych magnetických a popisovateľných tabúľ s 
lakovanou úpravou povrchu. Hliníkový rám so sivými 
plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na 
šírku alebo na výšku. Dodávaná s 30 cm hliníkovou 
odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 
100x150 cm V balení: montážna sada a lišta Váha: 12 
kg/m2

ks 2

Obálky na CD 124x124 s okienkom 100 ks: 
Samolepiace 90 g papierové obálky pre skladovanie 
alebo zasielanie CD bez obalu. Rozmer 124 x 124 mm. 
Formát: CD Verzia: s okienkom

bal. 8

Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g: Papier 
špeciálne vyvinutý pre vysokorýchlostnú tlač a 
kopírovanie. Ideálny na každodenné kopírovanie a 
použitie v tlačiarňach. Použitá technológia ColorLok 
zaručí výraznejšie texty a obrázky. Technológia 
ColorLok udržuje čierne farby blízko povrchu a bráni 
hlbokej absorbcii farieb. Tým sa zaistí jednotný vzhľad, 
ostrosť a sýtosť farieb. Urýchľuje schnutie a tým 
minimalizuje rozmazávanie farieb. Balik = 500 hárkov.

bal. 63
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Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g: 
Multifunkčný 100% recyklovaný kopírovací papier v 
bielej farbe s belosťou CIE 112, šetriaci životné 
prostredie. Všestranne využiteľný a vhodný na použitie v
bežných inkjetových a laserových tlačiarňach, ako aj v 
kopírovacích zariadeniach. Formát: A4Gramáž: 80 g 
Farba: biela. Balenie 500 hárkov

bal. 13

Kopírovací papier Lettura recyklovaný A4, 80g: 
Multifunkčný 100% recyklovaný kopírovací papier, 
šetriaci životné prostredie. Vhodný na tlač interných 
dokumentov. Belosť papiera 60 %. Balenie 500 hárkov

bal. 5

Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm #farby: 
Stojan s 3 odkladačmi na dokumenty do formátu A4+ v 
drôtenej úprave. Stohovanie kolmo nad sebou. Rozmery
350 × 275 × 278 mm. Farba čierna.

ks 1

Drôtený stojan na časopisy 90x295x258mm čierny: 
Stojan na časopisy a dokumenty do formátu A4+ v 
drôtenej úprave. Rozmery (š × v × h) 90 × 295 × 258 
mm. Farba čierna.

ks 3

Euroobal Q-Connect A4 lesklý 100mic: Priehľadný číry 
euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie v sáčku 100 
ks

bal. 5

Guľôčkové pero Schneider K15 mix farieb 50ks: Klasické
guľôčkové perá mix 6 farieb s tenkým telom, kovovým 
klipom a modrou náplňou hrúbky M. Balenie 50 ks.

bal. 5

Sada guľôčkových pier STABILO pointball 4ks: 
Guľôčkové pero v dizajne slávneho pera STABILO point 
88 vyrobené zo 79 % z recyklovaného plastu. Extrémne 
jemný dokumentačný atrament pre rýchle písanie, 
stláčací mechanizmus, nešmykľavá úchytová zóna. 
Šírka stopy 0,5 mm. Sada 4 farieb.

sada 4

Baliaca páska TESA strong 50mmx66m transparentná: 
Veľmi odolná a silná páska na balenie, lepenie a 
uzatváranie ťažkých balíkov a predmetov. Vysoko 
odolný PVC nosič, lepidlo z prírodného kaučuku. 
Bezhlučná a rovnomerné odvíjanie. Vhodná do ručných 
odvíjačov. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm × 66 m. 
Farba priehľadná.

ks 13

Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Ultrasmooth 
18 cm: Nožnice vysokej kvality z nerezovej ocele 
potiahuté vrstvou titánu, precízne ostrie pre dlhotrvajúcu 
ostrosť. Ergonomická 3-farebná rukoväť s jemným 
pogumovaním pre komfort pri strihaní. Záruka 25 rokov.

ks 3

Kalkulačka Citizen CPC-112 strieborná: Vrecková 
kalkulačka s veľkým 12-miestnym maticovým displejom, 
základnými obchodnými funkciami a gumenými 
tlačidlami. Metalická farba. Výpočet %, 3 tlačidlá na 
prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, funkcia MU pre 
výpočet marže, funkcia TAX pre výpočet dane, prepočet 
meny, duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 
72×120×9 mm. Farba strieborná.

ks 2

Bezdrôtová nabíjacia stanica QI BQI-001: Bezdrôtová 
nabíjačka s priemerom 10 cm ideálna na malé i veľké 
smartfóny. Jednoducho ho iba položte na nabíjaciu 
stanicu, ktorá je v elegantnom modernom dizajne z 
eloxovaného hliníka a čierneho akrylátu. Vďaka 
protišmykľavému mäkkému povrchu sa počas nabíjania 
zaistí stabilita a nehrozí poškodenie telefónu. Malé 
predné svetlo indikuje režim nabíjania (biele - nabíjanie, 
modré - batéria je plná). Dodávaná vrátane sieťovej 
zásuvky.

ks 1

Strana 104 z 117 



Stolový záznamník TELINDEX Desk VEGAS čierny/sivý:
Záznamník stolový dodávaný s 500 obojstrannými 
kartičkami rozmerov 104×72 mm a abecedným 
rozraďovačom s 25 oddielmi. Jednoduché vkladanie 
kartičiek. Náhradné balenie kartičiek do záznamníka 
TELINDEX® Desk  Kompatibilný s vizitkárom 
TELINDEX® Flip. Farba: čierna/sivá

ks 2

Rotačný stolový záznamník TELINDEX Flip VEGAS 
čierny/sivý: Záznamník dodávaný s 500 obojstranne 
potlačenými kartičkami rozmerov 104×72 mm a 
abecedným rozraďovačom s 25 oddielmi. Náhradné 
balenie kartičiek do záznamníka TELINDEX® Flip. 
Možnosť použitia aj do vizitkára VISIFIX® Flip. Farba: 
čierna/sivá

ks 1

Euroobal DURABLE A4 na CD/DVD 120mic 5ks: 
Špeciálny patentovaný obal z polypropylénu s 
eurodierovaním a 2 vreckami na CD/DVD. Vkladanie 
CD/DVD zboku. Balenie 5 ks. Popis: 2 vrecká Hrúbka: 
120 mic.

bal. 7

Vrecko na CD/DVD COVER LIGHT PLUS: Nelepivé 
priehľadné vrecko s klopou na skladovanie 1 CD/?DVD. 
Prevedenie lesklé číre. Rozmery 128 x 128mm. V balení
25 ks.

bal. 7

Dymo LM PnP tlačiareň štítkov: Etiketovacie zariadenie 
Plug-and-play pre počítače PC. Stačí pripojiť sa 
prostredníctvom USB portu k PC, napísať a vytlačiť - je 
to naozaj jednoduché! Integrovaný softvér sa zobrazí na 
monitore a hneď môžete vytvárať efektné štítky. Možno 
upravovať s použitím ľubovoľného písma a grafiky v PC. 
Nie je potrebný žiadny napájací adaptér, ani batérie AA, 
líthium-iontová batéria sa dobíja prostredníctvom USB 
pripojenia. PnP používa pásky typu D1 v šírkach 6, 9 a 
12 mm.

ks 2

Stojan na časopisy Twin číry: Viacúčelové plastové 
stojany v modernom dizajne. Vhodné na ukladanie 
časopisov, záznamov, katalógov a pod. Rozmery: 76 x 
257 x 239mm C4. Výška: 257 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: číra

ks 7

1208 Konferenčná mapa A4 KARTON PP ATLANTA 
čierna: Konferenčná mapa so zipsom a rukoväťou na 
prenášanie, vybavená 4-krúžkovou mechanikou, 
vreckami niekoľkých veľkostí a kalkulačkou. V prevedení
imitácie kože, úprava matná. Šírka chrbta 47 mm. Farba:
čierna Prevedenie: imitácia kože matná

ks 27

Bezdrôtový ovládač na prezentácie Logitech R700: 
Bezdrôtový ovládač s intuitívne umiestnenými 
ovládacími prvkami a ľahko prístupnými tlačidlami (play, 
pause, dopredu, dozadu, ovládanie hlasitosti a 
stmavovanie obrazovky). Súčasťou je laserové 
ukazovadlo s LED indikátorom a plug-and-play 
bezdrôtový prijímač, ktorý nevyžaduje inštaláciu 
žiadnych ovládačov - stačí ho iba zapojiť do USB portu 
počítača. Dosah 30 metrov, indikátor nabitia batérie. 
Dodávaný s cestovným puzdrom a dvomi AAA 
batériami. Rozhranie USB 2.0.

ks 1

Nástenné plátno ECONOMY 4:3 180x240 cm: Nástenné
plátno v základnej triede. Obzvlášť vhodné na 
používanie pri dennom svetle. Možnosť montáže na 
stenu alebo strop. Ľahký navíjací mechanizmus, 
rukoväťou je možné nastaviť výšku a formát plátna. 
Kovové puzdro a plastové postranné krytky v bielej 
farbe. Dodávané s montážnou sadou. Video formát 4 : 
3.Rozmery (v x š): 180 x 240 cm

ks 2

Post-it index extra silný neónové farby priehľadný: 
Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou. 
Premiestniteľné, odstrániteľné a popisovateľné perom, 
ceruzkou alebo popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v 
balení 3 × 22 ks záložiek. Neónové farby: ružová, zelená
a oranžová.

ks 3
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Kopírovací papier Maestro extra A4, 80g: Vysokokvalitný
papier ideálny na veľkoobjemovú tlač vhodný na 
každodenné použitie v kancelárii do laserových tlačiarní,
kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. 
Balenie 500 hárkov

bal. 33

Guľôčkové pero PILOT Super Grip #farby: Klikacie 
guľôčkové perá s gumeným úchytom pre komfort pri 
písaní. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,27 mm. Väčšie 
balenie 12 ks. Čierne, modré, červené a zelené vo farbe 
náplne, ostatné náplň modrá. Farba červená.

ks 14

Mikroceruzka PILOT Super Grip 0,5mm čierna: Plastová
mikroceruzka s kovovým mechanizmom, 
transparentným telom, gumou a gumeným úchytom. 
Zasúvací hrot, tuha hrúbky 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks
v jednej farbe. Farba čierna.

ks 9

Tabuľa napichovacia PROFESSIONAL 120x180cm 
modrá: Napichovacia tabuľa navyššej kvality. Trvácny 
plstený povrch, hliníkový rám s rohovými spojkami zo 
sivého plastu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. 
Jednoduchá montáž so skrytým systémom upevňovania.
Dodávané s montážnou sadou na uchytenie na stenu. 
Rozmery: 120x180 cm Farba: sivá

ks 2

Etikety tabelačné 89x48,8mm APLI 2 radové: Tabelačné
etikety sú na páse skladaných hárkov s postrannou 
vodiacou perforáciou, vhodné pre tlač v ihličkových 
(mechanických) tlačiarňach. Rozmery: 89x48.8 mm 
Počet radov: 2 Balenie: 250 hárkov

bal. 5

Kružidlo kovové 5 - 125 mm, dlĺžka 122mm: Školské 
kovové kružidlo s polomerom kruhu 5 - 125 mm, dĺžka 
122mm, balené v blistri. Väčšie balenie 24 ks.

ks 34

Lepiaca páska Economy 12mmx20m: Priehľadné 
lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 20 m. Rozmery: 12 
mm x 20 m

ks 123

Lepiaca páska Economy 18mmx30m: Priehľadné 
lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 18 
mm x 30 m

ks 109

Lepiaca páska Economy 24mmx30m: Priehľadné 
lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 24 
mm x 30 m

ks 127

Stojan na časopisy CEP čierny: Viacúčelový stojan z 
recyklovaného plastu na odkladanie kníh, CD alebo ako 
organizátor materiálov v skrini. Stojan zaisťuje stabilné 
spojenie medzi jednotlivými oddeleniami s priestorom 5 -
10 cm. Rozmery (š × v × h) 300 × 220 × 220 mm. Farba 
čierna.

ks 1

Obaly na CD\DVD COVER LIGHT M: Polypropylénový 
obal s eurodierovaním na archiváciu 4 CD/-DVD nosičov
s vreckami na brožúrky alebo dokumentáciu. Vhodný do 
zakladačov DURABLE, obj. kód DU5278 01 a DU5278 
23, ale i do ľubovoľného krúžkového alebo pákového 
zakladača. Balenie 10 ks. Farba: číra Kapacita: 40 
nosičov Balenie: 10 obalov

bal. 3

Odkladač Leitz Style titánový modrý: Veľmi pevný 
odkladač prémiovej kvality navrhnutý s dôrazom na 
stabilitu a odolnosť. Zvýšené boky s kapacitou 
odkladania až 60 mm, kolmé alebo predsadené 
stohovanie na seba pre lepšiu organizáciu, výrez pre 
jednoduchý prístup k dokumentom. Vo farbách radu 
Leitz Style s povrchom v dizajne brúsenej ocele. 
Vyrobený z odolného polystyrénu. Rozmery 255 × 70 × 
357 mm. Väčšie balenie 5 ks.

ks 3

Strana 106 z 117 



Lepiaca páska obojstranná 3M 12mmx50m: Vysoko 
účinná transparentná páska s polyesterovým nosičom s 
lepidlom z upraveného akrylátu. Je vhodná na aplikácie, 
ktoré nevyžadujú konštrukčnú pevnosť VHB pások. 
Vďaka silnej vrstve lepidla umožňuje lepenie 
štruktúrovaných povrchov. Používa sa napr. pri 
sťahovaní, šití textilu, lepení ozdobných a reklamných 
obalov, rámovaní obrazov, laminovaní penových hmôt, 
tvorbe výstavných a reklamných stánkov. Šírka 12 mm. 
Tepelná odolnosť -30 °C až + 93 °C, krátkodobo + 150 
°C. Rozmery 12 mm x 50 m.

ks 3

Lepiaca páska obojstranná 3M 19mmx50m: Vysoko 
účinná transparentná páska s polyesterovým nosičom s 
lepidlom z upraveného akrylátu. Je vhodná na aplikácie, 
ktoré nevyžadujú konštrukčnú pevnosť VHB pások. 
Vďaka silnej vrstve lepidla umožňuje lepenie 
štruktúrovaných povrchov. Používa sa napr. pri 
sťahovaní, šití textilu, lepení ozdobných a reklamných 
obalov, rámovaní obrazov, laminovaní penových hmôt, 
tvorbe výstavných a reklamných stánkov. Hrúbka 12 
mm. Tepelná odolnosť -30 °C až + 93 °C, krátkodobo + 
150 °C. Rozmery 19 mm x 50 m.

ks 3

Podložka pod stoličku na koberce 122x91,4cm: 
Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2,5 mm z 
vysokokvalitného vinylu. Charakterizuje ich vysoký jas, 
priehľadnosť a  precízne spracovanie. Oblé rohy a 
tvarované hrany uľahčujú nájazd stoličky na   podložku. 
Profi lované špicaté krúžky dĺžky 5  mm v  spodnej časti 
podložky zabraňujú pohybu podložky po koberci, pričom 
nepoškodzujú štruktúru koberca. Podložky si udržiavajú 
svoje vlastnosti pri teplote 1 - 30 °C. Neobsahujú 
škodlivé a jedovaté látky, ako je kadmium, olovo a 
ftaláty. Rozmery 122 × 91,4 cm.

ks 2

Viazací stroj Galaxy e pre drôtové hrebene: Výkonné 
skladné zariadenie s elektrickým dierovaním a 
jednoduchou obsluhou na viazanie drôtovými hrebeňmi 
v modernom dizajne. Vhodné do kancelárii s častým 
viazaním dokumentov. Súčasne predieruje do 20 listov 
papiera A4 80 g. Zviaže do 130 listov 80g papiera 
(priemer hrebeňa 6,4 až 14,3 mm). Hmotnosť zariadenia
13 kg. Súčasťou balenia je materiál na zviazanie 20 
dokumentov.

ks 1

Skartátor Securio AF150 4,5x30mm:  s automat. 
podávačom na 150 skartovaných listov. Skartuje spinky, 
kancelárske spony, magnetické karty, CD a DVD. 
Automatický podávač skartuje listy po jednom, preto 
musia byť spinky a spony z materiálu odstránené. s 
3-roč. zárukou. odnímateľná odpadová nádoba, 
kolieska. Plynulý a tichý chod motora. Rez 4,5 x 30 mm. 
Stupeň utajenia : Dôverné. Kapacita A4 80 g/ m² 8 - 10 
hárkov. Tech. parametre: • šírka vstupu 240 mm • výkon 
500 W • kontinuálny chod motora • rýchlosť rezu 65 mm/
s • š × v × h 395 × 740 × 381 mm • objem odp. nádoby 
34 ℓ • hmot. 19,6 - 23,5 kg.

ks 3

Tabuľa GLASSBOARD 100x150 cm, biela: Dekoratívne 
tabule s funkcionalitou štandardných bielych tabúľ. 
Jedinečný dizajn z tvrdeného skla hrúbky 4 mm s 
perfektne hladkým povrchom, na ktorý sa vynikajúco 
píše. Za predpoklad. používania príslušenstva 
Legamaster výrobca garantuje 25-ročnú záruku. Na 
špeciálny magnetický povrch sú špeciálne vyvinuté extra
silné magnety na sklo. Na zotretie atramentu z 
permanentných popisovačov môže byť použitá stierka 
Magic Wipe. Tabule sú dodávané s 2 super silnými 
magnetmi, popisovačom, montáž. sadou a inštrukciami 
na montáž. Možnosť montáže na výšku alebo šírku.

ks 2
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Skartátor Securio B26 3,9mm: Komfortný model pre 
malé až stredne veľké kancelárie vybavený kolieskami. 
Plynulý a tichý chod motora. Silný motor garantuje 
vysokú kapacitu skartovania, vysokokvalitné materiály 
zabezpečujú dlhú životnosť skartátora. Rez 3,9 mm. 
Skartuje spinky, kancelárske spony, magnetické karty, 
CD a DVD. Stupeň utajenia Vyhradené. Kapacita 19-21 
listov. Technické parametre: • šírka vstupu 280 mm • 
výkon 500 W • rýchlosť rezu 65 mm/ s • š × v × h 497 × 
397 × 676 mm • objem odp. nádoby 55 l • hmotnosť 
24,2/ 27,6 kg.

ks 2

Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g: Papier s 
vysokou belosťou na všestranné použitie, ktorý dodá 
dokumentom profesionálny vzhľad. Ideálny pre 
kancelárske a veľkoobjemové aplikácie pre všetky typy 
laserových a atramentových tlačiarní a na kopírovanie. 
Výroba papiera spĺňa štandardy certifikácie FSC a 
PEFC. Kvalita `B`. Formát A4, gramáž 80 g/m2. Balenie 
500 hárkov. Farba biela.

bal. 10

Popisovač na tabule Centropen 8559 modrý: Za sucha 
stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele 
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: modrá Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 67

Visačka s modrým remienkom DURABLE 90x60mm 
10ks: Visačka na krk s farebným bezpečnostným 
remienkom dĺžky 44 cm. Poistka na remienku sa uvoľní 
pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí. Materiál 
pevné priehľadné PVC, závesný remienok šírky 10 mm. 
Balenie 10 ks. Rozmery visačky: 90×60 mm Farba 
remienka: modrá

bal. 2

Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks v balení: 
Vysokovýkonné líthiové tužkové batérie. Napr. v 
digitálnom fotoaparáte zhotovíte až 680 snímok, čo je 8 
× viac ako s alkalickými batériami. Sú najlepšou voľbou 
do prístrojov napájaných 9V batériou, vydržia až o 65 % 
dlhšie v detektoroch dymu oproti alkalickej batérii 
Energizer Base AA. Sú vhodné do extrémnych teplôt od 
− 40 °C po + 60 °C a o 33 % ľahšie ako alkalické 
batérie. Neobsahujú ortuť, ani kadmium, konštrukcia je 
odolná voči vytečeniu kvapaliny. Balenie 4 ks.

bal. 3

Roller gélový uni Signo UMN-207 modrý: Gélové pero 
vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky 
navrhnutým vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá 
životnosť nového gélového atramentu, odolného voči 
falšovaniu šekov s rýchlym schnutím. Telo z PC plastu s 
gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, 
šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m. Väčšie balenie 
12 ks. Farba: modrá.

ks 12

Priemyselné utierky KATRIN Classic XL 2 ks: Rolka s 
dvojvrstvovými priemyselnými papierovými utierkami na 
utieranie rúk, strojov, zariadení prípadne náradia. Šírka 
a priemer utierky 28 cm. Návin 260 m. Balenie 2 ks.

bal. 2

Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 modré: 
Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom a 
gumovým úchytom na pohodlné písanie. Veľkoobjemová
vymeniteľná náplň XXL vydrží písať 5500 m, čo je 2× 
viac ako u štandardných guľôčkových pier. Šírka stopy 
0,3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba tela: modrá. Telo 
vo farbe náplne.

ks 50

Roller PILOT Frixion Ball 0,7mm modrý: Prepisovateľný 
roller plnený špeciálnym atramentom. Napísaný text sa 
dá vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte 
zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového 
zakončenia rollera po papieri. Znova sa objaví až pri 
teplote nižšej ako -15 °C. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 
0,35 mm. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 
ks. Farba: modrá

ks 10
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Spisové dosky EMBA TYP III/315K: Ekologický výrobok. 
Osvedčené registratúrne spisové dosky formátu A4 
vhodné na následné uloženie do registratúrnych obalov. 
Materiál kvalitná hladká lepenka 1,2 mm, slepotlač pre 
jednoduchý popis. Zaoblené rohy zabraňujú poškodeniu 
spisov. Rozmery 315×230 mm. Väčšie balenie 25 ks. 
Farba: hnedá

ks 43

Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm 
modrý: Celoplastový zakladač formátu A4 maxi so 
špičkovou pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 8 cm. Väčšie balenie 10 ks. 
Chrbát: 8 cm Farba: modrá

ks 7

Popisovač na tabule Centropen 8559 červený: Za sucha 
stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele 
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: červená Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 44

Popisovač na tabule Centropen 8559 zelený: Za sucha 
stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele 
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: zelená Šírka stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 44

Tabuľa PREMIUM PLUS 120x200 cm: Tabuľa s 
keramickou úpravou povrchu odolná voči poškriabaniu a
kyselinám. Magnetický povrch vhodný pre popisovanie 
za sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so 
špinavo bielymi rohovými spojkami z plastu. Dodávaná s
montážnou sadou, 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a 
popisovačom. Rozmery: 120x200 cm V balení: 
montážna sada, lišta a popisovač Váha: 13 kg/m2

KS 4

Informačná tabuľka Info Sign 149x52,5 mm: Informačná 
tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej 
úprave, spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce
spojky v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou 
časťou priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený 
neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve 
fixujúce spojky. Súčasťou balenia je montážna sada s 
názorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti 
tabuľky. Rozmery: 149x52,5 mm Úprava: vrúbkovaná 
Uchytenie: skrutky, lepenie

ks 3

Plastový box s vekom 65l: Transparentný robustný 
multifunkčný box z plastu s vekom, stohovateľný pri 
nepoužívaní. Motýlie veko na otváranie z 2 strán z 
dôvodu ľahšieho prístupu, 2 pevné rukoväte slúžiace na 
prenos boxu a súčasne ako klip na pevné uzatvorenie 
boxu. Materiál recyklovaný PP. Objem 65 litrov, rozmery 
59 × 45 × 35 cm. Na tento produkt platí predĺžená 
záruka 5 rokov.

ks 3

Taška BioBag na drobný nákup 42x34cm 300ks: „Bio“ 
alternatíva k mikroténovému vrecku! Potraviny 
uskladnené v priedušnej taške BioBag vydržia dlhšie 
čerstvé aj v chladničke a po opätovnom použití je možné
tašku skompostovať. Tašky s ušami sú vyrobené na 
báze kukurice. Tašky majú veľmi vysokú penetračnú 
bariéru proti baktériám, vírusom, spóram a plesniam. 
Rozmery: 42x34 cm. Balenie 300 ks.

bal. 1

Farebný papier IQ color 5x50 mix intenzívne farby, A4 
80g: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 5 
farieb po 50 hárkov v intenzívnych farbách: 
kanárikovožltá CY39, slnečná žltá SY40, 
korálovočervená CO44, tmavozelená MA42, 
azúrovomodrá AB48. Formát: A4 Gramáž: 80 g Balenie: 
5x50 ks<br

bal. 3
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Kalkulačka Casio FX-991 CEX: Prvá vedecká kalkulačka
so slovenským menu, QR kódom a periodickou 
tabuľkou, bodovým displejom, extra veľkým rozlíšením a 
plastovými tlačidlami, vybavená 47 vedeckými 
konštantami, 40 metrickými prepočtami a 576 
matematickými funkciami.

ks 2

Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik zelená 50ks: 
Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu 
Ekonomik gramáže 200 g. Balenie 50 ks. Materiál: 
ekonomik 200 g Farba: zelená

bal. 4

Roller gélový PILOT G-2 modrý: Gélový klikací roller s 
gumovým úchytom na zamedzenie napätia pri 
dlhotrvajúcom písaní a vymeniteľnou náplňou. Farba tela
vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm. 
Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe.  Farba: modrá

ks 10

Batéria Energizer Lithium FR03/4 ks v balení: 
Vysokovýkonné líthiové mikrotužkové batérie  Napr. v 
digitálnom fotoaparáte zhotovíte až 680 snímok, čo je 8 
× viac ako s alkalickými batériami. Sú najlepšou voľbou 
do prístrojov napájaných 9V batériou, vydržia až o 65 % 
dlhšie v detektoroch dymu oproti alkalickej batérii 
Energizer Base AA. Sú vhodné do extrémnych teplôt od 
− 40 °C po + 60 °C a o 33 % ľahšie ako alkalické 
batérie. Neobsahujú ortuť, ani kadmium, konštrukcia je 
odolná voči vytečeniu kvapaliny. Balenie 4 ks.

bal. 2

Archívny box DONAU 155mm hnedý: Archívny box z 
trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej 
výrobu pochádza z lesov, obhospodarovaných 
udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). 
Vhodný na archiváciu dokumentov do formátu A4 s 
otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj 
zakladač Donau. Predtlače na popis na dlhšej i kratšej 
strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej 
polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v kombinácii
s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Väčšie balenie
20 ks. Chrbát: 155 mm Farba: hnedá

ks 17

Archívna škatuľa EMBA TYP II/130: Škatuľa pre náročnú
archiváciu - jediný obal na slovenskom trhu na 
odovzdanie dokumentov so znakom „A“ do Štátneho 
archívu. Vyrobená z hladkej archívnej lepenky. Rozmery
(š x v x d) 130 x 350 x 260 mm.

ks 9

Bloček Donau neonové farby 76x76mm: Samolepiace 
bločky v tvare kocky. Kocku je možné „otvoriť“ a odobrať
ktorýkoľvek lístok bez toho, aby sa rozlepila. 5 
neónových farieb (zelená, žltá, ružová, oranžová a 
červená) po 80 lístkov. Rozmer 76 x 76 mm.

ks 11

Vrecia BioBag na odpad 240l extra pevné 12ks: 
Kompostovateľné vrecia vyrobené na báze kukurice, 
ideálne na zber bioodpadu z domácností a záhrad. Dajú 
sa použiť aj ako ekologická alternatíva plastových 
vreciek na zber zmiešaného komunálneho odpadu. Sú 
rozložiteľné v komposte v priebehu cca 40 dní. Objem 
240 l. Balenie 12 ks.

bal. 2

Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,7mm modrá 
3ks: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov 
Pilot FriXion Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 
0,7 mm. Farba modrá.

bal. 3

Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline oranžový: 
Plastový obal formátu A4 s tromi chlopňami zo silného 
polypropylénu hrúbky 500 µm s gumičkou. Väčšie 
balenie 50 ks. Módna farba. Farba: oranžová

ks 22

Spisové dosky A4 mramor čierny: Jednostranne 
poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej 
lepenky, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie 
mramor. Väčšie balenie 25 ks. Farba: čierna

ks 33
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Tabuľa korková UNIVERSAL 100x150 cm: Povrch 
prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo 
sivého plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie 
horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou 
pre uchytenie na stenu. Rozmery: 100x150 cm Súčasť: 
montážna sada Povrch: prírodný korok

ks 2

Skladacia tabuľa ECONOMY 100x200cm: Skladacia 
magnetická tabuľa triedy economy je riešením, ak treba 
šetriť miestom a financiami zároveň. Disponuje veľkou 
písacou plochou - krídla tabule, ako aj tabuľa samotná 
sú obojstranne popisovateľné za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Hliníkový rám má sivé plastové rohové 
spojky. Tabuľa je dodávaná s montážnou sadou a 30 cm
hliníkovou odkladacou lištou. Úprava: lakovaný povrch 
Celkové rozmery tabule: 100x200/400 cm Rozmery 
krídiel: 100 x 100 cm V balení: montážna sada a 30 cm 
hliníková odkladacia lišta<br / Hmotnosť: cca 15 kg

ks 2

Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy 152,4x116,8cm: 
Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2 mm z 
vysokokvalitného vinylu, primárne určené na tvrdé 
podlahy a lamináty, môžu byť umiestnené aj na  podlahe
s  kobercom. Chránia povrch proti oderu, poškodeniu a  
vyliatej vode pri pohybe stoličky. Charakterizuje ich 
vysoký jas, priehľadnosť a  precízne spracovanie. Oblé 
rohy a  tvarované hrany uľahčujú nájazd stoličky na 
podložku. Podložky si udržiavajú svoje vlastnosti pri 
teplote 1 - 30 °C. Neobsahujú škodlivé a jedovaté látky, 
ako je kadmium, olovo a ftaláty. Rozmery 152 x 116,8 
cm.

ks 8

Vrecia zaťahovacie 60l 20mic. 640x710mm 20ks zelené:
Zaťahovacie vrecia do koša z pevného materiálu hrúbky 
20 um. Rozmery: 640 x 710 mm Balenie: 20 ks Objem: 
60 litrov

bal. 5

Skartátor Dahle PaperSAFE 240: Skartátor DAHLE 
PaperSAFE® 240, prevádzka bez oleja a údržby. Extra 
malé častice pre použitie s väčším objemom • Dve 
samostat. rezacie jednotky na papier, CD, DVD, šekové 
karty a kreditné karty, skartuje aj spinky. Integrovaný 
svetelný senzor pre automatické spustenie a zastavenie 
skartátora. Automatické vypnutie motora. Elektronic. 
ukazovateľ stavu naplnenia. Vizuálny indikátor 
preťaženia. Vyberateľná nádoba na odpad. Sieťový 
konektor IEC • 2-ročná záruka • Rozmery (V x Š x H): 
504 x 443 x 276 mm &nbsp; skartovací cyklus 25 min., 
odpočinkový cyklus 50 min.

ks 2

Kalkulačka Casio FX-85 CEX: Prvá vedecká kalkulačka 
so slovenským menu a QR kódom, bodovým displejom, 
extra veľkým rozlíšením, plastovými tlačidlami a 
plastovým vysúvacím puzdrom, vybavená 293 
matematickými funkciami.

ks 3

Displej Centropen Tornado COOL + NEON 20 +1ks: 
Roller pre školákov s ergonomickým držaním s 
masážnymi bodmi a modrým zmizíkovateľným 
atramentom. Pre ľavákov, pravákov i dysgrafikov. Šírka 
stopy 0,3 mm. Dodávaný v displeji.

ks 3

CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky s 
rozprašovačom 50ml: Nezanecháva fľaky. Prípravok 
spĺňa biocídne normy EN 1650:2019 a EN 1276:2019. 
Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé
látky podľa normy GHS07. Objem 50ml.  P233 Nádobu 
uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301 + P312
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou.

ks 7
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Laminátor Calibre A3: Laminátor navrhnutý do kancelárií
na laminovanie za tepla i za studena. So zdvojenou 
tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá 
zaisťuje rýchle nahriatie stroja a zamedzuje zbytočnému 
ohrievaniu tela krytu laminátora, vyššou produktivitou 
vďaka funkcii Hot Swap a bezpečnou prevádzkou. 
Laminuje fotografi e a iné dokumenty do hrúbky fólie 125
mic.. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií.

ks 3

Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik modrá 50ks: 
dkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu 
Ekonomik gramáže 200 g. Balenie 50 ks. Materiál: 
ekonomik 200 g Farba: modrá

bal. 3

Papierové utierky v rolke 2-vrstvové Harmony 
Professional Autocut 130m: Rolka s dvojvrstvovými 
papierovými uterákmi zo 100% celulózy do systémového
zásobníka SHP. 80% belosť, farba biela. Cena je 
uvedená za 1 rolku. Väčšie balenie 6 ks. Parametre: - 
dvojvrstvová biela 100% celulóza - návin 130 metrov - 
veľkosť kotúča: priemer19 cm x výška 21 cm

ks 3

Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,5mm modrá 
3ks: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov 
Pilot FriXion Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 
0,5 mm. Farba modrá.

bal. 2

Nastreľovačka Novus J-29: Posuvný mechanizmus na 
ľahké prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a 
spinkami z plochého drôtu, ergonomická mäkká rukoväť,
regulácia sily úderu na manuálne nastavenie podľa 
daného materiálu, spodný plniaci zásobník s 
bezpečnostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami a 
klincami, vysunutý úderník pre presné upevnenie na 
ťažko prístupných miestach, zámok rukoväte pre 
skladovanie, kontrolné okienko na sledovanie stavu 
naplnenia zásobníka. Kapacita: (A) spinky 140 ks, (D) 
spinky alebo (E) klince 85 ks.

ks 1

Euroobal Esselte A4 lesklý 55 mic: Euroobaly lesklé v 
kartónovej krabici. Priehľadné číre euroobaly z 
polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch 
lesklý a hladký. Formát A4. Hrúbka 55 mic. Balenie 100 
ks.

bal. 2

Archívny box EMBA TYP I/150: Ekologický výrobok. Box
z recyklovanej špeciálne impregnovanej lepenky odolnej 
voči atmosférickej vlhkosti na dlhodobé uloženie 
záznamov. Tri varianty postavenia, kvalitná sieťotlač. 
Vhodný v kombinácii so skupinovým boxom. Väčšie 
balenie 25 ks. Rozmery š x v x d : 150x330x260 mm

ks 6

Skartátor Powershred 60CS 4x50 mm: Model skartátora 
s elektronickým senzorom okolo vstupu na vkladanie 
papiera, ktorý pri dotyku rezného priestoru automaticky 
vypne chod skartátora. Okrem papiera umožňuje ničiť 
spinky, kancelárske spony a magnetické karty. K 
vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. 
Kontinuálny chod motora 6 minút. Rez 4 x 50 mm. 
Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 10 listov. Technické 
parametre: • šírka vstupu 230 mm • rýchlosť rezu 4 m/ 
min • š × v × h 233 × 407 × 371 mm • objem odp. 
nádoby 22 l • hmotnosť 5,85 kg

ks 8

Nosič telefónu malý PhoneMaster sivý: Malý otočný 
nosič telefónu. Výška nad pracovným stolom 15 cm, 
nosnosť 6 kg. Dĺžka ramena 21 cm. Dodávaný v 
štandardnej verzii na hrúbku stola 1,8 až 7,4 cm. Farba 
sivá. Farba: svetlosivá

ks 2

Zakladač pákový DONAU poloplastový 7,5cm červený: 
Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, 
potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený 
chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým
štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 
cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: červená

ks 7
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Odkladacia mapa OM 253 prešpánová červená: 
Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového 
kartónu gramáže 350 g. Väčšie balenie 20 ks. Materiál: 
prešpán 350 g Farba: červená

ks 18

Skrinka na 36 kľúčov so zámkom na kód DURABLE 
KEY BOX CODE 36 strieborná: Skrinka na 36 kľúčov so 
zámkom na číselný kód a dvierkami, otvárajúcimi sa z 
dôvodu lepšej obsluhy v 180° uhle. Jednoduchá montáž 
na stenu. Súčasťou balenia je montážna sada a 6 
menoviek na kľúče v rôznych farbách. Farba strieborná. 
Výška: 28 cm

ks 7

Tabuľa kombinovaná ECONOMY 90x120cm: Tabuľa 
šetriaca miestom. Polovica tabule s povrchom z 
prírodného korku na oznamy, pripevňované špendlíkmi, 
druhá polovica biela magnetická tabuľa v lakovanej 
úprave s výhodami bielej tabule, popisovateľná za sucha
stieracími popisovačmi a možnosťou využívania 
magnetov. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého 
plastu a otvormi na montáž. Aplikácia na šírku alebo na 
výšku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou 
lištou dĺžky 30 cm. Rozmery: 90x120 cm Hmotnosť cca 
5 kg/ m2.

ks 2

Mikroceruzka Faber Castell Grip 1345 0,5mm čierna: 
Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný 
kryt tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Extra
dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 12 ks.

ks 2

Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH: Nabíjačka na  
individuálne nabíjanie 1 - 4  NiMH batérií AA alebo AAA 
v  atraktívnom „high-tech“ dizajne. Dodávaná vrátane 4  
ks AA 2 300 mAh batérií. Technická špecifikácia: • 
ochrana a signalizácia proti vloženiu nesprávnej polarity 
• 4 individuálne nabíjacie kanály • rozsah napätia od 100
do 240 V.

ks 2

Euroobal DONAU A4 matný s chlopňou 100mic: Obaly s
 eurodierovaním vhodné na zakladanie hrubších 
materiálov do formátu A4. Povrch matný. Otvor po dlhšej
strane obalu uzatvorený chlopňou. Balenie 10 ks. 
Balené v sáčku. Výrobca: DONAU Formát: A4 Hrúbka: 
100 mic.

bal. 5

Roller gélový uni Signo UMN-207 červený: Gélové pero 
vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky 
navrhnutým vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá 
životnosť nového gélového atramentu, odolného voči 
falšovaniu šekov s rýchlym schnutím. Telo z PC plastu s 
gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, 
šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m. Väčšie balenie 
12 ks. Farba: červená

ks 5

Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Super 23 cm: 
Nožnice z nerezovej ocele potiahuté vrstvou titánu, 
precízne ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Rukoväť s 
jemným pogumovaním pre komfort pri strihaní. Farba 
žltá / sivá. Záruka 25 rokov. Väčšie balenie 6 ks. 
Veľkosť: 23 cm.

ks 1

Visačka na plastovú kartu s remienkom DURABLE 
CARD HOLDER DE LUXE 85x54mm 10ks: Kombinácia 
elegancie a bezpečnosti - elegantná, priehľadná 
akrylová visačka na jednu plastovú kartu, použiteľná 
horizontálne alebo vertikálne. Dodávaná s čiernym 
textilným remienkom. Rozmery 85 x 54 mm. V balení 10 
ks.

bal. 2

Korekčný roller Compact 6mmx10m: Rozumné riešenie 
pre menej časté aplikácie. Jednorazový korekčný roller 
Pritt Compact s ergonomickým dizajnom. Dva spôsoby 
korekcie - PULL na opravu celej vety, PUSH na opravu 
jedného písmena. Flexibilný hrot pre lepšiu aplikáciu. 
Šírka stopy 6 mm, návin 10 m. Väčšie balenie 10 ks.

ks 4
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Plniace pero Parker Royal Sonnet Steinless steel GT: 
Nadčasová elegancia modelu Sonnet, jeho vycibrený 
štýl aj rozmanité povrchové úpravy skvele nadväzujú na 
dizajnérsku tradíciu značky Parker. Sonnet je dokonalým
zosobnením všetkého, čo PARKER vie najlepšie - 
majstrovské spracovanie hrotu z 18-karátového zlata, 
ideálne rozloženie hmotnosti pera aj starostlivé 
zostavenie jednotlivých, celkom 17 rôznych dielov. 
Modelová rada Sonnet je skutočne nadčasová... a 
zároveň vždy aktuálna. Telo a vrchnák z brúsenej nerez 
ocele. V kombinácii s doplnkami pokovovanými zlatom.

ks 5

Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks: Biele obálky 
rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného 
papiera, 80 g/ m2. Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 50
ks

bal. 7

Plastový box s vekom 50l: Transparentný robustný 
multifunkčný box z plastu s vekom, stohovateľný pri 
nepoužívaní. Motýlie veko na otváranie z 2 strán z 
dôvodu ľahšieho prístupu, 2 pevné rukoväte slúžiace na 
prenos boxu a súčasne ako klip na pevné uzatvorenie 
boxu. Materiál recyklovaný PP. Objem 50 litrov, romery 
70 × 45 × 24,1 cm. Na tento produkt platí predĺžená 
záruka 5 rokov.

ks 8

Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 25+5 hárkov:
Biele univerzálne etikety. Vďaka inovatívnej technológie 
ultragrip sa môžete spoľahnúť na bezchybné natiahnutie
archu a tlač bez zasekávania. Bezpečnostný okraj QCT 
zabraňuje zanášaniu tlačiarne lepidlom. Pre laserové 
tlačiarne testované a certifikované TÜV SÜD. Ostrá tlač 
bez bez rozmazávania. Etikety sú vyrobené spôsobom 
šetrným k životnému prostrediu, majú certifikáciu FSC®, 
sú bielené bez použitia chlóru. Šablóny a softvér pre 
jednoduchú a rýchlu tlač etikiet k dispozícii zdarma. 
Formát A4. Balenie 25 + 5 hárkov.

bal. 8

Vrecia na odpad MEGA 110l 80mic. 700x1000mm 10ks 
čierne: Samostatné extra pevné nepriehľadné vrecia na 
ťažký odpad. Farba čierna. Rozmery 700 x 1000 mm. 
Balenie 10 kusov.

bal. 2

Nožnice Westcott Titanium Super 21cm: Multifunkčné 
nožnice s jemnou rukoväťou a strihacou časťou z 
nehrdzavejúcej ocele, s titánovou povrchovou úpravou. 
3 x tvrdšie než nehrdzavejúca oceľ. Veľkosť: 21 cm.

ks 1

Atrament edding BTK 25 modrý: Atrament slabého 
zápachu s kapilárnym systémom na dopĺňanie 
popisovačov edding 250, 360, 361 a 363, určených na 
biele tabule. Tento chemický prípravok je nebezpečný. 
Obsah fľaštičky 25 ml. Pri dopĺňaní vložte prednú časť 
popisovača špičkou do fľaštičky a po niekoľkých 
minútach bude popisovač pripravený k opätovnému 
použitiu. Farba: modrá

ks 2

Popisovač na tabule edding 360 modrý: Popisovač 
vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha. Plnený 
pigmentovým atramentom slabého zápachu bez prísady 
butylacetátu s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou 
vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko 
dní. Dopĺňateľný atramentom edding BTK 25. Plastové 
telo, vymeniteľný hrot. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5---3 
mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá Šírka stopy: 
1,5-3 mm Typ hrotu: okrúhly

ks 7
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Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov: 
Bezpečnostný okraj QCT zabraňuje zanášaniu tlačiarne 
lepidlom. Pre laserové tlačiarne testované a 
certifikované TÜV SÜD. Vysoká lepivosť na rôznych 
povrchoch. Ostrá tlač bez bez rozmazávania. Etikety sú 
vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu, 
majú certifikáciu FSC®, sú bielené bez použitia chlóru. 
Šablóny a softvér pre jednoduchú a rýchlu tlač etikiet k 
dispozícii zdarma. U niektorých rozmerov systém 
QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4.
Balenie 100 hárkov. Farba biela.

bal. 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu Rámcovej dohody (ďalej aj "Zmluva") do 3 pracovných  dní od 
uzavretia Zmluvy t.j. uviesť ZNAČKU a TYP ponúkaného tovaru e-mailom kontaktnej osobe.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je sídlo Objednávateľa a pracoviská Objednávateľa v mestách: Žilina, Dolný 
Hričov, Prievidza, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tatranská Javorina, Zuberec.  Spresnenie miesta plnenia - zoznam 
pracovísk s uvedením adresy zašle Objednávateľ do 3 pracovných dní od uzavretia Rámcovej dohody e-mailom kontaktnej 
osobe Dodávateľa.

Objednávateľ požaduje do 3 pracovných dní po uzatvorení tejto Rámcovej dohody predložiť Certifikáty - systému 
environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001 a certifikátu systému manažérstva kvality v 
súlade s požiadavkami normy ISO 9001.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku pre chránenú dielňu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ požaduje do 3 pracovných dní po uzatvorení tejto Rámcovej dohody 
predložiť doklad preukazujúci priznanie postavenia chránenej dielne.

Ak v momente uzavretia Rámcovej dohody nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v 
zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), 
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO 
(zákona o verejnom obstarávaní) a ZRPVS, Rámcová dohoda nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo 
jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Rámcovej dohody podľa týchto VZP tým nie sú 
dotknuté.

Plnenie Rámcovej dohody priebežne na základe čiastkových výziev/objednávok odoslaných e-mailom kontaktnej osobe 
Dodávateľa v priebehu 12 mesiacov.

Čiastkové výzvy/objednávky budú obsahovať:  a.) Názov, sídlo Objednávateľa a Dodávateľa;  b.) IČO, IČ DPH Dodávateľa;  
c.) Číslo účtu, bankové spojenie, IBAN Objednávateľa;  d.)  Číslo objednávky;  e.) Číslo tejto Rámcovej dohody;  f.) Názov 
položky;  g.) Požadované množstvo a rozsah;  h.) Jednotková cena za kus;  i.) Celková cena za požadované množstvo;  j.) 
Osoba poverená za prevzatie predmetu plnenia;  k.) Dátum a čas vystavenia objednávky;  l.) Miesto plnenia;  m.) Iné 
doplňujúce informácie.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy/objednávky na plnenie od Objednávateľa
- do 3 pracovných dní.

Požaduje sa dodanie Tovaru v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8:00 do 14:00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 3 hodiny vopred.

Objednávateľ požaduje pri preberaní Tovaru (rozvoze) vytvoriť dostatočný časový priestor na vykonanie obhliadky Tovaru a 
kontrolu dokladov dodávaných spolu s Tovarom.

Objednávateľ požaduje zaslať Tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci 
požiadavkám Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje Tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo 
zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom v dohodnutom mieste 
dodania Tovaru.

Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody, alebo inú adresu 
na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi.
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Faktúra bude obsahovať minimálne: a.) Obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH Dodávateľa;  b.) Meno, sídlo, IČO, IČ DPH 
Objednávateľa;  c.) Číslo Rámcovej dohody;  d.) Číslo faktúry;  e.) Deň odoslania a deň splatnosti faktúry;  f.) Označenie 
finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť;  g.) Výšku ceny bez dane, sadzbu dane;  h.) Fakturovanú sumu celkom 
vrátane DPH;  i.) Pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je dodací list ohľadom Tovaru.

Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní 
odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych výhrad voči faktúre. Doručením 
opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Splatnosť faktúry je 30 dní.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Upozornenie: Platiteľ DPH má zákonnú povinnosť registrácie na Finančnej správe Slovenskej republiky všetkých bankových 
účtov používajúcich pre svoju ekonomickú činnosť.

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do naplnenia finančného limitu, ktorý sa 
rovná zmluvnej cene podľa tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane ako prvá. Za deň vyčerpania 
finančného limitu sa považuje deň úhrady poslednej faktúry Objednávateľom na účet Dodávateľa, ktorou sa vyčerpá 
predmetný finančný limit, pričom zostatok nevyčerpaného finančného limitu bude nižší ako 100 eur bez DPH.

Záruka na predmet zákazky a uplatňovanie reklamácií - podľa platných právnych noriem SR.

Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky", verzia platná v
čase zadávania tejto zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.3.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 124 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 149 880,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222783

V Bratislave, dňa 19.04.2022 14:58:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222783


Zákazka


Identifikátor Z20222783


Názov zákazky Nákup kancelárskych potrieb (apríl 2022 - apríl 2023)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321881


Dodávateľ


Obchodný názov Lamitec, spol. s r.o.


IČO 35710691


Sídlo Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 82104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.4.2022 9:16:54


Hash obsahu návrhu plnenia Ad82DdQ7GZaENtU0AS9TyZdQrFcMC1bFgvFZF53vetY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Guľôčkové pero A 131 rôzne farby: Kovové guľôčkové pero s náplňou modrej farby. Väčšie balenie 50 ks.
Súprava A 131 červená: Súprava v elegantnom prevedení, pozostávajúca z guľôčkového pera a mikroceruzky. Plastové
telo s kovovým klipom, náplň modrej farby, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané v plastovej krabičke.
Súprava BR 248 rôzne farby: Súprava v elegantnom celokovovom prevedení, pozostávajúca z guľôčkového pera
a mikroceruzky. Strieborné doplnky, náplň modrej farby, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávaná v papierovej krabičke.
Súprava TC 7145 rôzne farby: Súprava, pozostávajúca guľôčkového pera a mikroceruzky. Masívne plastové telo s
kovovým klipom, náplň modrej farby, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané v plastovej krabičke.
Guľôčkové pero HZ 8862 rôzne farby: Guľôčkové pero v nepriehľadnom plastovo-kovovom prevedení. Farba náplne
modrá, šírka stopy 0,7 mm.
Guľôčkové pero HZ 9225 B rôzne farby: Guľôčkové pero v nepriehľadnom plastovom prevedení s pogumovaným úchytom.
Farba náplne modrá. Väčšie balenie 50 ks.
Ilustračný papier Europa modrá 90g (1 BALENIE 100 hárkov): Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými obrázkami
vyrobené z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho
použitie obojstranne. Potlač iba z prednej strany, zadná strana v odtieni papiera. Vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Ilustračný papier Ambassador hnedá 90g (1 BALENIE 100 hárkov): Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými
obrázkami. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. Potlač iba z prednej strany,
zadná strana v odtieni papiera. Papiere kolekcie Star sú vyrobené z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Sú
vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Etikety polyesterové 210x297mm APLI (1 balenie 20 hárkov): Sú určené pre vonkajšie použitie. Vhodné pre laserové
tlačiarne. Materiál polyester. Rozmery: 210x297 mm
Štruktúrovaný papier Pergamen zlatá 95g (1 balenie 100 hárkov): Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie.
Formát A4.
Štruktúrovaný papier Pergamen zlatá 95g (1 balenie 100 hárkov): Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie.
Formát A4.
Štruktúrovaný papier Pergamen šampanské 95g 100 hárkov: Papier z ponuky DECAdry vytvára kontrast vo vašej
písomnej komunikácii. Vhodný do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné
písanie. Formát A4. Farba champagne, 95 g. V balení 100 hárkov.
Štruktúrovaný papier Mramor hnedá 95g 100 hárkov: Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej
komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie.
Formát A4. Balenie 100 hárkov.
Štruktúrovaný papier Mramor sivá 95g 100 hárkov: Papiere vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej komunikácii. Sú
vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4. Balenie
100 kusov.
Štruktúrovaný papier Pergamen Champagne 95g 25 hárkov: Papier z ponuky DECAdry vytvára kontrast vo vašej písomnej
komunikácii. Vhodný do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát
A4. Farba champagne, 95 g. V balení 25 hárkov.
Certifikačný papier APLI A4 modrý 115g 25 hárkov: Papiere z ponuky DECAdry s vodoznakmi, reaktívnymi atramentami a
zabudovanými mikro textami, vyrobené z 25% bavlny. Vytlačené, opečiatkované a podpísané dokumenty na certifikačných







papieroch nemôžu byť sfalšované. Možno ich síce skopírovať, ale kópia bude úplne odlišná od originálu. Sú vhodné do
laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4. Balenie 25 hárkov.
Metalický papier APLI A4 šampanské 130g 50 hárkov: Papiere s textúrou metalického efektu po obidvoch stranách ešte
viac zatraktívnia vaše správy, listy, menu, reporty alebo oznamy. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako
aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Metalický papier APLI A4 perlová 130g 50 hárkov: Papiere s textúrou metalického efektu po obidvoch stranách ešte viac
zatraktívnia vaše správy, listy, menu, reporty alebo oznamy. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Fotopapier APLI A4 Photobasic lesklý180g 60 hárkov: Kvalitný lesklý foto papier, poskytujúci vysoko kontrastný výstup
a žiarivé farby. Univerzálny, vhodný na tlač fotografií z digitálnych fotoaparátov, dokumentov vo foto kvalite, značiek a
plagátov. Balenie 60 hárkov.
Fotopapier APLI A4 Photobasic lesklý180g 20 hárkov: Kvalitný lesklý foto papier, poskytujúci vysoko kontrastný výstup a
žiarivé farby. Univerzálny, vhodný na tlač fotografií z digitálnych fotoaparátov, dokumentov vo foto kvalite, značiek a
plagátov. Balenie 20 hárkov.
Fotopapier 10x15cm APLI Bright 240g 20 hárkov: Kvalitný foto papier. Po technickej stránke má 5 vrstiev, ktoré
zabezpečujú, aby mal papier dôležité charakteristiky, ako je rýchle schnutie, či ochrana tlačených fotografií. Platí pravidlo,
že čím je gramáž vyššia, tým papier dosahuje väčšiu stabilitu a je tvrdší. Papier s certifikátom PEFC potvrdzuje, že drevo,
ktoré bolo použité na výrobu papiera, pochádza z lesov, obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Univerzálny,
vhodný do atramentových tlačiarní rôznych výrobcov. Gramáž 240 g. Balenie 20 hárkov.
Fotopapier APLI A4 Satin 240g 25 hárkov: Vysoko kvalitný fotografický papier so saténovou úpravou, po technickej stránke
s rovnakými paramentrami ako papiere Bright. Tento typ papiera je ideálny na tlač fotografií v saténovej úprave, vysokej
kvality a profesionálnej úpravy. Gramáž 240 g, balenie 25 hárkov.
Fotopapier APLI A4 matný 170g 20 hárkov: Matný papier ideálny na maximálnu kvalitu prezentácie, dokumentácie,
školských a akademických prác. Papier tvorí papierová základňa a jemná vrstva absorbujúca atrament. Obojstranná matná
úprava. Gramáž 170 g, balenie 20 hárkov.
Fotopapier APLI A4 Everyday 180g 100 hárkov: Biely papier pre atramentovú tlač pre užívateľov každej záujmovej triedy.
Je vhodný na tlač veľkého množstva fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. Lesklá povrchová úprava.
Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks: Spony na papier potiahnuté farebnou plastovou
vrstvou. Dodávané v mixe farieb. Veľkosť 32 mm. V balení 100 ks.
Fotopapier 10x15cm APLI Everyday 180g 20 hárkov: Biely papier pre atramentovú tlač pre užívateľov každej záujmovej
triedy. Je vhodný na tlač veľkého množstva fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. Lesklá povrchová úprava.
Formát 10x15cm. Balenie 20 hárkov.
Fotopapier APLI A4 Bright 200g 50 hárkov: Kvalitný foto papier. Po technickej stránke má 5 vrstiev, ktoré zabezpečujú, aby
mal papier dôležité charakteristiky, ako je rýchle schnutie, či ochrana tlačených fotografií. Gramáž značí váhu papiera na
štvorc. meter materiálu. Platí pravidlo, že čím je gramáž vyššia, tým papier dosahuje väčšiu stabilitu a je tvrdší. Papier s
certifik. PEFC potvrdzuje, že drevo, kt. bolo použité na výrobu papiera, pochádza z lesov, obhospodarovaných trvalo
udržateľným spôsobom. Univerzálny, vhodný do atrament. tlačiarní rôznych výrobcov. Gramáž 200 g. Bal. 50 hárkov.
Popisovateľný farebný kartón šípka 24x32cm APLI mix ružová-zelená: Popisovateľný kartón vhodný na označovanie
tovaru a akcií. Gramáž 780 g. Balenie 25 ks.
Popisovateľný farebný kartón kvet priemer 8cm APLI mix žltá-oranžová: Popisovateľný kartón vhodný na označovanie
tovaru a akcií. Gramáž 780 g. Balenie 50 ks.
Vizitkový papier 90x50,8mm Agipa A4 s mikroperforáciou 200g 50 hárkov: Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na
výrobu 10 vizitiek veľkosti 90 × 50,8 mm z jedného hárku A4. Mikroperforácia umožňuje po tlači jednotlivé vizitky z papiera
oddeliť. Pri detailnom pohľade vidieť jemne vrúbkovaný okraj vizitky. Papier na 500 vizitiek dodávaný so softvérom na
tlačenie vizitiek. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek.
Etikety univerzálne 105x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov: Po odlepení postranného pásika z hárka sa etikety
čiastočne uvoľnia a sú ľahko a rýchlo odnímateľné. Vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích
strojov. Balenie 100 hárkov. Formát A4. Farba biela.
Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj kopírovacie
stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov. Rozmery: 210x297
mm Počet etikiet: 100Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 70x36mm Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj kopírovacie
stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov. Rozmery: 70x36 mm
Počet etikiet: 2400Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj kopírovacie
stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov. Rozmery: 105x57
mm Počet etikiet: 1000Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj
kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov.
Rozmery: 105x148 mm Počet etikiet: 400Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj kopírovacie
stroje. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100 hárkov. Rozmery: 105x72
mm Počet etikiet: 800Balenie: 100 hárkov







Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 100 hárkov: Kruhové etikety so stredovým výrezom určené na
označovanie CD alebo DVD. Sú vyrobené s dvoma úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nalepovaní etikety na CD. Po
nalepení ich možno bez problémov odtrhnúť. Súčasť: 114/41 mm Kapacita: univerzálne Balenie: 100 x 2
Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 117,5 -17mm Agipa 100 hárkov: Kruhové etikety so stredovým výrezom určené na
označovanie CD alebo DVD. Sú vyrobené s dvoma úchytmi na ľahšiu manipuláciu pri nalepovaní na CD. Po nalepení ich
možno bez problémov odtrhnúť. Farba biela.
Etikety univerzálne odnímateľné 70x37mm Agipa A4 100 hárkov: Biele etikety, ktoré po odlepení nezanechávajú stopy
po lepidle. Formát A4. Farba biela.
Etikety univerzálne recyklované 210x297mm Agipa A4 100 hárkov: Nový rad 100% recyklovaných etikiet, chrániacich
životné prostredie - 100% recyklované etikety, 100% recyklovaný obal. Lepiaci papier bez prítomnosti freónov,
neznečisťujúce akrylátové lepidlo na vodnej báze a recyklovateľná plastová fólia. Vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Balenie 100 hárkov. Formát A4.
Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov: Sú vhodné pre laserové a atramentové tlačiarne, ako aj
kopírovacie stroje. Etikety Express majú výhodu rýchleho odlepovania etikiet po vytlačení. Po odlepení postranného pásika
sú rýchlo a ľahko odnímateľné. Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. Ostré rohy. Balenie 100
hárkov. Rozmery: 52x21 mm Počet etikiet: 5600Balenie: 100 hárkov
Etikety laser 105x72mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové tlačiarne.
Papier vysokej kvality zabezpečuje bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. Rozmery: 105x72 mm Balenie: 100
hárkov
Etikety laser 105x148mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové tlačiarne.
Papier vysokej kvality zabezpečuje bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. Rozmery: 105x148 mm Balenie: 100
hárkov
Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov: Etikety Laser sú zvlášť vhodné pre veľkokapacitné laserové tlačiarne.
Papier vysokej kvality zabezpečuje bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. Rozmery: 210x297 mm Balenie: 100
hárkov
Vizitkový papier 89x51mm FirstClass Agipa A4 250g 10 hárkov: Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na výrobu 10
vizitiek veľkosti 89 × 51 mm z jedného hárku A4. Po tlači sa predperforované vizitky jednoducho oddelia bez zanechania
stôp na okrajoch vizitiek. Vhodné pre atramentovú a laserovú tlač. Formát: A4Gramáž: 250 g Balenie: 100 ks
Etikety univerzálne 70x42,4mm Etibox A4 100 hárkov: Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Rozmery: 70x42,4 mm Počet etikiet: 2100Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x42,4mm Etibox A4 100 hárkov: Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Rozmery: 105x42,4 mm Počet etikiet: 1400Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov: Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Rozmery: 210x297 mm Počet etikiet: 100Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 70x36mm Etibox A4 100 hárkov: Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Rozmery: 70x36 mm Počet etikiet: 2400Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov: Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Rozmery: 105x57 mm Počet etikiet: 1000Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 38x21,2mm Etibox A4 100 hárkov: vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov. Rozmery: 38x21,2 mm Počet etikiet: 6500Balenie: 100 hárkov
Etikety univerzálne 105x48mm Etibox A4 100 hárkov: vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích
strojov. Rozmery: 105x48 mm Počet etikiet: 1200Balenie: 100 hárkov
Etikety farebné 105x37mm Agipa A4 100 hárkov žlté: Univerzálne farebné etikety vhodné pre atramentové a laserové
tlačiarne a kopírky. Rozmery: 105x37 mm Farba: žltá Balenie: 100 hárkov
Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové: Tabelačné etikety sú na páse skladaných hárkov s postrannou vodiacou
perforáciou, vhodné pre tlač v ihličkových (mechanických) tlačiarňach. Rozmery: 89x36.1 mm Počet radov: 2Balenie: 250
hárkov
Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov: Matná polyesterová samolepiaca fólia vhodná pre
čiernu laserovú tlač. Rozmery: 210x297 mm
Etikety univerzálne 105x48mm Avery A4 100 hárkov: Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v atramentových
a laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje zanášaniu tlačiarne lepidlom,
vynikajúca priľnavosť a vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých
rozmerov systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.
Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 100 hárkov: Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v atramentových a
laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje zanášaniu tlačiarne lepidlom,
vynikajúca priľnavosť a vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých
rozmerov systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela. Etikiet na
hárku: 24Farba: biela Rozmery etikiet: 70 x 37 mm Určenie: laserová aj atramentová tlač
Etikety univerzálne 70x36mm Avery A4 100 hárkov: Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v atramentových a
laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje zanášaniu tlačiarne lepidlom,
vynikajúca priľnavosť a vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni nezasekávajú, perfektná tlač, u niektorých
rozmerov systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.
Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 100 hárkov: Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje zanášaniu tlačiarne







lepidlom, vynikajúca priľnavosť a vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni nezasekávajú, perfektná tlač, u
niektorých rozmerov systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.
Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov: Univerzálne etikety určené na každodenné použitie v
atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Špeciálne lemovanie etikiet zabraňuje zanášaniu tlačiarne
lepidlom, vynikajúca priľnavosť a vysoká kvalita papiera, vďaka ktorej sa etikety v tlačiarni nezasekávajú, perfektná tlač, u
niektorých rozmerov systém QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Etikiet na hárku:
14 Farba: biela Rozmery etikiet: 105 × 42,3 mm Určenie: laserová aj atramentová tlač
Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x29,6mm Avery A4 25 hárkov: Odnímateľné samolepiace etikety odlepiteľné a znovu
prelepiteľné (na bežnom povrchu až 5×) bez toho, aby zanechali stopy lepidla. Sú vhodné pre všetky druhy tlačiarní a
kopíriek. Využiteľné najmä na každodenné pracovné činnosti, ako napr. vytváranie popisov, cenoviek, označovanie
výrobkov, majetku a pod. Rozmery v mm : 63,5 × 29,6. Farba biela. Etikety na hárku 27 ks. Balenie 25 hárkov.
Vizitky 85x54mm Avery A4 saténová úprava ultra biele 220g: Vizitky s patentovanou technológiou QUICK & CLEAN™ pre
ľahké vybratie z hárku. Kvalitný ultra biely papier na potlač 10 vizitiek saténovej úpravy veľkosti 85 × 54 mm z jedného
hárku A4. Vhodné do laserových, farebných laserových tlačiarní a kopíriek. Farba ultra biela. Balenie 10 hárkov.
Etikety polyesterové 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov: Veľmi odolné polyesterové etikety odolné voči oleju,
prachu, špine, natrhnutiu, vode. Odolávajú teplotám od −40 ° do + 150 °C. Určené pre tlač v laserových tlačiarňach.
Vhodné aj pre vonkajšie použitie. Rozmery v mm : 210 × 297. Farba strieborná. Etikety na hárku 1 kus. Balenie 20 hárkov.
Etikety polyesterové kruhové priemer 30mm Avery A4 strieborné 20 hárkov: Veľmi odolné polyesterové etikety odolné voči
oleju, prachu, špine, natrhnutiu, vode. Odolávajú teplotám od −40 ° do + 150 °C. Určené pre tlač v laserových tlačiarňach.
Vhodné aj pre vonkajšie použitie. Rozmery v mm : ø 30. Farba strieborná. Etikety na hárku 48 kusov. Balenie 20 hárkov.
Korekčné pero Tipp-Ex Shake'N Squeeze 8ml: Korekčné pero s rýchloschnúcim lakom, kovovým hrotom na dokonalé na
plynulé opravy textu a uzáverom s klipom. Objem 8 ml. Väčšie balenie 10 ks.
Mikroceruzka BIC Atlantis 0,5mm sivá: Mikroceruzka v dizajne Atlantis. Profesionálny vzhľad, precízny úchyt, dodávaná
so 4 tuhami HB 0,5 mm. Priehľadné telo, guma na konci pod uzáverom. Spoľahlivý mechanizmus. Tuha tvrdosti HB,
hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba sivá.
Mikroceruzka BIC Atlantis 0,7mm sivá: Mikroceruzka v dizajne Atlantis. Profesionálny vzhľad, precízny úchyt, dodávaná so
4 tuhami HB 0,5 mm. Priehľadné telo, guma na konci pod uzáverom. Spoľahlivý mechanizmus. Tuha tvrdosti HB, hrúbka
0,7 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba sivá.
Roller gélový BIC Velocity Gel rôzne farby: Gélové guľôčkové pero s priehľadným telom a mäkkým gumeným úchytom pre
väčšie pohodlie pri písaní. Vizuálna kontrola stavu náplne, farba úchytu vo farbe náplne. Pre hladké písanie postačuje iba
minimálny tlak. Dokumentový atrament, guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe.
Guľôčkové pero BIC Cristal M rôzne farby: Jednorazové guľôčkové pero s dokumentačným atramentom. Jednoduchý a
čistý dizajn, priehľadné hexagonálne telo, viditeľný stav náplne. Vrchnák vo farbe náplne. Výnimočne odolná guľôčka z
karbidu wolfrámu umožňuje bezchybný zážitok z písania. Guľôčka 1 mm, šírka stopy 0,4 mm, dĺžka písania až 3 km.
Väčšie balenie 50 ks v jednej farbe.
Korekčný roller Tipp-Ex Mini Pocket Mouse jednorazový 5mmx5m: Okamžité prepisovanie po aplikácii, precízna špička na
presné nanášanie. Priehľadné telo na kontrolu množstva pásky, ľahká manipulácia, samonavíjací mechanizmus. Vhodný aj
na opravu drobného rukopisu alebo tlačeného textu. Väčšie balenie 10 ks. Šírka stopz 5 mm. Návin 5 m.
Guľôčkové pero BIC Atlantis Exact rôzne farby: Mechanické guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou. Ponúka čisté a
precízne písanie vďaka ihlovému hrotu a BIC atramentu. Vhodné aj na používanie so šablónami. Pogumované telo pre
pohodlný úchyt, kovová špička. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 12 ks.
Korková nástenka 30x40 cm: Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je sada
montážnych úchytov. Rozmery: 30x40 cm Úprava: korková Súčasť balenia: montážne úchytky
Korková nástenka 40x60 cm: Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je sada
montážnych úchytov. Rozmery: 40x60 cm Úprava: korková Súčasť balenia: montážne úchytky
Korková nástenka 60x90 cm: Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je sada
montážnych úchytov.Rozmery: 60x90 cmÚprava: korkováSúčasť balenia: montážne úchytky
Magnetická nástenka 60x90 cm biela: popisovateľná nástenka so svetlým dreveným rámom.Rozmery: 60x90 cmÚprava:
magnetickáSúčasť balenia: montážne úchytky a sada magnetov
Korková nástenka 80x100 cm: Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Dodávaná v štyroch rozmeroch.
Montážne úchytky sú súčasťou balenia.
Korková nástenka 90x120 cm: Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou balenia je sada
montážnych úchytov.Rozmery: 90x120 cmÚprava: korkováSúčasť balenia: montážne úchytky
Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý: Bloky lepené a dierované na založenie do zakladača, 50-listové. Úprava
čistá, formát A4. Väčšie balenie 10 ks.
Blok College Notes A4 50 listov linajkový: Blok s kovovou špirálou po dlhšej strane, vyrobený z bezdrevného papiera, 50-
listový. Formát A4, úprava linajková. Väčšie balenie 10 ks.
Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový: Bloky lepené a dierované na založenie do zakladača, 50-listové.
Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 10 ks.
Blok poznámkový Krpa Office A4 70 listov linajkový: Poznámkové bloky vyrobené z bezdrevného papiera, 70 listové.
Jednotlivé listy sa dajú jednoducho vytrhnúť a vďaka dierovaniu je ich možné zakladať do karisblokov, rýchloviazačov
alebo zakladačov. Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 10 ks.







Blok College Notes A4 80 listov linajkový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, a otvormi pre zakladanie do šanónov,
perforované, vyrobené z bezdrevného papiera, 80-listové. Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 10 ks. Bez možnosti
výberu motívu
Blok poznámkový Notes A4 80 listov linajkový: Bloky z bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, šité,
perforované, 80-listové. Úprava linajková, formát A4. Väčšie balenie 10 ks.
Blok College Notes A5 50 listov linajkový: Blok s kovovou špirálou po dlhšej strane, vyrobený z bezdrevného papiera, 50-
listový. Formát A5, úprava linajková. Väčšie balenie 10 ks.
Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový:
Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála: Bloky z bezdrevného papiera so špirálou po kratšej strane, s
farebnou prednou stranou, 50-listové. Úprava linajková, formát A5. Väčšie balenie 10 ks
Blok College Notes A5 80 listov linajkový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, a otvormi pre zakladanie do šanónov,
perforované, vyrobené z bezdrevného papiera, 80-listové. Úprava linajková, formát A5. Väčšie balenie 10 ks.Bez možnosti
výberu motívu
Blok poznámkový Notes A5 80 listov linajkový: Bloky z bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, šité,
perforované, 80-listové. Úprava linajková, formát A5. Väčšie balenie 10 ks.
Záznamová kniha Krpa A4 100 listov linajková s registrom: Záznamové knihy s vysekávaným abecedným registrom, 100-
listové. Laminovaná obálka z tvrdého kartónu, potlačená rôznymi farebnými motívmi. Úprava linajková, formát A4. Väčšie
balenie 5 ks.
Záznamová kniha Krpa A4 100 listov linajková modrá: Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho
papiera, 100 listové. Obálka je vyrobená z tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. Úprava linajková, formát
A4. Väčšie balenie 5 ks.
Záznamová kniha Krpa A5 100 listov linajková modrá: Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho
papiera, 100-listové. Obálka je vyrobená z tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. Úprava linajková, formát
A5. Väčšie balenie 10 ks.
Zošit A4 40 listov čistý: Zošity z bezdrevného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava čistá, formát A4. Väčšie balenie 10
ks.
Zošit A4 40 listov linajkový: Zošity z bezdrevného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, výška riadku 8 mm,
formát A4. Väčšie balenie 10 ks.
Zošit A4 60 listov čistý: Školský čistý zošit z kvalitného bezdrevného papiera. Zošity sú balené po 10 ks. Obálka:
obojstranne natieraný ofsetový papier. Počet listov 60. Formát A4.
Zošit A4 60 listov linajkovaný: Školský linajkový zošit z kvalitného bezdrevného papiera. Zošity sú balené po 10 ks. Obálka:
obojstranne natieraný ofsetový papier. Počet listov 60. Formát A4.
Zošit A5 40 listov čistý: Zošity z bezdrevného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava čistá, formát A5. Dodávaný v mixe
2 vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru. Väčšie balenie 10 ks.
Zošit A5 40 listov linajkový: Zošity z bezdrevného papiera, 40-listové, obal polotuhý. Úprava linajková, výška riadku 8 mm,
formát A5. Dodávaný v mixe 2 vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru. Väčšie balenie 10 ks.
Zošit A5 60 listov linajkovaný: Školský linajkový zošit vyrobený z kvalitného bezdrevného zošitového papiera. Balenie po
10 ks. Obálka: obojstranne natieraný ofsetový papier. Počet listov 60. Formát A5.
Náplň do karisbloku A5 100 listov: Náhradné dierované listy( 4 dierky) v linajkovej úprave pre zakladanie do karisblokov v
prebale. Formát: A5 Balenie: 100 listov
Náplň do karisbloku A4 100 listov: Náhradné dierované listy v linajkovej úprave pre zakladanie do karisblokov v prebale.
Formát: A4 Balenie: 100 listov
Bezpečnostná páska Brother TZe-SE4 18mm biela/čierna: Páska, po strhnutí ktorej sa text šachovnicovo deštruuje a
neumožní už jej opätovné nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm Farba pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8 m
Samolepiaca páska Brother TZe-221 9mm biela/čierna: Laminovaná páska TZe vhodná pre všetky tlačiarne štítkov
Brother. Odoláva teplotám od -50 do 300 °C, je odolná voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškriabaniu,
prachu a iným nečistotám a olejovým kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 9 mm Farba pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8
m
Samolepiaca páska Brother TZe-231 12mm biela/čierna: Laminovaná páska TZe vhodná pre všetky tlačiarne štítkov
Brother. Odoláva teplotám od -50 do 300 °C, je odolná voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškriabaniu,
prachu a iným nečistotám a olejovým kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 12 mm Farba pásky/písma: biela/čierna Dĺžka:
8 m
Samolepiaca páska Brother TZe-S231 12mm biela/čierna: Účinné najmä pre nerovné povrchy a polypropylén. V porovnaní
s obyčajnou páskou je o 35 % silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a o 300 % silnejšia na polypropyléne. V priemere je o 50 %
silnejšia. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 12 mm Farba pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 8 m
Sada linerov Centropen 2631/4S: Špeciálne jednorazové grafické linery na vyťahovanie čiar, skicovanie a kreslenie.
Dokumentačný atrament svetlostály a vodeodolný. Dĺžka stopy 500 až 600 m. Dodávané v sade 4 ks s hrotmi 0,1mm, 0,3
mm, 0,5 mm a 0,7 mm. Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 0,1/0,3/0,5/0,7 mm
Sada popisovačov OHP Centropen 2634 S/4S: Permanentné popisovače na alkoholovej báze s ergo držaním na
popisovanie transparentných fólií do spätných projektorov, ale tiež na plastické hmoty, sklo a pod. Väčšie balenie 10 ks v
jednej farbe. Hrot okrúhly, šírka stopy 0,3 - 0,4 mm. Farba mix.
Sada popisovačov OHP Centropen 2636 F/4S: Permanentný popisovač určený nielen na popisovanie transparentných fólií
do spätných projektorov, ale tiež na plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 0,6 mm. Sada 4 ks. Farba: mix 4 farieb Šírka
stopy: 0,6 mm Typ hrotu: okrúhly







Popisovač OHP Centropen 2636 F rôzne farby: Permanentný popisovač určený nielen na popisovanie transparentných
fólií do spätných projektorov, ale tiež na plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 0,6 mm. Väčšie balenie 10 ks. Šírka
stopy: 0,6 mm Typ hrotu: okrúhly
Sada popisovačov OHP Centropen 2637 M/4S: Permanentný popisovač určený na popisovanie transparentných fólií do
spätných projektorov, na plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 1 mm. Sada 4 farieb. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 1
mm Typ hrotu: okrúhly
Popisovač OHP Centropen 2637 M čierny: Permanentný popisovač určený na popisovanie transparentných fólií do
spätných projektorov, na plastické hmoty, sklo a pod. Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1
mm Typ hrotu: okrúhly
Liner Centropen 2811 rôzne farby: Jednorazový liner s jemným plastovým hrotom na najširšie využitie. Šírka stopy 0,3 mm,
dĺžka stopy 1500 m. Väčšie balenie 10 ks. Šírka stopy: 0,3 mm
Sada zvýrazňovačov Centropen 2822/4S: Zvýrazňovač osadený klinovým hrotom so šírkou stopy 1 - 3 mm. Plnený
fluorescenčným atramentom, vhodným na všetky druhy papierov, vrátane kopírovacích a faxových. Sada 4 ks. Farba: sada
4 ks Šírka stopy: 1-3 mm
Sada permanentných popisovačov Centropen 2846/4S: Sada 4 ks permanentných popisovačov s atramentom na
alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Popisovače vhodné na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm. Farba:
sada 4 ks Šírka stopy: 1 mm Typ hrotu: vláknový
Permanentný popisovač Centropen 2846 čierny: Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým
hrotom. Vhodný na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1
mm Typ hrotu: vláknový
Sada popisovačov na CD/DVD/BD Centropen 4606/4S: popisovače s ergo držaním určené na popisovanie CD, DVD a BD
diskov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Popisovač s okrúhlym hrotom. Šírka stopy 1 mm.
Sada linerov Centropen 4611/4S: Liner s ergonomickým dizajnom. Nevysychajúci atrament vydrží aj 14 dní bez vrchnáka.
Jemný plastový hrot, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1 500 m.
Sada rollerov Centropen 4615/4S: Sada 4 rollerov v základných farbách náplne a novom ergonomickom dizajne s jemným
kovovým hrotom s guličkou z karbidu wolfrámu a nevysychajúcim atramentom (vydrží 14 dní bez vrchnáka). Šírka stopy
0,3 mm, dĺžka stopy 2200 m.
Sada popisovačov na CD/DVD/BD Centropen 4616/4: Liner s jemným plastovým hrotom v novom ergonomickom dizajne
určený na popisovanie CD, DVD a BD diskov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka stopy 0,6 mm. Sada
4 základných farieb.
Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4616 čierny: Liner s jemným plastovým hrotom v novom ergonomickom dizajne
určený na popisovanie CD, DVD a BD diskov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka stopy 0,6 mm. Farba
čierna. Väčšie balenie 10 ks.
Sada linerov Centropen 4621/4S: Jednorazový liner v novom dizajne s jemným plastovým hrotom v kovovej objímke.
Plnený nevysychajúcim atramentom, vďaka ktorému liner vydrží až 14 dní bez vrchnáka. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy
1 500 m. Sada 4 základných farieb.
Sada zvýrazňovačov Centropen 8552/4S: Zvýrazňovač s celofluorescenčým plášťom. Reflexný pigmentový atrament s
vysokým stupňom flourescencie a odolnosti proti UV žiareniu. Pre zvýrazňovanie textov na všetkých druhoch papiera.
Klinový hrot, šírka stopy 1 - 4,6 mm.
Sada popisovačov na tabule Centropen 8559/4S: Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele smaltované
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Sada 4 ks. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 2,5
mm Typ hrotu: okrúhly
Popisovač na tabule Centropen 8559 rôzne farby: Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele smaltované
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka
stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly
Sada permanentných popisovačov Centropen 8566/4S: Sada 4 ks permanentných popisovačov. Atrament na alkoholovej
báze odolný voči vode a teplote do 100 °C. Hrot okrúhly, šírka stopy 2,5 mm. Farba: sada 4 ks Šírka stopy: 2,5 mm Typ
hrotu: okrúhly
Permanentný popisovač Centropen 8566 čierny: Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze, odolný voči
vode a teplote do 100 °C. Hrot okrúhly, šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 2,5 mm Typ
hrotu: okrúhly
Sada popisovačov na tabule Centropen 8569/4S: Za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze, vhodné
na biele smaltované tabule a na neporézne povrchy. Zdravotne nezávadné. Skladujte vo vodorovnej polohe. Hrot zrezaný,
šírka stopy 1 - 4,5 mm.
Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/4S: Celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky
druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho. Šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v sade 4 ks. Farba: sada 4 ks
Šírka stopy: 1-4 mm
Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/6S: Celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky
druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho. Šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v sade 6 ks. Farba: sada 6 ks
Šírka stopy: 1-4 mm
Kalkulačka CiTIZEN SR-270X šedá: grafic. LCD displej. s nastaviteľ. kontrastom. papieri. Ľahko a prehľadne vyjadruje
symbolické vyjadrenie π, zlomky, exponenty, odmocniny a pod. Vybavená 251 integrovanými funkciami. S pevným
plastovým krytom, rátanie so zlomkami, goniometrické ,hyperbolické, logaritmické a exponenciálne funkcie•
trigonometrické funk. vrátane inverzných v DEG, RAD a GRAD• štatistika jednej a dvoch premenných• 6 typov regresie•







pravdepod., kombinácie a permutácie• fun. vyvolania posledného výsledku• uchovávanie pamäte• duálne napájanie
(solárne + batéria)• roz. 84 × 165 × 20 mm.
Kalkulačka Citizen SDC-810BN: Stolová kalkulačka s 10-miestnym mierne nakloneným maticovým displejom a plastovými
tlačidlami. Výpočet % a odmocniny, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, duálne napájanie (solárne +
batéria), rozmery 102×124×25 mm.
Kalkulačka Citizen SDC-812 BN: Stolová kalkulačka s 12-miestnym mierne nakloneným maticovým displejom a plastovými
tlačidlami. Výpočet % a odmocniny, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, duálne napájanie (solárne +
batéria), rozmery 102×124×25 mm.
Kalkulačka Citizen SDC-554S: Stolová kalkulačka s 14-miestnym nakloneným displejom, štandardnými funkciami vrátane
zaokrúhľovania a nastavenia počtu desatinných miest. Výpočet % a odmocniny, 4 tlačidlá na prácu s pamäťou, funkcia
TAX pre výpočet dane, funkcia MU pre výpočet marže, funkcia desatinnej čiarky TAB, korekčná klávesa pre mazanie
poslednej číslice, duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 153×199×30 mm.
Kalkulačka CITIZEN CT-555N: Stolová kalkulačka s veľkým 12‑miestnym nakloneným maticovým displejom. Vybavená
základnými matematickými funkciami, funkciou Mark Up na jednoduchý a rýchly výpočet cien a Check & Correct na
kontrolu a opravu zadaných výpočtov. Farba čierna.- výpočet percenta a odmocniny- 3 tlačidlá na prácu s pamäťou-
funkcia MU pre výpočet marže- funkcia TAX pre výpočet dane- funkcia Check & Correct- duálne napájanie (solárne +
batéria)- rozmery 130 × 129 × 34 mm.
Pečiatka Colop Dátumovka S 120, mesiac číslom (03): Samofarbiaca dátumovka, u ktorej mesiac môže byť číslom (03)
alebo slovom (035). Výška odtlačku dátumu je 4 mm. Náhradná poduška E/10 čierna.
Kalkulačka Casio MS-10B: Stolová kalkulačka s veľkým 10-miestnym maticovým displejom, plastovými tlačidlami
a pomocnými tlačidlami na výpočet daní. Výpočet %, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, percentuálna
marža, zobrazenie použitej funkcie +,, ×, ÷, označenie oddeľovania po tisícoch, ukladanie operácií do vyrovnávacej
pamäte, konverzia času, duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 103×145×31 mm.
IR 40 T farbiaci valček: Farbiaci valček do kalkulačiek s tlačou, napr. CITIZEN CX-185N, CITIZEN CX-121N, CITIZEN
CX-32N, CITIZEN CX-77 IV, CASIO HR-200TEC, CASIO HR-150TEC a CASIO HR-8TEC
Kalkulačka Casio MS-20B: Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym maticovým displejom, plastovými tlačidlami
a pomocnými tlačidlami na výpočet daní. Výpočet %, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny znamienka +/-, funkcia TAX
pre výpočet dane, zobrazenie použitej funkcie +,, ×, ÷, označenie oddeľovania po tisícoch, ukladanie operácií
do vyrovnávacej pamäte, konverzia času, duálne napájanie (solárne + batéria), rozmery 103×145×31 mm.
Kalkulačka Casio FX-220 PLUS: Vedecká kalkulačka s 2-riadkovým displejom a pevným vysúvacím puzdrom. Vybavená
181 integrovanými funkciami, t.i. výpočty so zlomkami, hyperbolické funkcie, permutácie a kombinácie, štatistické výpočty,
trigonometrické funkcie, frakčné výpočty, šesťdesiatková/ desiatková sústava. Automatické vypnutie, napájanie AA
batériou, rozmery 75 × 153 × 19,5 mm.
Strúhadlo DAHLE 155 mechanické: Kvalitné značkové strúhadlo z plastu na tuhy a ceruzky priemeru do 12 mm v
atraktívnom dizajne s automatickým prichytením ceruzky pri strúhaní a jej automatickým uvoľnením po zastrúhaní. Kovová
objímka prítlaku zabezpečuje dlhú životnosť
Rezacie pravítko DAHLE 350: Rezacie pravítko je ekonomickou alternatívou k väčším rotačným rezačkám. Obsahuje
rotačný nôž uložený v plastovom kryte s rezacou kapacitou 0,3 mm. Súčasťou je rezacia podložka s predtlačenou
mriežkou.
Kreatívny set DAHLE 360: Rezacie pravítko pre klasický rovný rez s dvomi doplnkovými rezacími hlavami pre perforovaný
a cik-cak rez. Obsahuje rotačný nôž uložený v plastovom kryte s rezacou kapacitou 0,3 mm. Súčasťou balenia je rezacia
podložka s predtlačenou mriežkou.
Rezačka DAHLE 502 páková: Nôž z lisovaného oceľového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie aj bez krytu. Ručný
prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené fotoformáty a centimetrová mierka. Farba modrá. Dĺžka rezu: 320 mm Kapacita:
8 listov Prítlak: ručný
Rezačka DAHLE 508 rotačná: Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte,
automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 460 mm
Kapacita: 6 listov Prítlak: automaticky pohybom reznej hlavy<br
Nožnice DAHLE 21cm: Nožnice so špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z vysoko
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť: 21 cm
Multifunkčné nožnice DAHLE 21cm: Nožnice s mikro zúbkovaním a špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z ABS plastu a
strihacou časťou z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Určené na rezanie tvrdých a pevných materiálov. Farba čierna.
Veľkosť: 21 cm
Nožice DAHLE 13 cm: Nožnice so špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z vysoko kvalitnej
nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť: 13 cm
Nožnice DAHLE 16cm: Nožnice so špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z ABS plastu, strihacou časťou z vysoko
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť: 16 cm
Rezačka DAHLE 533 páková: Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu.
Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranu na prsty. Presná mierka
v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 15
listov Prítlak: ručný
Strúhadlo DAHLE kovové s boxom: Značkové strúhadlo s boxom na ceruzky priemeru do 8 mm. Telo a vrchnák z plastu.
Strúhadlo DAHLE kovové s 2 otvormi s boxom: Značkové strúhadlo s boxom na ceruzky priemeru do 10,5 mm. Telo a
vrchnák z plastu.







Nožnice DAHLE OFFICE titánové 13cm: Nožnice vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele pre dlhú životnosť.
Potiahuté vrstvou titánu, precízne ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s jemným pogumovaním pre
komfort a precíznosť pri strihaní.
Nožinice DAHLE OFFICE titánové 18cm: Nožnice vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele pre dlhú životnosť.
Potiahuté vrstvou titánu, precízne ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s jemným pogumovaním pre
komfort a precíznosť pri strihaní.
Nožnice DAHLE OFFICE titánové 20,4cm: Nožnice vysokej kvality zo špeciálnej tvrdenej nerezovej ocele pre dlhú
životnosť. Potiahuté vrstvou titánu, precízne ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická rukoväť s jemným pogumovaním
pre komfort a precíznosť pri strihaní.
Nožnice DAHLE Comfort grip 14cm: Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie
prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červená. Veľkosť: 14 cm
Nožnice DAHLE Comfort grip 21cm: Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie
prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červená. Veľkosť: 21 cm
Nožnice DAHLE Comfort grip 26cm: Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie
prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červená. Veľkosť: 26 cm
Rezačka DAHLE 550 rotačná: Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie,
papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z
tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 360 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický
Rezačka DAHLE 552 rotačná: Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie,
papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z
tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický
Rezačka DAHLE 554 rotačná: Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie,
papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z
tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 720 mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický
Rezačka DAHLE 558 rotačná: Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie,
papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z
tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú
vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 1300 mm Kapacita: 7 listov Prítlak: automatický
Rezačka DAHLE 560 páková: Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený
nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný prítlak, zadný doraz. Presná
mierka v cm/inch a DIN formátoch, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 25
listov Prítlak: ručný
Rezačka DAHLE 561 páková: Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený
nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním.
Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360
mm Kapacita: 35 listov Prítlak: automatický
Strúhadlo DAHLE 77 mechanické kovové: Kvalitné značkové strúhadlo s plastovým telom a celokovovou objímkou na tuhy
a ceruzky do priemeru 12 mm. Atraktívny dizajn s automatickým prichytením ceruzky pri strúhaní a jej automatickým
uvoľnením po zastrúhaní. Farba: strieborná
Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre filcovú stierku DAHLE. Obsah: 12 vankúšikov
Filcová stierka DAHLE: Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými vankúšikmi. Farba sivá.
Magnet 13 mm rôzne farby: Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom. Farba: biela Prítlačná sila:
100 g Balenie: 10 ks
Magnet 24 mm rôzne farby: Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom. Farba: biela Prítlačná sila:
300 g Balenie: 10 ks
Magnet s háčikom 36 mm: Okrúhly magnet s háčikom a vysokou prítlačnou silou. Farba: biela Prítlačná sila: 8000 g Väčšie
balenie: 5 ks
Sada rezných hláv 507: Sada 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja k rezačke DAHLE
507.
Rýchloviazač DONAU rôzne farby: Štandardný polypropylénový rýchloviazač s priehľadnou prednou stranou a nasávacím
popisným pásikom. Formát A4. Balenie 10 ks.
Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý rôzne farby: Obal s eurodierovaním z kvalitného polypropylénu na
uloženie dierovaných dokumentov do formátu A4. Predná strana priehľadná lesklá, biely papierový zasúvací štítok pozdĺž
chrbta. Rozmery 310 × 235 mm. Balenie 10 ks. Formát: A4
Rýchloviazač PVC DONAU rôzne farby: Rýchloviazač z PVC hrúbky 150 um s obojstranným nasúvacím popisným
pásikom. Kapacita 200 strán. Formát A4. Balenie 10 ks.
Euroobal DONAU A4 lesklý 50mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a
hladký. Formát A4. Balení v kartónovej krabici.
Euroobal DONAU A4 40mic s rôzne farby okrajom: Priehľadné euroobaly z polypropylénu s farebným eurodierovaním a
vonkajším farebným prúžkom. Otvor zhora. Formát A4. Povrch zrnitý. 100 ks balené v sáčku. Hrúbka: 40 mic.







Euroobal na katalógy DONAU s chlopňou 12ks: Euroobal z polypropylénu s chlopňou, chrániacou vložené dokumenty
z hornej časti. Vhodný na katalóg alebo iný objemný zviazaný dokument hrúbky 27 mm. V balení 12 ks. Hrúbka 170 mic.
Euroobal DONAU A4 matný 45mic: Priehľadný euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch matný,
mierne pórovitý. Formát A4. V kartóne 26 balení. Balenie 100 ks v sáčku. Výrobca: Donau Formát: A4Hrúbka: 45 mic.
Euroobal DONAU A4 maxi lesklý 120mic 25ks: Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov rozšíreného
formátu A4. Povrch lesklý, otvor zhora. Hrúbka 120 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220 mm. Balenie 25 ks v PE
sáčku. Formát: A4 maxi Hrúbka: 120 mic.
Plastový obal A5 so zipsom DONAU: Plastový obal z PVC s uzatváraním na zips a štítkom na popis. Formát A5, rozmery
240 x 180 mm. Väčšie balenie 24 ks.
Kartónový obal lesklý s gumičkou DONAU rôzne farby: Lesklý hladký obal A4 s tromi chlopňami a gumičkou. Materiál
pevný kartón gramáže 400 g. Väčšie balenie 50 ks.
Blok kocka nelepená 90x90x90mm mix farieb (8302001PL-99): Neónové poznámkové bloky z recyklovaného papiera
dodávané ako náhrada do zásobníka. Rozmery 90×90×90 mm. Väčšie balenie 12 ks.
Blok kocka nelepená 83x83x75 mm biela: Biele poznámkové bloky so 700 lístkami v tvare kocky v rovnej nelepenej úprave
ako náhrada do zásobníka. Rozmery: 83x83x75 mm Väčšie balenie 6 ks.
Zakladač 2-krúžkový DONAU poloplastový 4cm rôzne farby: Zakladač s 2 krúžkami priemeru 25 mm potiahnutý
z vonkajšej strany PP fóliou so štruktúrou plátna o hrúbke 100 µm a z vnútornej strany hladkým papierom. Obojstranný
chrbtový štítok, šírka chrbta 4 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 4 cm
Zakladač 4-krúžkový DONAU poloplastový 4,5cm rôzne farby: Krúžkový zakladač so 4 D-krúžkami priemeru 30 mm
potiahnuté z vonkajšej strany PP fóliou hrúbky 100 µm a z vnútornej strany hladkým papierom. Šírka chrbta 4,5 cm. Väčšie
balenie 10 ks. Chrbát: 4,5 cm
Zakladač pákový DONAU poloplastový 5cm čierny: Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, potiahnutý
fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a uzatváracím
mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 5 cm Farba: čierna
Zakladač pákový DONAU poloplastový 7,5cm čierny: Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, potiahnutý
fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a uzatváracím
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: čierna
Blok kocka nelepená 83x83x75mm biela v čírej škatuľke: Biele poznámkové bloky so 700 lístkami v tvare kocky v rovnej
nelepenej úprave v plastovej krabičke. Rozmery: škatuľka 92x92x82 mm, kocka 83x83x75 mm Väčšie balenie 6 ks.
Blok kocka nelepená 83x83x75mm pastelové farby číra škatuľka: Farebné (pastelové farby) nelepené poznámkové bloky v
čírej plastovej škatuľke. Rozmer bločkov 83x83x75mm.Rozmer škatuľky 92x92x82mmVäčšie balenie 6 ks.
Blok kocka nelepená 90x90x90mm neónových farieb dymová škatuľka: Neónové poznámkové bloky z recyklovaného
papiera v tvare kocky v nelepenej úprave dodávané v plastovej škatuľke. Rozmery: škatuľka 95×95×95 mm, kocka
90×90×90 mm. Väčšie balenie 12 ks.
Rám s klipmi a plexisklom 210x297mm: Ideálny pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a iných dokladov.
Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 3 mm plát HDF. Možnosť
vešania na výšku alebo na šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery: 210
x 297 mm
Rám s klipmi a plexisklom 300x400mm: Ideálny pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a iných dokladov.
Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 3 mm plát HDF. Možnosť
vešania na výšku alebo na šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery: 300
x 400 mm
Rám s klipmi a plexisklom 500x700mm: Ideálny pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a iných dokladov.
Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 3mm plát HDF. Možnosť
vešania na výšku alebo na šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery : 50 x
70 cm.
Rám s klipmi a plexisklom 700x1000mm: Ideálny pomocník na rýchle zarámovanie diplomov, certifikátov a iných dokladov.
Vrchná časť plexisklo hrúbky 1 mm, z každej strany potiahnuté ochrannou fóliou, spodná časť 3mm plát HDF. Možnosť
vešania na výšku alebo na šírku. Spojovacie klipy po zavesení od steny neodstávajú. Jednoduchá montáž. Rozmery : 70 x
100 cm.
Pravítko DONAU 30cm transparentné: Transparentné pravítko. Dĺžka 30 cm. Väčšie balenie 20 ks.
Roller gélový DONAU rôzne farby: Klasický roller s plastovým klipom a gumeným úchytom vo farbe tuhy. Plnený
netoxickým pigmentovým vode odolným atramentom. Telo z plastu, gulička 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm, dĺžka stopy
450 m. Väčšie balenie 12 ks. Náhradná náplň DO734501.
Roller gélový klikací DONAU rôzne farby: Klikací roller s plastovým klipom a gumeným úchytom vo farbe tuhy. Plnený
netoxickým pigmentovým vode odolným atramentom. Telo z plastu, gulička 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm, dĺžka stopy
400 m. Väčšie balenie 12 ks. Náhradná náplň DO734601.
Náhradná náplň do gélového klikacieho rollera DONAU modrá: Náplň do klikacieho rollera Donau. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: modrá
Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 4S: Sada 4 zvýrazňovačov so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy
1-5 mm, dĺžka stopy 200 m.
Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S: Sada 6 zvýrazňovačov so zrezaným hrotom na vyznačovanie textu. Šírka stopy
1-5 mm, dĺžka stopy 200 m.







Zásobník na závesné obaly DONAU červený: Zásobník na 20 štandardných závesných obalov formátu A4. Dodávaný bez
obalov. Rozmery 330×260×160 mm
Zásobník na závesné obaly DONAU tmavomodrý: Zásobník na 20 štandardných závesných obalov formátu A4. Dodávaný
bez obalov. Rozmery 330×260×160 mm.
Samolepiaca nástenka 58x46cm hnedá DONAU: Samolepiaca nástenka s povrchom, ktorý umožňuje mnohonásobné
prichytávanie a odlepovanie dokumentov bez použitia špendlíkov, samolepiacej pásky alebo magnetov. Rozmery 46×
58 cm, hrúbka 4 mm. Farba hnedá s korkovým vzorom. Samolepiaca vrstva nástenky je pokrytá ochrannou fóliou, ktorú
treba pred prvým použitím odstrániť. Väčšie balenie 10 ks.
Filcová stierka na tabule economy magnetická: Magnetická filcová stierka triedy economy. Farba žltá.
Archívny box DONAU 80mm modrý: Archívny box z trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej výrobu
pochádza z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). Vhodný na archiváciu
dokumentov do formátu A4 s otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj zakladač Donau. Predtlače na popis
na dlhšej i kratšej strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v
kombinácii s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 297x80x339mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 80 mm
Farba: modrá
Archívny box DONAU 100mm modrý: Archívny box z trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej výrobu
pochádza z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). Vhodný na archiváciu
dokumentov do formátu A4 s otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj zakladač Donau. Predtlače na popis
na dlhšej i kratšej strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v
kombinácii s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 297x100x339 mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 100 mm
Farba: modrá
Archívny box DONAU 120mm modrý: Archívny box z trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej výrobu
pochádza z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). Vhodný na archiváciu
dokumentov do formátu A4 s otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj zakladač Donau. Predtlače na popis
na dlhšej i kratšej strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v
kombinácii s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Rozmery 297x120x339mm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 120 mm
Farba: modrá
Archívna škatuľa so sklápacím vekom DONAU hnedá: z trojvrstvovej lepenky gramáže 450 g s certifi. FSC®, bez obsahu
kyseliny (pH 7,5). Rýchlo a ľahko zložiteľná. Bočné otvory na prenášanie, predtlač na popis na bokoch. Dodávaná
rozložená. Väčšie balenie 5 ks. Rozmery: 560 × 370 × 315 mm. Kapacita: 6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5
archívnych boxov so šírkou chrbta 10 cm, 4 archívne boxy so šírkou chrbta 12 cm, 2 archívne boxy so šírkou chrbta 15,5
cm + 1 archívny box so šírkou chrbta 20 cm alebo 2 archívne boxy so šírkou chrbta 20 cm + 1 archívny box so šírkou
chrbta 10 cm.
Archívna škatuľa s odnímateľným vekom DONAU hnedá: z trojvrstvovej lepenky gramáže 490 g s certifik. FSC®, bez
obsahu kyseliny (pH 7,5). Rýchlo a ľahko zložiteľná. Bočné otvory na prenášanie, predtlač na popis na bokoch. Dodávaná
rozložená. Väčšie balenie 5 ks. Roz.: 522 × 351 × 305 mm. Kapacita: 6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5
archívnych boxov so šírkou chrbta 10 cm, 4 archívne boxy so šírkou chrbta 12 cm, 2 archívne boxy so šírkou chrbta 15,5
cm + 1 archívny box so šírkou chrbta 20 cm alebo 2 archívne boxy so šírkou chrbta 20 cm + 1 archívny box so šírkou
chrbta 10 cm.
Plastový rozraďovač DONAU 10-dielny farebný: 10-dielny A4 plastový farebný rozraďovač bez označenia s
eurodierovaním a titulným listom na popisovanie obsahu. Balenie jedna sada v polyesterovom sáčku. Väčšie balenie 25
sád.
Plastový rozraďovač DONAU 1-10 farebný: Rozraďovač formátu A4 vyrobený z tuhého polypropylénu. Jednotlivé stránky
v rôznych farbách, multiperforácia na použitie rozraďovača v krúžkovom aj pákovom zakladači. Väčšie balenie 25 sád.
Rozmery 230x297mmOznačenie rozraďovačov: 1-10
Gumičky 57mm mix farieb 0,5kg: Rôznofarebné gumičky priemeru 57 mm. Balenie: 1450 ks
Gumičky 57mm mix farieb 1kg: Rôznofarebné gumičky priemeru 57 mm. Balenie: 2900 ks
Strúhadlo DONAU kovové s dvomi otvormi: Kovové strúhadlo dvojité so zásobníkom na štandardné a farebné ceruzky.
Väčšie balenie 20 ks.
Lepiaca páska DONAU 18mmx33m s dispenzorom 3ks: Univerzálna lepiaca páska vhodná do kancelárie, školy i na
domáce využitie. Vyrobená z polypropylénu, odolnému voči žltnutiu. Vysoko transparentná, pri faxovaní a kópiách ich
nevidieť. Silná substancia lepidla zaručuje dlhú trvanlivosť. Dodávaná v balení 3 ks s dispenzorom. Rozmery: 18 mm x 33
m
Dispenzor na pásku DONAU: Stolový zásobník na pásky do šírky 19 mm s kovovým nožom na odrezanie pásky a dvomi
protišmykovými podložkami na spodnej časti. Dodávaný prázdny. Farba čierna. Väčšie balenie 24 ks.
Nožnice DONAU klasické 20,5cm: Kancelárske nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.
s pogumovaným úchytom a strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Väčšie balenie 12 ks. Veľkosť: 20,5cm
Nožnice DONAU Soft grip 20cm modré: Kancelárske nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky
a pod. s pogumovaným úchytom a strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna/-modrá. Veľkosť: 20 cm
Nožnice DONAU klasické 16cm: Kancelárske nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.
s pogumovaným úchytom a strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť: 16 cm
Rezač DONAU PROFESSIONAL 18mm: Profesionálny rezač s puzdrom z ušľachtilej ocele, gumenou zónou pre dokonalé
uchytenie a otvorom na zavesenie. Po vytiahnutí opotrebovaného noža sa zasunutím bežca nainštaluje z integrovaného
zásobníka automaticky nôž nový. Šírka čepele: 18 mm. Úprava: plastová







Blok kocka lepená 90x90x90mm farebná: Neónové poznámkové bloky z recyklovaného papiera v tvare kocky v lepenej
úprave. Rozmery 90×90×90 mm. Väčšie balenie 12 ks.
Visačka štipec+špendlík DONAU 90x57mm 50ks: Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na odev pomocou
štipca alebo zatváracieho špendlíka. Balenie 50 ks.Rozmery: 90 x 57 mmUchytenie: štipec/zatvárací špendlíkBalenie: 50
ks
Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU rôzne farby: Plastový obal z priehľadného PP s uzatvárateľnou
klopou a eurodierovaním. Formát A4, hrúbka 200 µm. Formát: A4Balenie: 4ks
Plastový obal A4 s cvočkom DONAU rôzne farby: Plastový obal z PP s uzatváraním. Formát A4. Väčšie balenie: 4 ks.
Plastový box s gumičkou DONAU priehľadný rôzne farby: Plastový box s tromi chlopňami vyrobený zo silného
polypropylénu 700 µm, uzatvárateľný gumičkou. Kapacita cca 300 listov. Rozmery (v×h×š) 327×250×32 mm. Väčšie
balenie 20 ks.
Aktovka plastová s držadlom DONAU rôzne farby: Aktovka z elegantného PP v matnej povrchovej úprave, držadlo
a zámok v čiernej farbe. Rozmery (š×v×h) 340×260×35 mm. Väčšie balenie 40 ks.
Plastový obal C5 s cvočkom DONAU zelený: Plastový obal z PP s uzatváraním. Formát A5. Väčšie balenie: 10 ks. Farba:
zelená.
Plastový obal C5 s cvočkom DONAU modrý: Plastový obal z PP s uzatváraním. Formát A5. Väčšie balenie: 10 ks. Farba:
modrá.
Plastový obal s gumičkou DONAU polopriehľadný rôzne farby: Polopriehľadný obal z polypropylénu hrúbky 480 mikrónov.
Tri klopy, vymeniteľná etiketa. Formát A4. Väčšie balenie 25 ks.
Kartónový rozraďovač DONAU úzky mix farieb: Rozraďovač rozmerov 105×235 mm. Materiál manila 190 g. Farba: mix
farieb (biela, červená, zelená a modrá po 25 ks)
Prešpánový obal s gumičkou DONAU rôzne farby: Obal A4 s tromi chlopňami a gumičkou vo farbe obalu. Materiál
prešpánový kartón gramáže 390 g. Väčšie balenie 10 ks.
Blok kocka nelepená 83x83x75mm pastelové farby: Farebné (pastelové farby) nelepené poznámkové bloky v tvare kocky.
Vhodný ako samostatné poznámkové bloky alebo ako náplň do škatuľky DO491001.Rozmery 83x83x75mm.Väčšie balenie
6 ks.
Stojan na časopisy DONAU čierny: Stojan na prospekty, časopisy a katalógy s vymeniteľným chrbtovým štítkomy. Materiál
kartón, potiahnutý z vonkajšej strany 100 um polypropylénovou fóliou. Rozmery (š × v × h) 72 × 320 × 245 mm. Farba:
čierna
Spisové spony DURABLE 26mm medené 1000ks: Spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď Veľkosť: 26 mm
Balenie: 1000 ks
Spisové spony DURABLE 26 mm zinkové 100ks: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 26 mm
Balenie: 100 ks
Spisové spony DURABLE 26mm zinkové 1000ks:: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 26 mm
Balenie: 1000 ks
Spisové spony DURABLE 32mm medené 1000ks: Spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď Veľkosť: 32 mm
Balenie: 1000 ks
Spisové spony DURABLE 32mm zinkové 100ks: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 32 mm
Balenie: 100 ks
Spisové spony DURABLE 32mm zinkové 1000ks: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 32 mm
Balenie: 1000 ks
Spisové spony DURABLE 77mm medené 100ks: Veľké spisové spony v medenej úprave. Materiál: meď Veľkosť: 77 mm
Balenie: 100 ks
Spisové spony DURABLE 50mm zinkové 100ks: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 50 mm
Balenie: 100 ks
Spisové spony DURABLE 77mm zinkové 100ks: Spisové spony v zinkovej úprave. Materiál: zinok Veľkosť: 77 mm
Balenie: 100 ks
Spisové spony DURABLE 26mm + dispenzor: Magnetický akrylový zásobník so 125 kusmi farebných spôn veľkosti 26 mm.
Materiál: mix farieb Veľkosť: 26 mm
Spisové spony DURABLE 26mm potiahnuté plastom farebné 100ks: Spony na papier potiahnuté farebnou plastovou
vrstvou. Materiál: mix farieb Veľkosť: 26 mm Balenie: 100 ks
Nožnice DURABLE Supercut 25cm: Univerzálne nožnice na kartón, papier, PVC a iné pevné materiály. Nehrdzavejúca,
špeciálne tvrdená oceľ Solingen, špičková kvalita, trojročná záruka. Veľkosť: 25 cm Farba: čierna/červená
Napichovacie špendlíky guľaté DURABLE 6mm mix farieb 50ks: Špendlíky určené na vyznačenie bodov na mapách,
plánoch, organizačných a vývesných tabuliach. Priemer hlavičky 6 mm, dĺžka nožičky 15 mm. Balenie v mixe farieb.
Priemer hlavičky: 6 mm Farba: mix farieb Balenie: 50 ks
Panel na 24 kľúčov DURABLE KEY BOARD 24: Dokonalý organizačný systém na kľúče bez dokupovania ďalších
doplnkov s jednoduchou montážou na stenu. Panel umožňuje pohodlný a priamy prístup až k 24 menovkám s kľúčmi.
Na výšku zaberie iba 40 cm, čím ušetrí miesto. Súčasťou balenia je 6 menoviek na kľúče v rôznych farbách. Farba panelu
sivá. Farba: sivá
Obal s klipom DURACLIP Original 30 mix farieb: Obal vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie nedierovaných listov.
Materiál z PVC s unikátnym kovovým klipom, ktorý sa prispôsobí vloženému počtu listov a priehľadnou prednou stranou.
Ideálny na prezentácie, ponuky, správy, poznámky na konferencie, semináre a pod. Formát A4. Kapacita 1-30 listov.
Väčšie balenie 25 ks. Kapacita: 1-30 listov Farba: mix farieb







Obal s klipom DURACLIP Original 30 #farby: Obal vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie nedierovaných listov.
Materiál z PVC s unikátnym kovovým klipom, ktorý sa prispôsobí vloženému počtu listov a priehľadnou prednou stranou.
Ideálny na prezentácie, ponuky, správy, poznámky na konferencie, semináre a pod. Formát A4. Kapacita 1-30 listov.
Väčšie balenie 25 ks. Kapacita: 1-30 listov Farba: biela
Obal s klipom SWINGCLIP mix farieb: Obal z pevného číreho polypropylénu s nepriehľadným farebným vyklápacím
klipom. Formát A4. Kapacita 1-30 listov. Väčšie balenie 25 ks. Farba klipu: mix farieb Farba obalu: číra Kapacita: 1-30
listov
Obal L na dokumenty DURABLE krištáľovo číry 150mic: Krištáľovo číry obal na dokumenty z PVC. Otvor zhora a po dlhšej
strane („L“). Povrch lesklý. Formát A4.Balenie 50 ks. Hrúbka: 150 mic.
Obal L na dokumenty DURABLE STANDARD číry: Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Otvor zhora a po dlhšej
strane („L“). Povrch lesklý. Formát A4. Balenie 100 ks. Hrúbka: 100 mic.
Obal L na dokumenty DURABLE modrý: Priehľadný obal na dokumenty s otvorom zhora a po dlhšej strane („L“). Povrch
matný, mierne pórovitý. Formát A4. Balené v kartónovom boxe. V balení 100 ks. Formát: A4Farba: modrá Hrúbka: 120
mic.
Dosky s klipom DURABLE čierne: Dosky vyrobené zo spevneného mäkkého PVC. Vrecko po celej dĺžke vnútornej strany
predného obalu. Vhodné na dokumenty formátu A4.Farba: čierna
Dosky s klipom DURABLE tmavomodré: Dosky vyrobené zo spevneného mäkkého PVC. Vrecko po celej dĺžke vnútornej
strany predného obalu. Vhodné na dokumenty formátu A4
Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS strieborný/modrý: Vizitkár so 100 obojstrannými vreckami rozmerov
104×72 mm a abecedným rozraďovačom s 25 oddielmi. Jednoduché vkladanie vizitiek. Kompatibilný s vizitkárom
VISIFIX® Flip. Náhradné balenie vreciek do vizitkára VISIFIX® Desk obj. kód DU241819 obsahuje 40 priehľadných
vreciek. Farba: strieborná/modrá
Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX: Elegantná a praktická hliníková krabička na vizitky v matnej
úprave. Vnútorné rozmery 90 × 55 mm. Kapacita 20 vizitiek. Farba strieborná. Vnútorné rozmery: 90 x 55 mm Kapacita: 20
vizitiek Úprava: matná
Rotačný stolový vizitkár na 300 vizitiek VISIFIX CUBO čierny: Praktický rotačný vizitkár s rozraďovačom. Vyrobený z
kvalitného plastu. Obsahuje 150 obojstranných vreciek rozmeru 72 × 104 mm a abecedný rozraďovač s 25 oddielmi.
Kapacita 300 vizitiek. Vrecká na vizitky sa ľahko vyberajú a umožňujú tak rýchle narábanie s vizitkami. Farba: čierna
Rozmery 215x120x185 mm
Plastový obal A4 so zipsom DURABLE: Plastové obaly s uzatváraním na zips na uchovávanie alebo prenos dokumentov a
iných drobností. Formát A4. Rozmery 330 x 240 mm. V balení 5 ks.
Plastový obal A5 so zipsom DURABLE: Plastové obaly s uzatváraním na zips na uchovávanie alebo prenos dokumentov a
iných drobností. Formát A5. Rozmery 240 x 180 mm. V balení 5 ks.
Euroobal DURABLE BUSINESS A5 lesklý 60mic v sáčku: Polypropylénové priehľadné euroobaly v lesklej úprave.
Formát A5. Balené v sáčku. Balenie 25 ks. Výrobca: DURABLE Formát: A5Hrúbka: 60 mic.
Euroobal DURABLE A4 matný s chlopňou 135mic v sáčku: Obaly s eurodierovaním vhodné na zakladanie hrubších
materiálov do formátu A4. Povrch matný. Otvor po dlhšej strane obalu uzatvorený chlopňou. Balenie 5 ks. Balené v sáčku.
Výrobca: DURABLE Formát: A4Hrúbka: 135 mic.
Euroobal na katalógy DURABLE MAXI bez chlopne 180mic 5ks: Priehľadný obal s eurodierovaním zo silnej PVC fólie.
Predné vrecko s voľným chrbtom, ktorý sa prispôsobí šírke vloženého katalógu alebo počtu vložených listov. Balenie 5 ks.
Hrúbka 180 mic. Materiál: silná PVC fólia Popis: predné vrecko
Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v krabici: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora,
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks. Balený v kartónovej krabici. Hrúbka: 48 mic. Výrobca:
DURABLE
Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v sáčku: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora,
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks. Balený v sáčku. Hrúbka: 48 mic. Výrobca: DURABLE
Euroobal DURABLE PREMIUM A4 lesklý 80mic v sáčku: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora,
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks v sáčku. Hrúbka: 80 mic. Výrobca: DURABLE
Rýchloviazač DURABLE DOCUMENT rôzne farby: Elegantný rýchloviazač z priesvitného PVC s vnútorným vreckom
na zadnej strane a vreckom na vizitky na prednom obale. Extra široký, vhodný aj na euroobaly. Väčšie balenie 25 ks.
V kombinácii so zakladacím pásikom obj. kód DU2996 02 je možné archivovať rýchloviazač v zakladači.
Lišty DURABLE 1-30 listov #farby: Násuvné lišty z plastu na nasúvanie listov. Veľkosť do 30 listov. Formát A4. Balenie 100
ks. Kapacita listov: 1-30Farba: čierna
Lišty DURABLE 1-60 listov #farby: Násuvné lišty z plastu na nasúvanie listov. Veľkosť do 60 listov. Formát A4. Balenie 100
ks. Kapacita listov: 1-60Farba: čierna
Lišty DURABLE 20-80 listov čierne: Násuvné lišty z plastu na nasúvanie listov. Veľkosť 20-80 listov. Formát A4. Balenie 25
ks.Kapacita listov: 20-80Farba: čierna
Lišty DURABLE 40-100 listov #farby: Násuvné lišty z plastu na nasúvanie listov. Veľkosť 40-100 listov. Formát A4. Balenie
25 ks. Kapacita listov: 40-100Farba: čierna
Obaly Report PVC 1-100 listov #farby: Celopriehľadný obal na použitie s násuvnou lištou. Dodávaný samostatne bez lišty.
Formát A4. Kapacita 1-100 listov A4. Materiál PVC. Balenie 50 ks. Farba: priehľadná modrá
Obaly Report PP 1-100 listov priehľadné: Celopriehľadný obal na použitie s násuvnou lištou podobne ako obálky
Coverself. Dodávaný samostatne bez lišty. Formát A4. Kapacita 1-100 listov A4. Materiál polypropylén. Balenie 50 ks.
Farba: priehľadná číra







Kôš nerezový s pedálom Step 5l: Odpadkový kôš na papier z nerezovej ocele vybavený vyberateľnou vnútornou nádobou
z plastu a plastovou objímkou na vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu stabilitu. Veko na
pedál sa zatvára ticho. Úprava z nerezovej ocele je potiahnutá vrstvou proti neželaným odtlačkom prstov. Objem 5 l,
rozmery 260 x 290 mm.
Kôš nerezový s pedálom Step 20l: Odpadkový kôš na papier z nerezovej ocele vybavený vyberateľnou vnútornou nádobou
z plastu a plastovou objímkou na vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu stabilitu. Veko na
pedál sa zatvára ticho. Úprava z nerezovej ocele je potiahnutá vrstvou proti neželaným odtlačkom prstov. Objem 20 l,
rozmery 360 x 455 mm.
Kôš kovový s pedálom Step 5l: Odpadkový kôš na papier z kovu vybavený vyberateľnou vnútornou nádobou z plastu a
plastovou objímkou na vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu stabilitu. Veko na pedál sa
zatvára ticho. Objem 5 l, rozmery 260 x 290 mm.
Kôš kovový s pedálom Step 20l: Odpadkový kôš na papier z kovu vybavený vyberateľnou vnútornou nádobou z plastu a
plastovou objímkou na vrecko na odpadky. Spodná časť z plastu proti korózii a pre lepšiu stabilitu. Veko na pedál sa
zatvára ticho. Objem 20 l, rozmery 360 x 455 mm.
Informačná tabuľka Info Sign 149x210,5 mm: Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej úprave,
spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou
priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky.
Súčasťou balenia je montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery:
149x210,5 mm Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie
Informačná tabuľka Info Sign 210x297 mm (A4): Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej úprave,
spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou
priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky.
Súčasťou balenia je montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 210x297
mm Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie
Informačná tabuľka Info Sign 297x210 mm (A4): Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej úprave,
spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou
priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky.
Súčasťou balenia je montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 297x210
mm Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie
Stojan Info Sign A4: Vysoko kvalitný elegantný hliníkový stojan s informačným panelom formátu A4, použiteľným na výšku
alebo na šírku. Zaťaženie stojana a gumové podložky zabezpečujú stabilitu. Protiodrazový panel je možné otočiť vertikálne
alebo horizontálne a naklápať v rozmedzí 10 stupňov. Šablóny na potlač sú voľné stiahnuteľné na
www.durable.de.Maximálna výška: 1,18 m/1,13 m
Náhradné kartičky pre Click Sign,Info Sign - 210x149 mm (A5): Náhradné kartičky do informačných tabuliek Click Sign,
potláčateľné na PC. Vhodné do všetkých laserových a atramentových tlačiarní alebo kopírovacích zariadení. Formát A4. V
balení 10 hárkov s mikroperforáciou príslušných rozmerov. V balení 20 ks. Rozmery: 210 x 148,5 mm Farba: biela
Informačná tabuľka Click Sign 210x148,5 grafitová: Moderná informačná tabuľka na dvere s lemom v atraktívnej grafitovej
farbe. Predný panel sa otvára na jedno zatlačenie, a tým sa jednoducho sprístupnia vložené popisné papiere, ktoré sa
môžu vymieňať podľa potrieb. Tabuľka je ideálna do kancelárií, úradov, škôl, univerzít a hotelov. Súčasťou balenia je
montážna sada s názorným návodom. Namiesto pevného montovania môže byť tabuľka k povrchu aj prilepená. Rozmery:
210 x 148,5 mm Farba rámu: grafitová Montáž: montovanie/ lepenie
Samolepiaci DURAFRAME A6 strieborný: Samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou časťou. Ideálny
na vystavovanie kľúčových informácií, špeciálnych oznamov alebo dôležitých čísel. Informácie sa ľahko vymieňajú a sú
čitateľné z oboch strán, ak sa panel umiestni napr. na okno alebo priehľadné dvere. Vhodný na hladké a pevné povrchy.
V prípade potreby je ľahko premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát A6, farba rámu strieborná. V balení 2 ks.
Samolepiaci DURAFRAME A4 modrý: Samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou časťou. Ideálny
na vystavovanie plagátov, kľúčových informácií, špeciálnych oznamov alebo dôležitých čísel. Informácie sa ľahko
vymieňajú a sú čitateľné z oboch strán, ak sa panel umiestni napr. na okno alebo priehľadné dvere. Vhodný na hladké
a pevné povrchy. V prípade potreby je ľahko premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát A4, rámik modrý.
Piktogram WC dámy: Piktogram na vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je odolný voči
poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa piktogram dá použiť na
rôzne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na zadnej str.
Piktogram WC páni: Piktogram na vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je odolný voči
poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa piktogram dá použiť na
rôzne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na zadnej str.
Piktogram WC text: Piktogram na vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je odolný voči
poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa piktogram dá použiť na
rôzne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna. Priemer : 83 mm Popis: lepiaca páska na zadnej str.
Samolepiaci Duraframe Poster 50x70 cm, čierny: Samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou časťou. Ideálny
na vystavovanie oznamov. Informácie sa ľahko vymieňajú a sú čitateľné z oboch strán. Vhodný na hladké a pevné
povrchy. V prípade potreby je ľahko premiestniteľný bez potreby vŕtania. Formát 50 x 70 cm. Farba čierna.
Podložka pod myš Extra tmavomodrá: Podložka na extra presný pohyb myšou. Rozmery 2 × 300 × 200 mm. Farba:
tmavomodrá Rozmery v mm: 300x200x2Popis: extra presný pohyb myšou







Dóza s trhacími utierkami na obrazovky Screenclean: Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na odtrhávanie s
možnosťou dopĺňania náhradnými utierkami. Sú vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre a akékoľvek
sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu.V balení 100 útržkov. Typ
utierok: mokré
Podložka pod myš Ergotop GEL: Ergonomická podložka pod myš s textilným povrchom a zabudovanou podperou zápästia
z pružného gélu. Odľahčí a masíruje zápästie. Príjemná povrchová úprava. Farba antracitová.
Opierka pred klávesnicu gélová antracitová: Pružná gélová opierka. Znižuje únavu zápästia a zvyšuje pohodlie pri práci s
klávesnicou. Príjemná povrchová úprava. Farba antracitová.
Čistiaca pena na tabule min. 400 ml: Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu bielych a plánovacích tabúľ. Odstraňuje
mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za sucha stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. Vysoko efektívne penové
čistidlo, nestekajúce.
Sprej na obrazovky Screenclean: Sprej na odstránenie nečistoty a otlačkov prstov. Vhodný na televízne obrazovky,
monitory, notebooky, filtre a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez obsahu
alkoholu. Obsah: min. 250 ml
Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá: Vysokoúčinná utierka s ultra mikrovláknom slúži na odstránenie
prachu a odtlačkov prstov bez poškriabania citlivých povrchov. Je určená na čistenie všetkých typov CD a DVD, mobilných
telefónov, monitorov, filtrov, fotoaparátov, kamier a okuliarov. Rozmery: 200 x 200 mm.
Vzduchový čistič základný 400 ml: Vzduchový tlakový čistič na odstránenie prachu a nečistoty z ťažko prístupných alebo
jemných miest, napr. klávesníc, notebookov, tlačiarní alebo fotografického vybavenia.
Vzduchový čistič otočiteľný 200 ml: vzduchový tlakový čistič s možnosťou otočenia o 180 ° na odstránenie prachu a
nečistoty z ťažko prístupných alebo jemných miest, napr. klávesníc, notebookov, tlačiarní alebo fotografického vybavenia.
Sprej na obrazovky TFT/LCD a plazmy 200 ml s utierkou: Sprej a utierka s mikrovláknom účinne odstraňujú odtlačky
prstov, prach a mastnotu. Obsah spreja 200 ml.
Čistiaca sada na povrchy a obrazovky: Sada obsahuje 125mℓ sprej na čistenie obrazoviek, 150mℓ penu na povrchy, 10
suchých utierok a 1 tyčinku na čistenie medzitlačidlového priestoru klávesnice. Bez obsahu alkoholu, antistatické zloženie.
Euroobal DURABLE s indexami 1-5: Sada zakladacích obalov DURABLE s rozlišovacími výmennými indexami
na rozlíšenie zakladacích obalov, ktoré je potrebné rýchlo vyhľadať. Väčšie balenie 10 sád. Popis: výmenné indexy
Euroobal DURABLE s indexami 1-12: Sada zakladacích obalov DURABLE s rozlišovacími výmennými indexami
na rozlíšenie zakladacích obalov, ktoré je potrebné rýchlo vyhľadať. Väčšie balenie 10 sád. Popis: výmenné indexy
Plastový rozraďovač DURABLE 1-12 farebný: Farebný číselný rozraďovač vyrobený zo zosilneného plastu
s eurodierovaním, popisovateľný papierový titulný list na ľahkú orientáciu v dokumentoch. Výsledný dokument pôsobí
upravene a reprezentatívne. Väčšie balenie 20 sád. Formát: A4
Plastový rozraďovač DURABLE 1-31 farebný: Farebný číselný rozraďovač vyrobený zo zosilneného plastu
s eurodierovaním, popisovateľný papierový titulný list na ľahkú orientáciu v dokumentoch. Výsledný dokument pôsobí
upravene a reprezentatívne. Väčšie balenie 20 sád. Formát: A4
Podložka na stôl DURAGLAS 40x53cm priehľadná: Priehľadná podložka na stôl. Ideálna na poznámky a odkazy, ktoré
budete mať vždy po ruke. Rozmery: 40 x 53 cm Farba: priehľadná číra
Podložka na stôl DURAGLAS 50x65cm priehľadná: Priehľadná podložka na stôl. Ideálna na poznámky a odkazy, ktoré
budete mať vždy po ruke. Rozmery: 50 x 65 cm Farba: priehľadná číra
Podložka na stôl Artwork 52x65cm čierna: Elegantná podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou upevnenou na hornej
hrane. Na spodnej časti mäkká protišmyková penová úprava. Farba: čierna Rozmery: 53 x 68 cm
Podložka na stôl Artwork 52x65cm tmavomodrá: Elegantná podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou upevnenou na
hornej hrane. Na spodnej časti mäkká protišmyková penová úprava. Farba: modrá Rozmery: 53 x 68 cm
Podložka na stôl DURABLE s priehľadnou fóliou 40x53cm čierna: Podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou
upevnenou na dlhšej strane umožňuje odkladanie poznámok a odkazov. Na spodnej časti mäkká protišmyková penová
úprava. Rozmery: 40 x 53 cm Farba: čierna
Podložka na stôl DURABLE s priehľadnou fóliou 52x65cm čierna: Podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou
upevnenou na dlhšej strane umožňuje odkladanie poznámok a odkazov. Na spodnej časti mäkká protišmyková penová
úprava. Rozmery: 52 x 65 cm Farba: čierna
Podložka na stôl s priehľadnou fóliou a ochranou rohu 65x52cm čierna: Podložka na stôl s priehľadnou fóliou a ochranou
rohu ideálna na vloženie poznámok a odkazov, ktoré majú byť vždy pri ruke. Protišmykové samolepiace pásiky pre ľahkú
fixáciu na stole. Rozmery: 50 x 65 cm Farba: čierna
Zásuvkový box VARICOLOR SAFE: Box s cylindrickou vložkou, dodávaný s 2 kľúčmi. 4 zatvorené zásuvky, vrchná a
spodná zásuvka vo formáte XXL.
Zásuvkový box VARICOLOR 10: Boxy s 10 zásuvkami s vnútrami dúhových farieb dodajú kancelárii nádych elegancie. Pri
ich zatvorení farebné línie iba jemne vystupujú z elegantnej sivej farby, pri otvorení sú žiarivé farby dúhy potešením pre
oči. Dodávané s priehľadnými plastovými indexami na označenie obsahu. Boxy sú stohovateľné, zásuvky zabezpečené
proti vypadnutiu. Materiál najkvalitnejší ABS plast, tichý a ľahký posun zásuviek, spodná strana s protišmykovou ochranou.
Rozmery (š × v × h) 292 × 280 × 356 mm.
Odkladač VARICOLOR TRAY SET 5ks mix: Sada piatich odkladačov v trendových farbách. Formát A4-C4.
Stojan na kancelárske spony VEGAS čierny/sivý: Štýlový stojan na kancelárske spony v dizajne produktovej rady
Stojan na kancelárske spony CUBO čierny: Stojan na 100 kancelárskych spôn veľkosti 32 mm. Rozmery 75×35×75 mm.
Farba: čierna







Menovka na stôl DURABLE 61x150mm: Obojstranne čitateľná stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie,
recepčné pulty, ceny tovarov a popis produktov. Dodávaná s vymeniteľnou prázdnou kartou. Väčšie balenie 25 ks.
Rozmery: >61x150 mm Výrobca: Durable
Menovka na stôl DURABLE 61x210mm: Obojstranne čitateľná stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie,
recepčné pulty, ceny tovarov a popis produktov. Dodávaná s vymeniteľnou prázdnou kartou. Väčšie balenie 25 ks.
Rozmery: 61x210 mm Výrobca: Durable
Visačka s remienkom DURABLE 90x60mm 10ks #farby: Visačka na krk s farebným bezpečnostným remienkom dĺžky 44
cm. Poistka na remienku sa uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí. Materiál pevné priehľadné PVC,
závesný remienok šírky 10 mm. Balenie 10 ks. Náhradné papieriky DU145602. Rozmery visačky: 90×60 mm Farba
remienka: čierna
Úchyt na plastovú kartu s remienkom DURABLE CARD FIX 10ks: Card fix je univerzálna pomôcka na uchytenie
akejkoľvek podnikovej identifikačnej karty, alebo vizitky. Pogumovaná vnútorná vrstva umožňuje bezpečné uchytenie
materiálu do hrúbky 1 mm. Obsahuje čierny textilný remienok na krk dĺžky 44 cm s bezpečnostnou poistkou, ktorá sa pri
zachytení remienku alebo prudkom potiahnutí uvoľní, aby sa predišlo prípadnému zraneniu. Balenie 10 ks.
Menovka na stôl DURABLE DeLuxe 61x210mm: Štýlová stolová menovka s hliníkovým podstavcom. Unikátny uchytávací
systém zabraňuje samovoľnému alebo neželanému vysunutiu menovky. Čítanie z oboch strán. Ideálna na konferencie,
porady alebo miesta na styk so zákazníkom. Balenie 2 ks. Rozmery: 61 x 210 mm
Samolepiace vrecko na CD/DVD POCKETFIX: Priehľadné lepiace vrecká na CD/DVD s klopou. Ideálne na archiváciu CD/
DVD, v pákových a krúžkových zakladačoch, obaloch a pod. Rozmery 127 x 127 mm. V balení 100 ks.
Samolepiace vrecko rohové DURABLE 175x175mm 100ks: Samolepiace priehľadné vrecká na vnútorné obálky
zakladačov, poznámkových blokov, kníh alebo albumov. Obsah vloženého dokumentu je chránený, dobre viditeľný a vždy
poruke na správnom mieste. Rozmery: 175 x 175 mm
Závesný remienok DURABLE FLEX so šnúrkou čierny 10ks: Textilný remienok s hodvábnou štruktúrou. Bezpečnostná
spona s vysúvacou šnúrkou s možnosťou vysunutia od 24 do 50 cm. Šírka remienka 8 mm, šírka spony 9 mm.
Samolepiace vrecko rohové DURABLE 125x125mm 100ks: Samolepiace priehľadné vrecká na vnútorné obálky
zakladačov, poznámkových blokov, kníh alebo albumov. Obsah vloženého dokumentu je chránený, dobre viditeľný a vždy
poruke na správnom mieste. Rozmery: 125 x 125 mm
Stojan COMBIBOXX A4 s 1 odkladačom: Kombinovaný stojan s jedným odkladačom na prospekty a časopisy formátu A4 s
jedným odkladačom a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Tento základný modul je možné rozšíriť pridaním ďalších
odkladačov DU8579 19. Materiál priehľadný plast. Vnútorné rozmery 240 × 311 mm. Rozmery š x v x h: 240x311 mm
Prezentačný stojan DURABLE PRESENTER 1/3A4: Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií s dobrou
stabilitou. Vrchná časť vyrobená z kvalitného číreho akrylu, elegantný podstavec z hlíníka. Rozmery: 107x237x85 mm
Visačka na plastovú kartu bez úchytu DURABLE 85x54mm 10ks: Uzavretá visačka na jednu plastovú kartu zo silného
priehľadného nepružného plastu, chrániaca karty z oboch strán. Vkladanie kariet po kratšej strane. Možnosť použitia
horizontálne aj vertikálne, kombinovateľná s klipom, remienkom a retiazkou.
Plastové karty 0,76mm do tlačiarne DURACARD ID 300 100 ks: Plastové karty štandardnej hrúbky 0,76 mm na potlač
plastových kariet v tlačiarni DURACARD ID 300. Rozmery 53,98 × 86,60 mm.
Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna: Semi-permanentné pásky odolné voči vode, olejom, organickým
zlúčeninám. Podkladová páska, text a lepidlo odolávajú teplotám -30 °C až do +150 °C. Majú dobrú priľnavosť na ABS,
PVC, PE, Acrylic, sklo, drevo, papier a nerezovú oceľ. Sú určené pre Dymo zariadenia. Dĺžka 7 m. Šírka : 12 mm Farba
pásky/písma: biela/čierna Dĺžka: 7 m
Samolepiace etikety Dymo LW 101x54mm menovky balíky biele: Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 450 a Labelwriter
450 Duo sú navinuté v rolke. Materiál papier. Farba etikiet biela. Farba: biela Rozmery: 101x54 mm Balenie: 1x220 ks
Samolepiace etikety Dymo LW 70x54mm viacúčelové biele: Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 450 a Labelwriter 450
Duo sú navinuté v rolke. Materiál papier. Farba etikiet biela. Farba: biela Rozmery: 70x54 mm Balenie: 1x320 ks
Záznamová kniha A4 100 listov linajková: Kvalitné záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z tvrdého kartónu,
100-listové. Formát A4, úprava linajková. Dodávané v mixe ôsmich vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru.
Záznamová kniha A5 100 listov linajková: Kvalitné záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z tvrdého kartónu,
100-listové. Formát A5, úprava linajková. Dodávané v mixe ôsmich vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru.
Záznamová kniha A4 150 listov linajková: Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho papiera, 150-
listové. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu. Dodávané v mixe štyroch vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru.
Formát A4, úprava linajková.
Záznamová kniha A5 150 listov linajková: Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného písacieho papiera, 150-
listové. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu. Dodávané v mixe štyroch vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru.
Formát A5, úprava linajková.
Spisové dosky A4 mramor #farby: Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej lepenky, spojené
šnúrkami. Formát A4. Prevedenie mramor. Väčšie balenie 25 ks. Farba: modrá
Písacia podložka lamino A4 čierna: Písacia podložka s klipom na dokumenty formátu A4, potiahnutá laminom. Väčšie
balenie 10 ks
Týždenná plánovacia mapa A2+ čierna: Plánovacia písacia podložka s ochrannou plastovou lištou proti poškodeniu listov.
Každý list obsahuje predtlačené oddiely na sedem dní v týždni. Možnosť plánovania po hodinách a zapisovania
telefonátov.20 listov. Rozmery: 63 x 48 cm, formát A2Farba: biela
Spisové dosky A4 mramor čierny 25ks: Kartónové dosky bez chrbta zo strojnej lepenky, spojené šnúrkami. Formát A4.
Prevedenie mramor. Balenie 25 ks. Farba čierna.







Archívny box EMBA TYP I/110: Archívny box z hladkej lepenky na uloženie záznamov do 25 rokov. Používa sa pri
rozdelení agendy, účtovných rokov alebo ako firemná farba. Možnosť prehľadného popisu, uloženie v troch polohách.
Vhodný v kombinácii so skupinovým boxom - možnosť vložiť 5 boxov I/ 75 alebo kombináciu boxov I/ 50, I/ 75 a I/ 110.
Rozmery 110 × 330 × 260 mm. Dodávaný v rozloženom stave. Väčšie balenie 25 ks.
Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý: Obal s tromi chlopňami so zvislou gumičkou vo farbe obalu. Materiál 300g
kartón. Rozmery 232 x 320 mm. Väčšie balenie 50 ks.
Bublinková fólia 1mx100m 50mic: Protinárazová priehľadná bublinková fólia 50 um na ochranu zasielaného tovaru pri
preprave. Šírka 1 m, návin 100 m. Rozmery: 1m x 100 m
Zvýrazňovač Office Products žltý: Zvýrazňovač na zvýraznenie textu na liste papiera, v knihe, na fotokópiách a
atramentových a laserových výtlačkoch. Klip, zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 5 mm, dĺžka 250 m. Väčšie balenie 10 ks v
jednej farbe. Farba žltá.
Sada zvýrazňovačov Office Products 6S: Zvýrazňovače na zvýraznenie textu na liste papiera, v knihe, na fotokópiách a
atramentových a laserových výtlačkoch. Klip, zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 5 mm, dĺžka 250 m. Sada 6 farieb.
Euroobal ECONOMY A4 lesklý 40mic v sáčku: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie,
povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks. Balený v sáčku. Hrúbka: 40 mic. Výrobca: DONAU
Guľôčkové pero Colombo 2046 #farby: Guľôčkové pero s modrou tuhou v nepriehľadnom plastovom prevedení. Farba tela
žltá. Väčšie balenie 50 ks.
Dierovačka Office Products na 40 listov čierna: Kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Farba
čierna. Kapacita dierovania 40 listov.
Úložný box EMBA 3.H/H TYP UB3: Škatuľa z hnedej vlnitej lepenky so sklápacím vekom a zelenou potlačou na ukladanie
a archiváciu 5 zakladačov šírky 8 cm alebo archívnych boxov I/-75 mm. Rozmery (š x v x d) 425 x 330 x 300 mm.
Navlhčovač gelový Wetty: Gélový navlhčovač na navlhčovanie prstov. Pomôcka, ktorú uvítajú hlavne tí, ktorí prichádzajú
do styku s kolkami, známkami, množstvom dokladov, faktúr a pod.
Blok kocka lepená 85x85x40mm #farby: Biely poznámkový blok v tvare kocky. Úprava rovná lepená. Rozmery 85 × 85 ×
40 mm. Väčšie balenie 12 ks.
Archívna škatuľa EMBA TYP II/350: Škatuľa pre náročnú archiváciu - jediný obal na slovenskom trhu na odovzdanie
dokumentov so znakom „A“ do Štátneho archívu. Vyrobená z hladkej archívnej lepenky. Rozmery (š x v x d) 110 x 350 x
260 mm.
Zakladač pákový Mramor Basic 5cm čierny: Zakladač so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového vzoru, formát
A4. Vybavený kovovým prítlakom, chrbtovým krúžkom a nalepeným chrbtovým štítkom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie:
25 ks. Farba čierna. Chrbát: 5 cm Farba: čierna
Zakladač pákový Mramor Basic 7,5cm čierny: Zakladač so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového vzoru,
formát A4. Vybavený rado zámkom, kovovým prítlakom, chrbtovým krúžkom a nalepeným chrbtovým štítkom. Šírka chrbta
7,5 cm. Väčšie balenie: 20 ks. Farba čierna. Chrbát: 7,5 cm Farba: čierna
Spisové dosky EMBA TYPIII/430
Baliaca páska 48mmx66 #farby: Baliaca páska triedy economy. Farba transparentná. Balenie 6 ks. Rozmery: 48 mm x 66
m Farba: transparentná
Stretch fólia 23µm 500mm 130m priehľadná: Elastická _stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 130 m Šírka: 50 cm Hmotnosť:
2,10 kg
Stretch fólia 19µm 500mm 150m priehľadná: Elastická _stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 150 m Šírka: 50 cm Hmotnosť:
1,54 kg
Stretch fólia 19µm 500mm 300m priehľadná: Elastická _stretch_ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Návin: 300 m Šírka: 50 cm Hmotnosť:
2,85 kg
Zošívačka Office Products na 40 listov #farby: Kancelárska zošívačka s kovovým mechanizmom. Hĺbka zošívania 9 cm.
Farba modrá. Kapacita 40 listov. Spinky 24/ 6 - 8,23/ 6, 26/ 6.
Archívny box EMBA TYP I/75: Ekologický výrobok. Box z recyklovateľnej špeciálne impregnovanej lepenky odolnej voči
atmosférickej vlhkosti na dlhodobé uloženie záznamov. Tri varianty postavenia, kvalitná sieťotlač. Vhodný v kombinácii
so skupinovým boxom. Väčšie balenie 25 ks. Rozmery (š x v x d) 75 x 330 x 260 mm.
Kartónový rozraďovač Office Products úzky mix farieb: Úzke rozraďovače rozmerov 105 × 235 mm. Materiál kartón.
Dodávané v mixe farieb.
Euroobal ECONOMY A4 matný 40mic: Priehľadný euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch matný,
mierne pórovitý. Formát A4. Balenie 100 ks v sáčku. Väčšie balenie 30 bal. v kartóne. Formát: A4Hrúbka: 40 mic.
Guľôčkové pero Colombo 2046 mix farieb 12ks: Guľôčkové pero s modrou tuhou v nepriehľadnom plastovom prevedení.
Dodávané v mixe farieb bez možnosti výberu. Balenie 12 ks.
Sada zvýrazňovačov edding 24/4S: Minimálne 70% tela zvýrazňovača je vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Zvýrazňovač
so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových pasáží, poznámok a pod. Atrament na vodnej
báze s intenzívnymi farbami. Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 4 farieb.
Sada popisovačov na tabule edding 28/4S: Popisovač na biele tabule, za sucha stierateľný prakticky zo všetkých
neporóznych povrchov, ako je keramická úprava, melamín i sklo. Minimálne 80 % plastovej časti je vyrobených
z recyklovaného materiálu. Okrúhly hrot, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Rýchloschnúci, vodeodolný, slabo zapáchajúci atrament







intenzívnej farby. Krátky čas vydrží neuzavretý bez vyschnutia. Dodávaný v sade 4 ks. Farba: sada 4 farieb Typ hrotu:
okrúhly Šírka stopy: 1,5 - 3 mm
Sada permanenetných popisovačov edding 140 S/4S: Permanentný popisovač s vysoko nepriehľadným atramentom,
vhodný na popisovanie priesvitných fólií na spätnú projekciu, sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom.
Hrot okrúhly, šírka stopy 0,3 mm. Sada 4 ks v mixe farieb. Farba: mix 4 farieb Šírka stopy: 0,3 mm Typ hrotu: okrúhly
Permanentný popisovač edding 330 čierny: Permanentný popisovač vhodný na trvanlivé popisovanie, značenie, maľovanie
a vyznačovanie takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. Plastový obal. Zrezaný hrot, šírka stopy 1 -
5 mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK 25 Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1-5 mm
Sada permanentných popisovačov edding 330/4S: Permanentný popisovač vhodný na trvanlivé popisovanie, značenie,
maľovanie a vyznačovanie takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. Plastový obal. Zrezaný hrot,
šírka stopy 1,5 - 3 mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK 25. Sada 4 ks v mixe farieb. Farba: sada 4 farieb Šírka
stopy: 1-5 mm
Zvýrazňovač edding 345 #farby: Popisovač so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových
pasáží, výstupov z atramentových tlačiarní, poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament so silne svietivými a
intenzívnymi farbami. Vhodný pre InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na atramentových tlačiarňach sa atrament
nerozpíja. Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Väčšie balenie 10 ks. Farba: červená Šírka stopy: 2-5 mm
Sada zvýrazňovačov edding 345/4S: Popisovač so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových
pasáží, výstupov z atramentových tlačiarní, poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament so silne svietivými a
intenzívnymi farbami. Vhodný pre InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na atramentových tlačiarňach sa atrament
nerozpíja. Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 4 farieb. Farba: 4 farby Šírka stopy: 2-5 mm
Sada zvýrazňovačov edding 345/6S: Popisovač so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových
pasáží, výstupov z atramentových tlačiarní, poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament so silne svietivými a
intenzívnymi farbami. Vhodný pre InkJet - pri zvýrazňovaní textov tlačených na atramentových tlačiarňach sa atrament
nerozpíja. Dopĺňateľný atramentom HTK 25. Sada 6 farieb. Farba: 6 farieb Šírka stopy: 2-5 mm
Popisovač na tabule edding 360 #farby: Popisovač vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha. Plnený pigmentovým
atramentom slabého zápachu bez prísady butylacetátu s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri
otvorenom hrote aj niekoľko dní. Dopĺňateľný atramentom edding BTK 25. Plastové telo, vymeniteľný hrot. Hrot okrúhly,
šírka stopy 1,5---3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 1,5-3 mm Typ hrotu: okrúhly
Sada popisovačov na flipchartové bloky edding 380/4S: Popisovač s atramentom na vodnej báze a vlastnosťou Cap off,
zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko dní. Na popisovanie flipchartových blokov a iných
archov papiera. Opätovne naplniteľné atramentom FTK 25 (obj. kód ED625101-4), ktorý neprepíja na druhú stranu
papiera. Hrot okrúhly, Šírka stopy 1,5 - 3 mm. Sada 4 farieb. Farba: sada 4 farieb Typ hrotu: okrúhly Šírka stopy: 1,5 - 3
mm
Permanentný popisovač edding 550 čierny: Popisovač s permanentným atramentom na popisovanie takmer na všetky
materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. Hliníkový obal. Hrot okrúhly, šírka stopy 3 - 4 mm. Dopĺňateľný atramentom
edding T 25. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 3-4 mm Typ hrotu: okrúhly
Lakový popisovač edding 750 čierny: Lakový popisovač s hliníkovým obalom, vhodný pre vodovzdorné písanie,
značkovanie a kreslenie na takmer všetky materiály. Nearomatický pigmentový atrament bez prísad toluénu/ xylénu rýchlo
schne a vytvára úplne krycí lakovaný povrch, vhodný aj pre tmavé a priehľadné povrchy. Vysoká stálosť na svetle,
nezmazateľnosť a odolnosť voči ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom. Hrot okrúhly, šírka stopy 2 - 4 mm. Väčšie
balenie 10 ks. Farba: čierna.
Lakový popisovač edding 751 čierny: Lakový popisovač s hliníkovým obalom, vhodný pre vodovzdorné písanie,
značkovanie a kreslenie na takmer všetky materiály. Hrot okrúhly, šírka stopy 1 - 2 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba:
čierna.
Sada linerov edding 1800/3S: Špeciálny jednorazový popisovač s vláknitým hrotom, kovovým klipom a uzáverom je určený
na kreslenie, náčrty, technické kreslenie a pod. Plnený vo vode rozpustným atramentom, ktorý na svetle nebledne. Farba
čierna. Balenie sada 3 ks po jednom v hrúbkach 0,1 / 0,3 / 0,5 mm. Farba: čierna Šírka stopy: 0,1/0,3/0,5 mm
Sada permanentných popisovačov edding 2000 C/4S: Sada 4 permanentných popisovačov na trvanlivé popisovanie,
značenie, maľovanie a vyznačovanie takmer na všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. Hliníkový obal
vo farbe popisovača, vymeniteľné špičky. Dopĺňateľné atramentom edding T 25 alebo MTK 25. Svetlostály, rýchloschnúci,
nezmazateľný a vodeodolný atrament neobsahuje to
Roller gélový edding 2185 #farby: Jednorazový roller edding 2185 crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot pera uložený
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba:
čierna.
Sada gélových rollerov edding 2185/7S štandardné farby: Jednorazový roller edding 2185 crystaljelly plnený špeciálnym
gélom. Hrot pera uložený v akrylovej špičke umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy 0,7 mm.
Dodávaný v sade 7 štandardných farieb.
Sada gélových rollerov edding 2185/7S metalické farby: Jednorazový roller edding 2185 crystaljelly v metalických farbách
gélu, ktoré vyniknú najmä na tmavom papieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti. Šírka stopy 0,7 mm. Sada 7 metalických
farieb.
Popisovač na sklo edding 4090 biely: Popisovač s kriedovým atramentom neutrálnej vône na báze vody. Vhodný na sklo
a takmer všetky druhy nepórovitých povrchov. Atrament rozpustný vo vode, stierateľný vlhkou handričkou. Hrot zrezaný,
šírka stopy 4---15 mm. Väčšie balenie 5 ks. Farba: biela Hrot: 4-15 mm Typ: zrezaný







Atrament edding BTK 25 #farby: Atrament slabého zápachu s kapilárnym systémom na dopĺňanie popisovačov edding
250, 360, 361 a 363, určených na biele tabule. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Obsah fľaštičky 25 ml. Pri
dopĺňaní vložte prednú časť popisovača špičkou do fľaštičky a po niekoľkých minútach bude popisovač pripravený k
opätovnému použitiu. Farba: čierna
Popisovač silikónový edding 8150 v BL: Popisovač so širokým zrezaným hrotom na ošetrenie tesnení dvier áut,
chladničiek a mrazničiek. Obsahuje bezfarebný a nezapáchajúci silikónový olej. Pred jemným nanášaním oleja
popisovačom treba tesniacu gumu očistiť.
Ultrafialový popisovač edding 8280: Popisovač so špeciálnym atramentom, viditeľným výhradne pod ultrafialovým svetlom.
Okrúhly hrot, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Šírka stopy: 1,5-3 mm Typ hrotu: okrúhly
Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 čierny: Popisovač s pigmentovým atramentom, ktorý chráni nosič dát. Schválený
firmou Verbatim. Nezmazateľný atrament bez zápachu, svetlostály, po zaschnutí vodeodolný. Vhodný na popisovanie CD,
DVD a BD. Hrot okrúhly, šírka stopy 0,75 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Šírka stopy: 0,75 mm Typ: permanentný
Sada popisovačov na káble edding 8407/4S: Popisovač s permanentným vodeodolným atramentom špeciálne vyvinutý
na ultra tenké popisovanie, značenie a označovanie rôznych typov káblov. Šírka stopy 0,3 mm. Dodávaný v sade 4 ks.
Farba: sada 4 farieb šírka stopy: 0,3 mm
Priemyselný lakový popisovač edding 8750 #farby: Priemyselný popisovač s hliníkovým obalom a vysoko permanentným
pigmentovým atramentom s nepriehľadnou lakovou úpravou. Ideálny na mastné a zaprášené kovové povrchy. Hrot
okrúhly, šírka stopy 2 - 4 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: čierna Hrot: 2-4 mm Typ: okrúhly
Batérie Energizer Alkaline Power AA-LR6/4 tužkové: Alkalické tužkové batérie pre každodenné použitie vhodné
do prístrojov s vyššími nárokmi na odber energie (napr. hračky, diaľkové ovládače, lampy). Vydržia až 7 x dlhšie ako
obyčajné zinko-chloridové batérie. Odolávajú teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.
Batérie Energizer Alkaline Power AAA-LR03/4 mikrotužkové: Alkalické mikrotužkové batérie pre každodenné použitie
vhodné do prístrojov s vyššími nárokmi na odber energie (napr. hračky, diaľkové ovládače, lampy). Vydržia až 7 x dlhšie
ako obyčajné zinko-chloridové batérie. Odolávajú teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.
Batérie Energizer Alkaline Power 9V: Alkalická 9V batéria pre každodenné použitie vhodné do prístrojov s vyššími nárokmi
na odber energie (napr. hračky, diaľkové ovládače, lampy). Vydrží až 7 x dlhšie ako obyčajné zinko-chloridové batérie.
Odoláva teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 1 ks.
Batérie Energizer Maximum LR6/4 tužková: Alkalické tužkové batérie s maximálnym výkonom pre Hi-Tech použitie a
do spotrebičov s vyšším odberom energie. Napr. v digitálnom fotoaparáte vydržia až o 60 % dlhšie ako alkalické batérie
Energizer Base AA. Extra dlhá životnosť, záruka proti vytečeniu, prijateľná cena. Neobsahujú kadmium, ani meď.
Odolávajú teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.
Batérie Energizer Maximum LR03/4 mikrotužkové: Alkalické mikrotužkové batérie s maximálnym výkonom pre Hi-Tech
použitie a do spotrebičov s vyšším odberom energie. Napr. v digitálnom fotoaparáte vydržia až o 60 % dlhšie ako alkalické
batérie Energizer Base AA. Extra dlhá životnosť, záruka proti vytečeniu, prijateľná cena. Neobsahujú kadmium, ani meď.
Odolávajú teplotám od 20 °C po +60 °C. Bal. 4 ks.
Batérie Energizer dobíjateľné AAA-HR03/2 800mAh mikrotužkov: Kvalitné NiMH dobíjateľné mikrotužkové batérie určené
do spotrebičov s vysokým odberom energie. V špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie ako štandardné alkalické
batérie. Neobsahujú kadmium. Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré NiCd batérie, žiadny pamäťový
efekt. Balenie 2 ks.
Batérie Energizer dobíjateľné AA-HR6/4 2300 mAh tužkové: Kvalitné NiMH dobíjateľné tužkové batérie určené
do spotrebičov s vysokým odberom energie. V špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie ako štandardné alkalické
batérie. Neobsahujú kadmium. Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré NiCd batérie, žiadny pamäťový
efekt. Balenie 4 ks.
Batérie Energizer dobíjateľné 9V 175 mAh: Kvalitná NiMH dobíjateľná 9V batéria určená do spotrebičov s vysokým
odberom energie. V špičkových zariadeniach vydrží až 4x dlhšie ako štandardné alkalické batérie. Neobsahuje kadmium.
Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré NiCd batérie, žiadny pamäťový efekt. Balenie 1 ks.
Batérie Energizer dobíjateľné AAA-HR03/4 800 mAh mikrotužkové: Kvalitné NiMH dobíjateľné mikrotužkové batérie určené
do spotrebičov s vysokým odberom energie. V špičkových zariadeniach vydržia až 4x dlhšie ako štandardné alkalické
batérie. Neobsahujú kadmium. Mnohonásobne vyšší počet nabíjacích cyklov ako staré NiCd batérie, žiadny pamäťový
efekt. Balenie 4 ks.
Rýchloviazač Leitz WOW modrý: Rýchloviazač rady WOW v žiarivej farbe zo špeciálneho kartónu s perfektným farebným
efektom. PP laminácia chráni farby a dáva výrobku lesklý vysokokvalitný vzhľad. Formát A4, kapacita 250 listov. Farba:
modrá
Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm žltý: Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany plastom a z
vnútornej hladkým papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: biela
žltá
Archívna škatuľa na zakladače Esselte biela/červená: Archívna škatuľa na prehľadné ukladanie a archiváciu zakladačov.
Bočné otvory pre prenášanie, otváranie spredu, predtlač na popis na veku i bokoch. Stabilita pri stohovaní je zaisťovaná
vzájomným spojením škatúľ pomocou špeciálnych otvorov a úchytov. Kapacita: 10 zakladačov so šírkou chrbta 5 cm, 6
zakladačov so šírkou chrbta 8 cm alebo 6 stojanov na časopisy so šírkou chrbta 8 cm. Väčšie balenie 10 ks. Vonkajšie
rozmery (š x v x h): 530 x 343 x 311 mm Vnútorné rozmery (š x v x h): 525 x 338 x 306 mm Farba: biela/červená
Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm #farby: Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany plastom a z
vnútornej hladkým papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným







spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba:
oranžová
Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 3,5cm VIVIDA #farby: Celoplastový zakladač vo sviežich farbách a
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA s 2 krúžkami priemeru 25 mm. Šírka chrbta 3,5 cm, kapacita 190 listov. Väčšie
balenie 25 ks. Chrbát: 3,5 cm Farba: biela
Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 3,5cm VIVIDA #farby: Celoplastový zakladač vo sviežich farbách a
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA so 4 krúžkami priemeru 25 mm. Šírka chrbta 3,5 cm, kapacita 190 listov, nasúvací
štítok. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 3,5 cm Farba: biela
Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm červený: Pákový zakladač formátu A4 z na dotyk príjemného kartónu. Vybavený
chrbtovým krúžkom, ochranným spodným kovaním, samolepiacim chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka
chrbta 5 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 5 cm Farba: červená
Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm #farby: Pákový zakladač formátu A4 z na dotyk príjemného kartónu. Vybavený
chrbtovým krúžkom, ochranným spodným kovaním, samolepiacim chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka
chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: modrá
Štítok chrbtový potlačiteľný pre chrbát 5cm Esselte: Náhradné zasúvacie papierové chrbtové štítky pre šírku chrbta 5 cm
vhodné na potlač do laserových a atramentových tlačiarní a kopíriek cez jednoduchý internetový nástroj _EASYPRINT_ na
stránke www.esselte.com/easyprint. V balení 10 hárkov s predperforovanými štítkami (á 8 štítkov/hárok).
Prešpánový obal s gumičkou Esselte #farby: Obal A4 s tromi chlopňami a čiernou gumičkou. Materiál na dotyk príjemný
prešpán. Prelisy na chlopniach a chrbte zvyšujú kapacitu obalu. Väčšie balenie 10 ks. Farba: žltá
Zakladač 4-krúžkový Esselte prešpánový 2,5cm modrý: Zakladač z prešpánového kartónu 750 g/m2 so 4 krúžkami
priemeru 16 mm, šírka chrbta 2,5 cm. Väčšie balenie 12 ks. Chrbát: 2,5 cm Kapacita: 60 listov Farba: modrá
Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm #farby: Zakladač formátu A4 so štruktúrovaným papierovým poťahom čierneho
mramorového vzoru a pákovou mechanikou s prítlačnou lištou. Vybavený rado zámkom a nalepeným chrbtovým štítkom.
Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: žltá
Euroobal Esselte A4 lesklý 55mic červený: Priehľadné farebné euroobaly z polypropylénu. Otvor zhora. Formát A4, hrúbka
55 mikrónov. Povrch lesklý a hladký. Balenie 10 ks v PE sáčku. Farba: červená Formát: A4Hrúbka: 55 mic.
Zakladač prezentačný Esselte 8,6cm 4D-krúžkový biely: 4-krúžkový celoplastový zakladač A4 s predným a chrbtovým
priehľadným vreckom a D-krúžkom. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 8,6 cm Kapacita: 550 listov Farba: biela Priemer krúžku
60 mm.
Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový modrý: 4-krúžkový celoplastový zakladač formátu A4 s predným a
chrbtovým priehľadným vreckom. Ideálny pre prezentáciu, cenníky, manuály a pod. Vybavený D-krúžkom, ktorý uľahčuje
manipuláciu s vloženým materiálom a zvyšuje kapacitu vložených listov. Balenie 10 ks. Chrbát: 5,1 cm Kapacita: 220 listov
Farba: modrá
Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm #farby: Pákový zakladač rady WOW v žiarivej perleťovo bielej farbe
s dvojfarebným efektom. Unikátna patentovaná mechanika Leitz 180° poskytuje širšie otvorenie, možnosť zakladania
väčšieho množstva papierov a o 20 % rýchlejšiu prácu so zakladačom. Vybavený chrbtovým krúžkom, rado zámkom a
samolepiacim chrbtovým štítkom, ktorý môže byť v prípade potreby odstránený. Šírka chrbta 8 cm, kapacita 600 listov.
Väčšie balenie 10 ks.
Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm modrý: Skladací ohybný stojan z PVC na materiály do formátu A4 s otvorom
na chrbte a vymeniteľným popisovateľným papierovým štítkom. Rozmery (v×h) 32×24 cm, šírka chrbta 7 cm. Väčšie
balenie 10 ks. Farba: modrá Šírka chrbta: 7 cm
Euroobal Esselte A4 lesklý 105mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a
hladký. Formát A4. Balené v kaqrtónovej krabici.
Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm #farby: Pákový zakladač rady WOW v žiarivej perleťovo bielej farbe
s dvojfarebným efektom. Unikátna patentovaná mechanika Leitz 180° poskytuje širšie otvorenie, možnosť zakladania
väčšieho množstva papierov a o 20 % rýchlejšiu prácu so zakladačom. Vybavený chrbtovým krúžkom, rado zámkom a
samolepiacim chrbtovým štítkom, ktorý môže byť v prípade potreby odstránený. Šírka chrbta 5 cm, kapacita 350 listov.
Väčšie balenie 10 ks.
Blok College Esselte A5 70 listov linajkový: Bloky najvyššej kvality s kovovou špirálou na boku umožňujú jednoduché
listovanie a úplné pretáčanie listov. Listy sú pozdĺž špirály perforované na odtrhnutie a dierované na založenie do
zakladača a pod.70-listové. Formát A5, úprava linajková . Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový Počet listov: 70
Podložka pod myš Crystal gélová: Kryštalicky priehľadná gélová podložka pod myš. Na odľahčenie a masírovanie
zápästia. Kvalitný povrch vhodný aj na optickú myš. Účelovo vytvarovaná opierka poskytuje väčší priestor na pohyby
myšou. Farba: priehľadná modrá
Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm #farby: Celoplastový zakladač formátu A4 maxi so špičkovou
pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným
kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 8 cm. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 8 cm Farba: červená
Zakladač pákový Esselte Economy 5cm #farby: Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany plastom a z
vnútornej hladkým papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 5 cm Farba: červená
Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 5,8cm VIVIDA #farby: Celoplastový krúžkový zakladač sviežej farby v
štvorčekovanom dizajne rady VIVIDA s chrbtovým krúžkom a 4 D-krúžkami. Šírka chrbta 5,8 cm, kapacita 400 listov,
formát A4. Väčšie balenie 12 ks. Chrbát: 5,8 cm Farba: biela







Zakladač pákový Leitz 180° 8cm #farby: Patentovaný pákový celoplastový zakladač formátu A4 vyrobený z kvalitného
kartónu. Vonkajšia strana potiahnutá farebnou polypropylénovou fóliou, vnútorná svetlosivou fóliou. Zakladač je vybavený
vysokokvalitnou mechanikou Leitz, chrbtovým krúžkom, kovovou lištou a vymeniteľným papierovým štítkom na popis.
Vysokokvalitná mechanika umožňuje o 50 % širšie otvorenie zakladača než dovoľuje bežná páková mechanika, čo
znamená až 20 % úspory času pri manipulácii a archivácii dokumentov. Šírka chrbta 8 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 8
cm<br>Farba: biela<br>
Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm #farby: Mobilný zakladač v žiarivých WOW farbách s dvojfareb. efektom
na organizáciu dokumentov v kancelárii. Ľahký materiál a ergonomický dizajn. Dvojvrstvový PP materiál vyplnený penou z
tzv. Polyfoamu, ktorý je extrémne odolný a ľahký. Unikátna páková mechanika s otvorením o 180 ° umožňuje o 50 % širšie
otvorenie a o 20 % rýchlejšiu prácu so zakladačom. Uzatváranie na gumičku. Vnútorný obal na voľné papiere, CD/ DVD a
vizitky. Zaoblený chrbát a praktická úchytka na pero. Kapacita 350 listov A4 (80 g/ m²). Chrbát 6,5 cm. Farba metalická
modrá.
Archívna škatuľa so sklápacím vekom Esselte biela/červená: Archívna škatuľa na ukladanie a archiváciu archivačných
boxov. Bočné otvory na prenášanie, sklápacie veko, predtlač na popis na veku i bokoch. Stabilita pri stohovaní je
zaisťovaná vzájomným spojením škatúľ pomocou špeciálnych otvorov a úchytov. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita: 6
archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm alebo 5 archívnych boxov so šírkou chrbta 10 cm. Vonkajšie rozmery (š x v x h):
560 x 265 x 380 mm Vnútorné rozmery (š x v x h): 540 x 260 x 365 mm Farba: biela/červená
Závesný obal Leitz ALPHA žltý: Obal na zakladanie voľných listov do formátu A4. Súčasťou obalu je plastový index s
vymeniteľným papierovým štítkom. Väčšie balenie 25 ks. Farba: žltá<br /
Euroobal Esselte A4 maxi extra široký 120mic 25ks: Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov rozšíreného
formátu A4. Povrch matný, otvor zhora. Hrúbka 120 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220 mm. Balenie 25 ks v PE
sáčku. Formát: A4 maxi Hrúbka: 120 mik.
Odkladač Leitz WOW #farby: Ľahko stohovateľný plastový odkladač formátu A4 rady WOW v žiarivej farbe s možnosťou
stohovania aj stupňovito dozadu. Použiteľný samostatne alebo stohovateľný do odkladacej steny. Vyššie bočné steny pre
väčšiu kapacitu, extra veľký výrez na prednej časti a zošikmená odkladacia plocha na jednoduchý prístup k dokumentom.
Maximálna stohovateľnosť 10 odkladačov. Väčšie balenie 5 alebo 10 ks. Farba: perleťová biela.
Plastový box s gumičkou Leitz Style zelenkavý: Box ideálny na archiváciu a prenos objemnejších dokumentov. Vyrobený z
unikátneho odolného PP. Do boxu je možné vložiť ostatné produkty rady Leitz Style, napr. obal na dokumenty alebo
katalógovú knihu. V dômyselných farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne brúsenej ocele. Kapacita 250 listov formátu A4
gramáže 80 g. Rozmery 250 × 37 × 330 mm.
Plastový box s gumičkou Leitz Style titánový modrý: Box ideálny na archiváciu a prenos objemnejších dokumentov.
Vyrobený z unikátneho odolného PP. Do boxu je možné vložiť ostatné produkty rady Leitz Style, napr. obal na dokumenty
alebo katalógovú knihu. V dômyselných farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne brúsenej ocele. Kapacita 250 listov
formátu A4 gramáže 80 g. Rozmery 250 × 37 × 330 mm.
Aktovka plastová s priehradkami Leitz Style titánová modrá: Aktovka pre pohodlný prenos a organizáciu dokumentov. 5
roztiahnuteľných priehradiek s indexami na popis a 1 pevná priehradka na ukladanie rôznych dokumentov alebo
predmetov, atraktívne uzatváranie. Kompatibilná s ostatnými výrobkami rady Leitz Style. Vyrobená z unikátneho odolného
PP. V dômyselných farbách rady Leitz Style, povrch v dizajne brúsenej ocele. Kapacita 250 listov formátu A4 gramáže 80
g. Rozmery 254 × 38 × 330 mm.
Plastový obal s gumičkou Leitz Style titánový modrý: Obal na dokumenty alebo voľné listy s atraktívnym uzatváraním pre
bezpečný prenos. Kapacita 150 listov formátu A4 gramáže 80 g. Vyrobené z odolného PP v dômyselných farbách radu
Leitz Style s povrchom v dizajne brúsenej ocele. Môže byť vložený do boxov a odkladačov Leitz Style. Rozmery 235 × 8 ×
320 mm.
Plastový obal s gumičkou Leitz Style saténový čierny: Obal na dokumenty alebo voľné listy s atraktívnym uzatváraním pre
bezpečný prenos. Kapacita 150 listov formátu A4 gramáže 80 g. Vyrobené z odolného PP v dômyselných farbách radu
Leitz Style s povrchom v dizajne brúsenej ocele. Môže byť vložený do boxov a odkladačov Leitz Style. Rozmery 235 × 8 ×
320 mm.
Plastový obal so zipsom Leitz Complete mix veľkostí: Viacúčelové cestovné obaly Leitz znamenajú poriadok, efektívnu
organizáciu a prehľadnosť - vaša príručná batožina bude zabalená za niekoľko minút! Jednoduchý a ľahký systém
organizácie, vďaka vysoko kvalitnej čírej fólii ihneď vidíte obsah obalu. Rôzne veľkosti pre rôzne použitie. Materiál PVC.
Balenie 3 ks. Veľkosti XS, S, a M.
Obal L na dokumenty Leitz WOW mix farieb: Obaly na dokumenty formátu A4 v dizajne radu Leitz WOW. Kapacita 40
listov papiera formátu A4. Materiál extrémne odolná a pevná embosovaná PP fólia hrúbky 0,20 mm. Balenie 6 ks v mixe
farieb (ľadová modrá, metalická modrá, metalická oranžová, metalická zelená, metalická ružová a purpurová).
Euroobal so zipsom Esselte 5ks: Praktický priehľadný obal A4 s eurodierovaním a kovovým zipsom na uloženie
kancelárskych drobností. Balenie 5 ks. Formát: A4Balenie: 5 ks
Dosky s klipom Leitz WOW metalické modré: Pevná roztvárateľná písacia podložka na každodenné použitie v sviežich
farbách WOW s dvojfarebným efektom, vyrobená z polyfoamu. Silná kovová spona, vrecko na vnútornej strane predného
obalu. Vhodná na dokumenty formátu A4. Kapacita spony 75 listov. Väčšie balenie 10 ks. Farba metalická modrá.
Dosky s klipom Leitz WOW purpurové: Pevná roztvárateľná písacia podložka na každodenné použitie v sviežich farbách
WOW s dvojfarebným efektom, vyrobená z polyfoamu. Silná kovová spona, vrecko na vnútornej strane predného obalu.
Vhodná na dokumenty formátu A4. Kapacita spony 75 listov. Väčšie balenie 10 ks. Farba purpurová.
Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW celoplastový 4cm #farby: Lesklý vysokokvalitný celoplastový zakladač formátu A4 Maxi
rady WOW v žiarivej farbe s možnosťou zakladania dokumentov v závesných obaloch a využívania indexov. D-krúžková







mechanika pre väčšiu kapacitu a jednoduché prezeranie, prítlačná spona na fixáciu voľných listov. Šírka chrbta 25 mm,
kapacita 250 listov. Farba: ružová
Zakladač 4-krúžkový Leitz Active WOW celoplastový 5,2cm #farby: Inovatívny mobilný zakladač v žiarivých farbách WOW
na organizáciu dokumentov v kancelárii, na cestách a rokovaniach. Uzatváranie na gumičku, vnútorný obal na voľné
papiere, CD/ DVD a vizitky, zaoblený chrbát a praktické pútko na pero. Dvojvrstvový PP materiál vyplnený penou z
polyfoamu je extrémne odolný a ľahký, patentovaná mechanika Leitz SoftClick umožňuje bezpečné a jednoduché
otváranie mechaniky. Kapacita 280 listov. Formát A4, priemer krúžka 30 mm, šírka chrbta 5,2 cm. Väčšie balenie 10 ks.
Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW celoplastový 2,57cm #farby: Zakladač z dvojvrstvového PP v žiarivých farbách WOW.
Samolepiaci chrbtový štítok, 4 krúžky, kapacita 200 listov. Formát A4, šírka chrbta 2,57 cm. Väčšie balenie 10 ks.
Blok College Leitz Executive A5 80 listov linajkový: Bloky prémiovej kvality so štýlovými PP doskami a kovovou špirálou po
dlhšej strane, 80-listové. Formát A4 a A5, úprava linajková. Ideálne pre písanie poznámok na schôdzkach a pre
uschovanie voľných dokumentov. Extra silný plastový povrch, mikroperforácia pre jednoduché vytrhnutie, odnímateľné
pravítko, ktoré slúži aj ako záložka, jeden list s 10 (u formátu A4) alebo 6 (u formátu A5) perforovanými kartami na krátke
poznámky, integrovaný obal s 3 priehradkami na dočasnú úschovu voľných dokumentov. Formát A5. Úprava linajková.
Blok College Leitz Executive A4 80 listov linajkový: Bloky prémiovej kvality so štýlovými PP doskami a kovovou špirálou po
dlhšej strane, 80-listové. Formát A4 a A5, úprava linajková. Ideálne pre písanie poznámok na schôdzkach a pre
uschovanie voľných dokumentov. Extra silný plastový povrch, mikroperforácia pre jednoduché vytrhnutie, odnímateľné
pravítko, ktoré slúži aj ako záložka, jeden list s 10 (u formátu A4) alebo 6 (u formátu A5) perforovanými kartami na krátke
poznámky, integrovaný obal s 3 priehradkami na dočasnú úschovu voľných dokumentov. Formát A4. Úprava linajková.
Plastový obal s cvočkami Leitz WOW mix farieb: Obaly na dokumenty bez multiperforácie v dizajne radu Leitz WOW.
Jednoduché uzatváranie vďaka plastovým cvočkom. Kapacita 120 listov papiera formátu A4. Vyrobené z embosovanej PP
fólie. Balenie 6 ks v mixe farieb (ľadová modrá, metalická modrá, metalická zelená, metalická oranžová, metalická ružová
a purpurová).
Zápisník linajkový A4 Leitz Complete čierny: Zápisník s uzatváraním na gumičku s úchytom na pero a 2 textilnými
záložkami. Posledných 8 strán perforovaných, samolepiace záložky na zadnej strane na označenie dôležitého obsahu,
vnútorný obal s rozšíriteľnou kapacitou na prednej a zadnej strane na uloženie voľných listov. Materiál kožený vzhľad
(syntetická koža). Formát A4.
Zápisník linajkový A5 Leitz Complete čierny: Zápisník s uzatváraním na gumičku s úchytom na pero a 2 textilnými
záložkami. Posledných 8 strán perforovaných, samolepiace záložky na zadnej strane na označenie dôležitého obsahu,
vnútorný obal s rozšíriteľnou kapacitou na prednej a zadnej strane na uloženie voľných listov. Materiál kožený vzhľad
(syntetická koža). Formát A5.
Zápisník linajkový A5 Leitz Style titánový modrý: Zápisník Leitz Style formátu A5 s linajkami na každodenné poznámky.
Uzatváranie na gumičku, úchyt na pero, 2 textilné záložky, posledných 8 strán perforovaných, samolepiace záložky na
zadnej strane na označenie dôležitého obsahu, vnútorný obal s rozšíriteľnou kapacitou na vloženie voľných papierov.
Vyrobený z unikátneho odolného PP. Vo farbách rady Leitz Style, povrch dosiek v dizajne brúsenej ocele. Rozmery 142 ×
15 × 207 mm.
Aktovka plastová s priehradkami Leitz WOW #farby: Aktovka z polypropylénu na ukladanie a prenos dokumentov do
formátu A4. V dizajne WOW v žiarivých farbách. Atraktívne uzatváranie na gumičku, šesť roztiahnuteľných priehradok s
indexami na popis obsahu, jedna priehradka na voľne vložené listy do formátu A4, vrecko na vizitky. Kapacita 250 listov.
Väčšie balenie 5 ks. Farba metalická ružová.
Plastový obal s gumičkou Esselte WOW #farby: Trojchlopňový obal na dokumenty do formátu A4 z polypropylénu. V
dizajne rady WOW v žiarivých farbách. Uzatváranie uchytením na gumičku. Kapacita 150 listov. Väčšie balenie 10 ks.
Farba metalická ružová.
Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková zelená: Atraktívna 80-listová záznamová kniha s papierom gramáže
90 g vo výrazných farbách WOW. Polaminovaný povrch dodáva zaujímavý vzhľad, lesklé prevedenie je príjemné na dotyk.
Pevná a odolná väzba chráni listy pred vypadnutím. Úprava linajková. Formát A4. Farba zelená.
Záznamová kniha Leitz WOW A5 80 listov linajková modrá: Atraktívna 80-listová záznamová kniha s papierom gramáže 90
g vo výrazných farbách WOW. Polaminovaný povrch dodáva zaujímavý vzhľad, lesklé prevedenie je príjemné na dotyk.
Pevná a odolná väzba chráni listy pred vypadnutím. Úprava linajková. Formát A5. Farba modrá.
Plastový box s gumičkou Leitz WOW metalický ružový: Nepriehľadný polypropylénový box na prenos objemnejších spisov,
cenníkov, katalógov a pod. do formátu A4. V dizajne rady WOW v žiarivých farbách. Praktické zatváranie gumičkou na
kovový krúžok. Rozmery (v × h × š) 330 × 250 × 37 mm. Väčšie balenie 5 ks. Farba metalická ružová.
Katalógová kniha 20 Leitz WOW ľadovo modrá: Katalógová kniha na prezentáciu dokumentov formátu A4, do ktorých sa
často nahliada. Vyrobená z polypropylénu v dizajne WOW v žiarivých farbách. Vybavená 20 čírymi vreckami hrúbky 45 μm
a samolepiacou chrbtovou etiketou na popis. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita 40 listov. Rozmery (š × v × h) 231 × 310 × 13
mm. Farba ľadová modrá.
Katalógová kniha 20 Leitz WOW metalická zelená: Katalógová kniha na prezentáciu dokumentov formátu A4, do ktorých
sa často nahliada. Vyrobená z polypropylénu v dizajne WOW v žiarivých farbách. Vybavená 20 čírymi vreckami hrúbky 45
μm a samolepiacou chrbtovou etiketou na popis. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita 40 listov. Rozmery (š × v × h) 231 × 310 ×
13 mm. Farba metalická zelená.
Katalógová kniha 40 Leitz WOW #farby: Katalógová kniha na prezentáciu dokumentov formátu A4, do ktorých sa často
nahliada. Vyrobená z polypropylénu v dizajne WOW v žiarivých farbách. Vybavená 40 čírymi vreckami hrúbky 45 μm a
samolepiacou chrbtovou etiketou na popis. Väčšie balenie 10 ks. Kapacita 80 listov. Rozmery (š × v × h) 233 × 310 × 16
mm. Farba metalická modrá.







Triediaca kniha 12 Leitz WOW #farby: Nepriehľadné triediace knihy z polypropylénu s gumičkou na organizáciu a triedenie
dokumentov formátu A4. Trojchlopňové obaly na zadnej strane na uloženie voľných listov, obal na register v zadnej
chlopni. V dizajne rady WOW v žiarivých farbách. Kapacita 200 listov. Prevedenie 12 oddielov. Väčšie balenie 4 ks.
Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 #farby: Poznámkový blok z dizajnovej rady Leitz WOW vo výrazných farbách s
80 hárkami perforovaného linajkového bezdrevného papiera. Vonkajší obal z polypropylénu. Vnútorný obal na voľné
papiere a dokumenty, súčasťou bloku je odnímateľné pravítko, použiteľné ako záložka. Formát A5. Väčšie balenie 6 ks.
Farba metalická ružová.
Blok poznámkový linajkový mobilný Leitz WOW A4 #farby: Poznámkový linajkový blok s uzatváraním na gumičku z
dizajnovej rady Leitz WOW vo výrazných farbách s 80 hárkami perforovaného linajkového bezdrevného papiera. Vonkajší
obal z polypropylénu. Blok obsahuje vnútorný trojchlopňový obal na voľné papiere a dokumenty, úchyt na pero,
samolepiace záložky a 3 deliace listy. Formát A4. Väčšie balenie 6 ks. Farba ružová.
Závesný obal A4 s uzatváraním na suchý zips Leitz WOW mix farieb: Obaly na dokumenty formátu A4 s uzatváraním na
suchý zips a multiperforáciou na zakladanie do zakladačov. V dizajne radu Leitz WOW. Kapacita 50 listov papiera formátu
A4. Balenie 6 ks v mixe farieb (ľadová modrá, metalická modrá, metalická oranžová, metalická zelená, metalická ružová a
purpurová). Formát A4.
Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 10ks: Priehľadný obal z polypropylénu. Vďaka veľkej kapacite je obzvlášť vhodný
na zakladanie katalógov, cenníkov a objemnejších dokumentov. Eurodierovanie, povrch mierne pórovitý, spodný a bočný
klin v šírke 23 mm. Otvorené spodné rohy obalu zaistia, že sa rohy vložených dokumentov neohnú a nezničia. Otvor zhora,
formát A4, hrúbka 170 µm. Balenie 10 ks v sáčku. Materiál: polypropylénPopis: 23 mm klín
Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 5ks: Priehľadný obal z polypropylénu. Vďaka veľkej kapacite je obzvlášť vhodný
na zakladanie katalógov, cenníkov a objemnejších dokumentov. Eurodierovanie, povrch mierne pórovitý, spodný a bočný
klin v šírke 23 mm. Otvorené spodné rohy obalu zaistia, že sa rohy vložených dokumentov neohnú a nezničia. Otvor zhora,
formát A4, hrúbka 170 µm. Balenie 5 ks v sáčku. Materiál: polypropylénPopis: 23 mm klín
Stojan na časopisy Leitz WOW #farby: Vysokokvalitný stojan na ukladanie časopisov a katalógov dizajnovej rady WOW vo
výrazných farbách. Navrhnutý s dôrazom na stabilitu a odolnosť. Šírka chrbta 6 cm, vybavený chrbtovým úchytom pre
jednoduchšiu manipuláciu. Farba perleťová biela.
Ttitánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm #farby: Titánové nožnice z nemeckej vysokokvalitnej nehrdzavejúcej
ocele pre maximálnu odolnosť. Extra ostré nože dĺžky 205 mm na precízne strihanie, komfortná ergonomická rukoväť vo
výraznom dvojfarebnom prevedení. Farba perleťová biela v kombinácii so sivou.
Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW metalický modrý: Štýlový stojan na stôl v metalických farbách
WOW s lesklým povrchom s indukčnou nabíjačkou pre nabíjanie smartphone bez káblov. Komunikuje s každým
smartphone s integrovanou funkciou bezdrôtového nabíjania alebo špeciálnym krytom. LED dióda signalizuje správnu
polohu pre nabíjanie, pri úplnom nabití sa nabíjanie automaticky zastaví. V balení nabíjací USB kábel. Stojan perfektne
dopĺňa ostatné produkty radu WOW.
Fólia pre atramentové tlačiarne s odstrihnutým rohom: Priehľadná polyesterová fólia so špeciálnou povrchovou úpravou
pre čierne a farebné atramentové tlačiarne Hewlett Packard a Lexmark. Odstrihnutý roh slúži na jednoduchšiu identifikáciu
lícovej strany. Hrúbka 100 mikrónov. Balenie 50 ks. Značka: Dataline Hrúbka: 100 mik.
Fólie pre čiernobiele laser tlačiarne bez podkladov papiera: Polyesterové fólie bez podkladového papiera pre čiernobiele
laserové tlačiarne majú antistatickú úpravu, sú termostabilizované a odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní.
Hrúbka 100 mikrónov. Balenie 100 ks. Značka: Dataline Hrúbka: 100 mik.
Taška na tablet 10" Leitz Complete: Kvalitné, ľahké a kompaktné tašky na tablet a notebook. Nastaviteľný popruh na
rameno, resp. rukoväť, menšie predné vrecko, sieťované vnútorné vrecká, kvalitné zipsy, štýlové kovové pracky,
integrovaná handrička na displej, kľúčenka. Čierny povrch kontrastuje so zeleným vnútrom pre jednoduchšie hľadanie
predmetov, vnútorný mäkký flísový obal chráni obrazovku a povrch zariadenia. Materiál pevný polyester. Tašky na
notebook je možné upevniť aj na rúčku pojazdného kufra. Taška vhodná na dokumenty formátu A5. Rozmery 230 x 280 x
50 mm.
Škatuľa na CD Click & Store #farby: Multifunkčná atraktívna archivačná škatuľa vo výrazných farbách WOW vhodná na
použitie v kancelárii i v domácnosti. CD alebo DVD v klasických plastových obaloch. Pevné a stabilné prevedenie. Materiál
silný drevnatý kartón potiahnutý laminom. Úchyty, miesto na štítok, vystužené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z
kovu. Škatuľa dodávaná rozložená. Veľmi skladná pri nepoužívaní. Rozmery 143 × 352 × 136 mm. Väčšie balenie 6 ks.
Farba perleťová biela.
Stredná škatuľa Click & Store #farby: Archivačná škatule s vekom vo výrazných farbách WOW. Materiál silný drevnatý
kartón potiahnutý laminom. Rámik na štítok, vystužené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z kovu. Inteligentná
skladacia konštrukcia - rýchle a jednoduché zloženie bez nutnosti použitia skrutiek a opätovné rozloženie, keď škatule
práve nepoužívate. Dodávané rozložené. Väčšie balenie 6 ks. Univerzálna stredná archivačná škatuľa na uloženie
dokumentov formátu A4, dosiek, obálok, katalógov a pod. Robustné kovové úchyty na jednoduchý prenos. Rozmery 265 ×
188 × 335 mm.
Stredná organizačná škatuľa Click & Store #farby: Archivačná škatule s vekom vo výrazných farbách WOW. Materiál silný
drevnatý kartón potiahnutý laminom. Rámik na štítok, vystužené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z kovu.
Dodávané rozložené. Väčšie balenie 6 ks. Na vylepšenie usporiadania obsahu slúži vnútorný systém priehradiek, s ktorým
môžete rozdeliť škatuľu na 2 alebo 3 časti a zabrániť tak miešaniu obsahov v jednotlivých častiach. Veľkosť M. Robustné
kovové úchyty na jednoduchý prenos. Rozmery 280 × 100 × 370 mm.
Archívna škatuľa Esselte Speedbox A4 so sklápacím vekom biela/červená: Archívne škatule so sklápacím vekom z
archivačného systému Speedbox. Spevnené steny aj dno pre maximálnu pevnosť a odolnosť pri stohovaní. Ideálne na







prenos dokumentov alebo rôznych predmetov. Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky. Farba biela/ červená.
Rozmery 355 × 193 × 252 mm.
Archívna škatuľa s vekom Esselte ECO hnedá: Škatuľa z archivačného systému Esselte ECO navrhnutá so zeleným
prístupom. 100% recyklovateľná s 85% podielom spotrebiteľského odpadu, certifikovaná FSC. Veľkosť optimalizovaná iba
na papiere A4 s cieľom minimalizovať odpad pri výrobe. Rozmery (š x v x h): 345 x 242 x 439 mm Farba: hnedá/zelená
Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA #farby: Kvalitný obal na dokumenty vo sviežich farbách s štvorčekovaným
dizajnom Vivida. Vyrobený z priehľadného polypropylénu hrúbky 0,5 mm. Ideálny pre bezpečný prenos dokumentov. -
štýlové a ergonomické uzatváranie na gumičku pre bezpečný prenos- zaujímavý povrch s embosovaným vzorom
príjemným na dotyk- je možné ho vložiť do boxu na spisy Esselte VIVIDA- kompatibilný so štandardnými obalmi a
doskami- kapacita: 150 listov formátu A4 (80 g/m2) - farba: modrá
Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA #farby: Vysoko kvalitný pákový celoplastový zakladač formátu
A4 v dizajne VIVIDA so silnou mechanikou No. 1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnutý z
oboch strán odolnou a umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom,
ochranným spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Farba modrá. Väčšie balenie 10 ks.
Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA červený: Vysoko kvalitný pákový celoplastový zakladač formátu
A4 v dizajne VIVIDA so silnou mechanikou No. 1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnutý z
oboch strán odolnou a umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom,
ochranným spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Farba červená. Väčšie balenie 10 ks.
Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA zelený: Vysoko kvalitný pákový celoplastový zakladač formátu A4
v dizajne VIVIDA so silnou mechanikou No. 1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnutý z oboch
strán odolnou a umývateľnou PP fóliou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom,
ochranným spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Farba zelená. Väčšie balenie 10 ks.
Laminátor iLam Office A4: Kompaktné laminátory s rýchlym zahriatím. Ideálne pre menšie kancelárie. LED diódy a zvukový
signál oznamujú, že je laminátor pripravený k práci. Nízka spotreba energie, automatické vypnutie po 30 minútach
nečinnosti. Laminujú fotografi e a iné dokumenty bez nosiča do hrúbky fólie 125 μm. Doba nahrievania cca 1 min.
Odporúčané používať s Leitz UDT laminovacími fóliami. Certifi kované GS/ TUV/ CE. Farba sivá. Šírka vstupu 230 mm.
Laminovacie fólie Leitz A4 100 mic: Laminovacie fólie s jedinečnou technológiou UDT, ktorá prináša dokonalé výsledky
laminovania. Fólie najvyššej kvality dlhodobo ochránia zalaminovaný dokument. Balenie 100 kusov.
Laminovacie fólie Leitz A4 125 mic: Laminovacie fólie s jedinečnou technológiou UDT, ktorá prináša dokonalé výsledky
laminovania. Fólie najvyššej kvality dlhodobo ochránia zalaminovaný dokument. Balenie 100 kusov.
Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm #farby: Celoplastový zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou
mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: biela
Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm #farby: Celoplastový zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou
mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 5 cm Farba: biela
Kartónový obal lesklý s gumičkou Leitz WOW #farby: Obal s tromi chlopňami a elastickými gumičkami rady WOW v žiarivej
farbe zo špeciálneho kartónu s perfektným farebným efektom. PP laminácia chráni farby a dáva výrobku lesklý
vysokokvalitný vzhľad. Farba: perleťovo biela
Farbičky Faber Castell Color Grip 2001 12ks: Kvalitné ceruzky v brilantných farbách s ergonomickým trojuholníkovým
tvarom a špeciálnym povrchom (soft grip) pre písanie nespôsobujúce únavu. Dodávané v sade po 12 ks.
Farbičky Faber Castell Junior grip 30ks: Trojuholníkové farbičky vysoko odolné proti lámaniu, ideálne pre začiatočníkov.
Vhodné pre deti od 4. rokov. Na každej farbičke je miesto pre meno dieťaťa. Farbičky podporujú motorické zručnosti a
výtvarný prejav. Hrubý trojuholníkový tvar umožňuje lepšie ovládanie v rannom veku. Sú vyrobené použitím dreva zo
znovu zalesnených plôch. Hladká 3,3 mm tuha s intenzívnymi farbami, ľahko strúhateľné priloženým strúhadlom. Sada 30
ks.
Ceruzka Faber Castell Goldfaber 1222 s gumou 12ks: Grafitová šesťhranná ceruzka vysokej kvality. Atraktívny design -
modré a zlaté pásy. Vhodná na písanie a kreslenie. Špeciálny spôsob lepenia zabraňuje lámaniu tuhy. Model 1222 s
gumou.
Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB 12ks: Špičková grafitová ceruzka bez gumy pre kancelárie s pohodlným
ergonomickým držaním (soft grip). Dodávaná v tvrdosti HB. Balenie 12 ks.
Súprava Faber Castell Grip 2001 Promotion Set: Súprava s výrobkami rady Grip 2001 - 12 ks ceruziek s patentovanou
Grip zónou s masážnymi bodmi, strúhadlo Trio Grip na klasické a Jumbo ceruzky a 2 gumy hrot Grip vhodné aj ako kryt na
tuhu ceruzky.
Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB s gumou 12ks: Špičková grafitová ceruzka pre kancelárie s pohodlným
ergonomickým držaním (soft grip). Dodávaná v tvrdosti HB s čiernou gumou. Balenie 12 ks.
Mikroceruzka Faber Castell Grip plus 0,7mm zelená: Pevná mikroceruzka s protišmykovým úchytom so systémom
zabraňujúcim lámaniu tuhy. Hrot a výsuvný kryt z kovu, pružný klip. Farba tela: zelená/čierna. Tuha 0,7 mm.
Mikroceruzka Faber Castell Grip 1345 0,5mm #farby: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný kryt tuhy,
kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 12 ks.
Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine Vario L 0,5mm zelená: Profesionálna mikroceruzka vhodná na písanie i kreslenie.
Vybavená mechanizmom na prepínanie pevného a pružného hrotu. Pevný hrot sa využíva najmä pri rysovaní, pružný je
vhodný na písanie. Kovová pruhovaná oblasť úchytu. Super dlhá guma je súčasťou ceruzky. Tuha 0,5 mm.







Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9715 0,5mm zelená: Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. Zasúvateľný kryt
tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. Tuha 0,5 mm.
Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9717 0,7mm zelená: Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. Zasúvateľný kryt
tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. Tuha 0,7 mm.
Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9719 1 mm zelená: Mikroceruzka vhodná na písanie aj kreslenie. Zasúvateľný kryt
tuhy zaisťuje bezpečnú prepravu ceruzky vo vrecku. Vo vrchnáku sa nachádza guma. Tuha 1 mm.
Mikroceruzka Faber Castell Grip Matic 1375 0,5mm modrá: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný kryt
tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 10 ks.
Mikroceruzka Faber Castell Grip Matic 1377 0,7mm zelená: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný kryt
tuhy, kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,7 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 10 ks.
Guľôčkové pero Faber Castell Grip 2011 strieborné: Guľôčkové pero v dizajne Grip 2011 s ergonomickým trojuholníkovým
tvarom a špeciálnym povrchom (soft grip) pre optimálne písanie. Možná kombinácia s mechanickou ceruzkou Grip 2011.
Dodávané s veľkokapacitnou modrou náplňou. Väčšie balenie 5 ks. Farba: strieborná
Strúhadlo Faber Castell Grip 2001 strieborné: Strúhadlo s obojstranným kontajnerom na všetky ceruzky štandardné,
farebné a Jumbo. Väčšie balenie 10 ks.
Guma Faber Castell Grip 2001: Kvalitná guma určená na gumovanie grafitovej a pastelovej tuhy v dizajne Grip.
Archívny box Fellowes BANKERS BOX 105mm sivý/biely: Základný prvok na archiváciu dokumentov formátu A4. Box
popisovateľný na chrbte a veku. Šírka chrbta 105 mm. Rozmery (Š × V × D) 105 × 260 × 325 mm. Dodávaný v rozloženom
stave. Väčšie balenie 20 ks. Farba sivá/ biela. Rozmery v cm: 10,5x26x32,5 Farba: sivá/biela
Archívna škatuľa s odnímacím vekom Fellowes BANKERS BOX sivá/biela: Škatuľa s odnímateľným vekom a bočnými
výrezmi na uchytenie. Mierne zväčšené veko umožňuje uskladnenie dokumentov archivovaných v závesných obaloch.
Kompatibilná s archívnymi boxami. Dodávaná v rozloženom stave naplocho. Väčšie balenie 10 ks. Farba sivá/-biela.
Rozmery v cm: 32,5x28x38,5Farba: sivá/biela
Archívna škatuľa so sklápacím vekom Fellowes BANKERS BOX sivá/biela: Stabilná škatuľa s uzatvárateľným sklápacím
vekom. Bočné výrezy na uchytenie, steny spevnené zdvojenou vrstvou kartónu. Nosnosť 49,2 kg. Možnosť navyšovania
do troch úrovní. Kompatibilná s archívnym boxom. Dodávaná v rozloženom stave naplocho. Väčšie balenie 10 ks. Farba
sivá/-biela. Rozmery v cm: 37,8x28x53,5Farba: sivá/biela
Archívny plastový klip Fellowes 100ks: Dvojdielny klip z plastu na jednoduché a rýchle zviazanie papierov zo zakladačov.
Balenie 100 ks.
Univerzálny stojan pod tlačiareň: Robustný stojan pod prakticky všetky laserové alebo atramentové tlačiarne a faxy na
uskladnenie všetkých materiálov. 4 zásuvky, 8 pozícií. Jedinečný odnímateľný klip pre kábel, umožňujúci užívateľovi
uchytenie až troch rôznych hrúbok káblov takmer v ľubovoľnej pozícii. Rozmery 545 × 365 × 145 mm. Farba šedá/
grafitová. Rozmery: 545x145x365 mm Popis: 4 zásuvky na papier
Skartátor Powershred M-8C 4x50 mm: Personálny skartátor na skartáciu papiera vhodný do domácnosti alebo kancelárie
na občasné použitie. Okrem papiera umožňuje ničiť spinky, spony a magnetické karty. K vyprázdneniu nádoby treba zložiť
hornú časť zariadenia. Zvýšený kontinuálny chod motora 5 minút, po nich sa motor na 30 min. vypne. Rez 4 x 50 mm.
Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 8 listov. Technické parametre:• šírka vstupu 230 mm• rýchlosť rezu 4,27 m/ min• š × v
× h 340 × 390 × 246 mm• objem odp. Nádoby 15 l• hmotnosť 5,6 kg
Skartátor Powershred 53C 4x50 mm: Skartátor do domácnosti alebo kancelárie. Ideálny pomocník pri pracovnom stole. K
vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. Na kontrolu napadaných odrezkov slúži priehľadný priezor na
prednej časti odpadovej nádoby. Separátny otvor na skartovanie CD. DVD a magnetických kariet. Kontinuálny chod
motora 3 minúty, po nich sa motor na 30 minút vypne. Rez 4 x 35 mm. Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 10 listov.
Technické parametre:• šírka vstupu 220 mm• rýchlosť rezu 2 m/ min• š × v × h 338 × 400 × 196 mm• objem odp. nádoby
23 l• hmotnosť 6,8 kg
Skartátor AutoMax 130C 4x51 mm: Nový moderný skartátor pre 1 - 3 užívateľov s novou technológiou s manuálnym aj
automatickým podávaním papiera. Energeticky úsporný model, po 2 minútach nečinnosti sa prepne do úsporného režimu.
Umožňuje skartovanie kancelárskych spôn, spiniek a magnetických kariet. Kapacita manuálneho skartovania 8 listov
papiera. Zoskartuje 130 listov papiera za 5 minút, chod motora 10 minút. Predĺžená záruka 5 rokov na reznú časť. Rez 4 x
51 mm. Stupeň utajenia Dôverné. Objem odp. nádoby 32 ℓ. š × v × h 430 × 958 × 687 mm, hmotnosť 46,2 kg.
Skartátor 99Ci 4x38 mm: Inteligentný skartátor pre menšie kancelárie a pracovné skupiny s kontinuálnym chodom motora
30 min. Patentovaný systém na zabránenie uviaznutia papiera pri skartovaní (100%JAM PROOF) detekuje hrúbku
vloženého papiera a inteligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, aká je výkonnosť a efektívnosť skartovania. Vybavený
kolieskami s aretáciou pre väčšiu mobilitu a stabilitu. Tichý chod. Farba antracitová/ sivá. Kontinuálny chod motora 30 min.
Objem koša: 34 l Kapacita 70g: 17 hárkov Stupeň utajenia: 3
Skartátor Fellowes P-25s 7 mm: Malý skartátor do domácnosti alebo kancelárie na občasné použitie. K vyprázdneniu
nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. Vpredu malý priestor na odhadzovanie neskartovaného odpadu. Maximálna
denná kapacita 100 listov. Celoplastové prevedenie. Rez 7 mm. Stupeň utajenia : Vyhradené. Kapacita A4 70 g/ m² 5
hárkov. Technické parametre:• šírka vstupu 220 mm• chod motora 3 min.• rýchlosť rezu 80 mm/ s• š × v × h 297 × 275 ×
160 mm• objem odp. nádoby 11 ℓ• hmotnosť 1,6 kg.
Laminovacie fólie Fellowes A4 80 mic. adhezívne: Laminovacie fólie so zadnou lepivou stranou. Formát : A4Hrúbka: 80
mic Balenie: 100 ks
Visačka štipec + špendlík Fellowes FHC 4060 92x56mm 50ks: Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na odev
pomocou štipca alebo zatváracieho špendlíka. Balenie 50 ks. Rozmery: 92 x 56 mm Uchytenie: štipec/zatvárací špendlík
Balenie: 50 ks







Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 80mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred
znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred
znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie. Balenie
100 ks
Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 80mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred
znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie. Balenie
100 ks
Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 125mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Balenie 100 ks
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 80mic 250ks: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie. Bal.
250 ks.
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie. Bal.
250 ks.
Termoobal Standing 3 mm: Obálka k zariadeniam na tepelnú väzbu s prednou stranou z priehľadnej polyesterovej fólie a
zadnou stranou z bieleho kartónu hrúbky 200 g v saténovej prave. Kapacita listov 9-32. Farba predná/zadná: číra/biela
Balenie: 100 ks
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne: Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému dokumentu
exkluzívny povrch. Farby zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi jasné, matná fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch
fólie možno popisovať ceruzkou alebo perom.
Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 100mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 100mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred
znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 100mic: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 #farby: Kartón 250 g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava v
imitácii kože, z druhej strany hladká.
Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A3 čierne: Kartón 250 g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava v
imitácii kože, z druhej strany hladká.
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic. číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : A4Farba: číra
Balenie: 100 ks
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 200 mic. číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : A4Farba: číra
Balenie: 100 ks
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 240 mic. číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : A4Farba: číra
Balenie: 100 ks
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 300 mic. číre: Fólia PVC . Farba číra priehľadná. Formát : A4Farba: číra
Balenie: 100 ks
Lišty Fellowes Relido 3-60 listov #farby: Násuvné lišty z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov do
lišty. Veľkosť 3-60 listov. Formát A4. Balenie 50 ks. Kapacita listov: 3-60Farba: čierna
Lišty Fellowes Relido 61-120 listov #farby: Násuvné lišty z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov
do lišty. Veľkosť 61-120 listov. Formát A4. Balenie 50 ks. Kapacita listov: 61-120Farba: čierna
Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks: Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic Superquick: Lesklé laminovacie fólie, ktoré vďaka zataveniu na dlhšej
strane skracujú čas potrebný na zalaminovanie o 40 % v porovnaní so štandardnými fóliami, zatavenými na kratšej strane.
Laminácia možná iba na A3 laminátore. Formát A4, hrúbka 80 mikrónov. V balení 100 ks.
Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic matné: Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému dokumentu
exkluzívny povrch. Farby zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi jasné, matná fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch
fólie možno popisovať ceruzkou alebo perom.
Viazací stroj Pulsar + 300: Zariadenie s manuálnym dierovaním do každej kancelárie. Jednoduché na použitie, elegantné a
praktické. Pevný dizajn s možnosťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s pracovným miestom v prípade dlhšieho
nepoužívania. Súčasne predieruje do 15 listov papiera A4 80 g. Zviaže do 300 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až
38 mm). Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 10 dokumentov. Popis: manuálne Kapacita dierovania: 15
listov Max. hrúbka: 300 listov
Viazací stroj Quasar 500: Silné zariadenie s manuálnym dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodné pre stredne veľké
kancelárie v atraktívnom dizajne. Súčasne predieruje do 20 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do 500 listov 80 g papiera
(priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 10 dokumentov. Popis: manuálne
Kapacita dierovania: 20 listov Max. hrúbka: 500 listov
Viazací stroj Galaxy 500: Silná a stabilná konštrukcia viazacieho zariadenia s manuálnym dierovaním a jednoduchou
obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie v kancelárii. Súčasne predieruje do 25 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do 500







listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Hmotnosť zariadenia 10,5 kg. Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na
zviazanie 25 dokumentov. Popis: manuálne Kapacita dierovania: 20 listov Max. hrúbka: 500 listov
Viazací stroj Star + 150: Malé manuálne viazacie zariadenie, ideálne do domácich alebo malých kancelárií s občasným
použitím. Elegantný a pevný dizajn s možnosťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s pracovným miestom pri nepoužívaní.
Súčasne predieruje maximálne 10 listov papiera A4 80 g. Zviaže do 150 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 18
mm).Popis: manuálne Kapacita dierovania: 10 listov Max. hrúbka: 150 listov
Viazací stroj Orion e500: Silná a stabilná kovová konštrukcia viazacieho zariadenia s elektrickým dierovaním
a jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie v kancelárii. Súčasne predieruje do 30 listov papiera A4 80 g.
Zviaže až do 500 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Hmotnosť zariadenia 17 kg. Nastavenie vzdialenosti
dier od okraja, veľká zásuvka na zber papierových odrezkov na prednej strane, chladenie ventilátorom, ovládanie
dierovania pedálom.
Laminátor Neptune 3: Laminátor v elegantnom dizajne navrhnutý do kancelárií. Vyniká jednoduchosťou a bezpečným
laminovaním. Laminuje fotografie a iné dokumenty do hrúbky fólie 175 µm.
Laminátor Saturn 3i A3: Rada laminátorov na príležitostné laminovanie s technológiou dvoch valcov laminuje fotografie a
iné dokumenty do hrúbky fólie 125 μm. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií. Šírka vstupu 316 mm. Rýchlosť
laminovania 30 cm/ minútu. Veľmi krátka doba nahrievania - 1 min. Predný podávač dokumentu s krytom proti prachu.
Laminátor Spectra A4: Laminátor na príležitostné laminovanie fotografií a iných dokumentov do hrúbky fólie max. 125 μm.
Technológia Jam free zabraňuje uviaznutiu fólie. Doba nahrievania 4 minúty. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií.
Šírka vstupu 220 mm. Rýchlosť laminovania 30 cm/ minútu. Doba nahrievania 4 minúty.
Laminátor Spectra A3: Laminátor na príležitostné laminovanie fotografií a iných dokumentov do hrúbky fólie max. 125 μm.
Technológia Jam free zabraňuje uviaznutiu fólie. Doba nahrievania 4 minúty. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií.
Šírka vstupu 316 mm. Rýchlosť laminovania 30 cm/ minútu. Doba nahrievania 4 minúty.
Podložka pod myš Listy: Podložka pod myš s fotografickým motívom vyrobená na 95 % z recyklovaných materiálov.
Vhodná k optickým myšiam. Rozmery v mm: 228x203x2Popis: pre optické myši
Podložka pod myš Kvety: Podložka pod myš s fotografickým motívom vyrobená na 95 % z recyklovaných materiálov.
Vhodná k optickým myšiam. Rozmery v mm: 228x203x2Popis: pre optické myši
Stojan pod monitor SmartSuites: Moderný oblý dizajn stojana pod LCD monitory do 21_ s nenáročnou inštaláciou na stôl z
produktovej rady Fellowes Smart Suites. Nastaviteľná výška v troch úrovniach. Výška základne: 100-150 mm Nosnosť: 10
kg
Stojan pod monitor Smart Suites Plus: Moderný oblý dizajn stojana pod LCD monitory do 21_ s nenáročnou inštaláciou na
stôl z produktovej rady Fellowes Smart Suites. Odkladacia polička na papier, dve postranné odkladacie priehradky.
Nastaviteľná výška v troch úrovniach. Výška základne: 100-150 mm Nosnosť: 10 kg
Stojan pod Monitor Office Suites: Jedinečný dizajn stojana pod LCD aj CRT monitory s nenáročnou inštaláciou na stôl
z produktovej rady Fellowes Office Suites. Odkladacia polička, priestor na odloženie napr. notebooku, nastaviteľná výška.
Farba antracitová/?strieborná metalíza. Výška základne: 100-150 mm Nosnosť: 36 kg
Stojan pod notebook Designer Suites: Stojan z produktovej rady Fellowes Designer Suites. Výškovo nastaviteľný v 4
pozíciách od 88 do 184 mm, s uhlom nastavenia 0 - 30 stupňov pre vyšší komfort. Stabilizovanie prednej hrany notebooku
bráni skĺznutiu notebooku, chladiace otvory pomáhajú odvádzať z notebooku teplo. Hmotnosť 5 kg.
Stojan pod vežu PC Office Suites: Stojan šetriaci miesto na pracovnom stole umiestnením veže počítača pod stôl. Pevná
konštrukcia s nosnosťou do 50 kg. Plne nastaviteľný. Využiteľný aj pod skartátory, odpadové koše a pod. Kolieska s
možnosťou aretácie. Jednoduchá montáž. Farba antracitová/ strieborná metalíza.
Podložka pod myš s opier. čier: Podložka na odľahčenie a masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia. Vhodná
aj pre optickú myš. Obľúbená farba, ladiaca s moderným pracovným prostredím. Čistenie vlhkou handričkou. Farba: čierna
Opierka pred klávesnicu čierna: Opierka na odľahčenie a masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia. Obľúbená
farba, ladiaca s moderným pracovným prostredím. Čistenie vlhkou handričkou. Farba: čierna
Opierka Flex čierna: Opierka k práci s myšou, kalkulačkou a pod. Odľahčí a masíruje zápästie. Farba: čierna
Podložka pod myš s opier. modr: Podložka na odľahčenie a masírovanie zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia.
Vhodná aj pre optickú myš. Obľúbená farba, ladiaca s moderným pracovným prostredím. Čistenie vlhkou handričkou.
Farba: priehľadná modrá
Stojan pod TFT/LCD monitor: Moderný dizajn stojana pod ploché monitory s nastaviteľnou výškou základne 76 až 114
mm. Rotácia o 45 stupňov, záťaž do 14 kg. Rozmery 324 × 445 × 99 mm. Dodávaný so zásuvkou na papier. Farba
platinová s grafitovou. Výška základne: 76-114 mm Nosnosť: 14 kg Popis: zásuvka na papier
Stojan pod monitor Premium: Model nastaviteľný v piatich výškových stupňoch, vhodný pre 13 - 17 palcové monitory.
Rozmery 333 × 343 × 63 - 165 mm, nosnosť 27 kg. Farba grafitová. Výška základne: 63-165 mm Nosnosť: 27 kg
Podložka pod myš a opierka zápästia Health-V modrá: Penová podložka na odľahčenie a masírovanie ruky s úpravou
Microban®. Opierka zápästia sa kĺže po podložke spolu s myšou a prispieva k zdravej a prirodzenej polohe zápästia.
Vhodná aj na optickú myš. Produktová rada gélových opierok Health-V™ je zameraná na zníženie tlaku na stredový nerv
zápästia, a tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý môže podmieniť napr. práca s klávesnicou a myšou. Opierky Health-
V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v oblasti zápästia a nepohodlia.
Podložka pod myš a opierka zápästia Health-V čierna: Penová podložka na odľahčenie a masírovanie ruky s úpravou
Microban ®. Opierka zápästia sa kĺže po podložke spolu s myšou a prispieva k zdravej a prirodzenej polohe zápästia.
Vhodná aj na optickú myš. Produktová rada gélových opierok Health-V™ je zameraná na zníženie tlaku na stredový nerv
zápästia, a tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý môže podmieniť napr. práca s klávesnicou a myšou. Opierky Health-
V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v oblasti zápästia a nepohodlia.







Opierka zápästia pred klávesnicu Health-V čierna: Opierka zápästia pred klávesnicu na odľahčenie a masírovanie
zápästia, tlmiaca vibrácie na kĺb zápästia s úpravou Microban®. Produktová rada gélových opierok Health-V™ je
zameraná na zníženie tlaku na stredový nerv zápästia, a tým predchádza vzniku syndrómu, ktorý môže podmieniť napr.
práca s klávesnicou a myšou. Opierky Health-V™ pomáhajú pri prevencii zranenia v oblasti zápästia a nepohodlia.
Stojan pod monitor I-Spire Series: Moderný a štýlový stojan z produktovej rady Fellowes I-Spire Series nastavuje výšku
monitora na úroveň očí a zabraňuje stuhnutiu šije a ramien a bráni jeho prehriatiu. Vhodný pre notebooky do 11 kg.
Nosnosť: 11 kg
Podložka pod myš s opierkou I-Spire Series grafitová: Podložka pod myš s opierkou v inovatívnom a čistom dizajne série I-
Spire na pohodlie a zmiernenie tlaku zápästia a prstov. Čistenie vlhkou handričkou. Farba grafitová.
Opierka pred klávesnicu I-Spire Series grafitová: Opierka v inovatívnom a čistom dizajne série I-Spire na pohodlie a
zmiernenie tlaku zápästia a prstov. Čistenie vlhkou handričkou. Farba grafitová.
Dóza s trhacími utierkami na obrazovky: Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na odtrhávanie. Sú vhodné
na televízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje
usadzovanie prachu. S minimálnym obsahom alkoholu. Nezanechávajú šmuhy. V balení 100 útržkov. Typ utierok:
mokré<br
Odkladač VIVA biely: Štýlová elegancia, ktorá zaistí pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť. Stohovateľné
plastové odkladače dokonalého dizajnu a funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo vysokolesklej úprave sa dokonale
hodia do najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba biela.
Odkladač VIVA čierny: Štýlová elegancia, ktorá zaistí pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť. Stohovateľné
plastové odkladače dokonalého dizajnu a funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo vysokolesklej úprave sa dokonale
hodia do najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba čierna.
Odkladač VIVA priehľadný číry: Štýlová elegancia, ktorá zaistí pracovnému prostrediu mimoriadnu estetickosť.
Stohovateľné plastové odkladače dokonalého dizajnu a funkcie decentného tvaru s čistými líniami vo vysokolesklej úprave
sa dokonale hodia do najmodernejších kancelárií. Väčšie balenie 5 ks. Farba číra.
Odkladač KARMA eko-modrý: Kancelársky odkladač formátu C4 štandard. Inovatívny a trendový produkt vyrobený
z recyklovaných granulí, mixovaných s bio plastami a drevom. Rozmery (š×v×h) 255×65×348 mm. Väčšie balenie 10 ks.
Farba: eko-modrá
Zásuvkový box Impuls sivý/červený: Box so štyrmi zatvorenými zásuvkami v tvare počítačového monitora.Rozmery (š × v ×
h) 294 × 235 × 368 mm. Farba boxu/zásuvky: sivá/červená Rozmery: 294x235x368 mm
Odkladač priehľadný dymový #farby: Stohovateľný plastový priehľadný odkladač formátu A4. Zadné zarážky umožňujú
odkladače stohovať aj stupňovito dozadu. Väčšie balenie 6 ks. Farba: priehľadná dymová
Odkladač KLASSIK zelený #farby: Stohovateľné plastové odkladače formátu A4. Zadné zarážky umožňujú odkladače
stohovať aj stupňovito dozadu. Väčšie balenie 10 ks.
Odkladač XXL modrý: Stohovateľný plastový odkladač vo vysoko lesklom prevedení formátu C4. Úprava antistatická
nepriehľadná. Výška odkladača 100 mm. Väčšie balenie 2 ks. Farba: modrá
Zásuvkový box Systém zatvorený čierny: Plastový zásuvkový box s piatimi zatvorenými zásuvkami. Zmestí sa do
ľubovoľnej police určenej pre zakladače, pretože výška boxu je totožná s výškou pákových zakladačov (275 × 330 × 320
mm). Farba boxu/zásuvky: čierna/čierna Rozmery: 275 x 330 x 320 mm
Zásuvkový box Contur 5 zatvorený 50mm: Box z modulárneho systému zásuvkových boxov s horizontálnym aj vertikálnym
spájaním. Model so zatvorenými zásuvkami výšky 50 mm a zarážkou chrániacou zásuvky pred úplným vysunutím.
Súčasťou sú identifikačné menovky na označenie zásuviek. Telo boxov vo svetlosivej farbe, zásuvky tmavosivé. Rozmery
(š × v × h) 30 × 30,7 × 38,2 cm. Výška zásuvky: 5 cm Výška boxu: 30,7 cm
Zásuvkový box Contur 10 zatvorený 25mm: Box z modulárneho systému zásuvkových boxov s horizontálnym aj
vertikálnym spájaním. Model so zatvorenými zásuvkami (bez predného krytu) výšky 25 mm a zarážkou chrániacou
zásuvky pred úplným vysunutím. Súčasťou sú identifikačné menovky na označenie zásuviek. Telo boxov vo svetlosivej
farbe, zásuvky tmavosivé. Rozmery (š × v × h) 30 × 30,7 × 38,2 cm. Výška zásuvky: 2,5 cm Výška boxu: 30,7 cm
Stojan na časopisy KLASSIK biely 2ks: Viacúčelové plastové stojany vhodné na ukladanie časopisov, záznamov,
katalógov a pod. v klasickom dizajne a nepriehľadnej úprave. Balenie 2 ks. Farba: biela
Stojan na časopisy KLASSIK čierny 10 ks: Viacúčelové plastové stojany v modernom dizajne. Vhodné pre ukladanie
časopisov, záznamov, katalógov a pod. V balení 10 ks. Farba: čierna
Stojan na časopisy KLASSIK XXL modrý: Viacúčelové plastové maxi stojany v klasickom dizajne vhodné na ukladanie
časopisov, záznamov, katalógov a pod. so šírkou chrbta 115 mm. Rozmery (š×v×h): 115× 315×248 mm. Balenie 2 ks.
Farba: modrá
Stojan na časopisy Twin biely: Viacúčelové plastové stojany v modernom dizajne. Vhodné na ukladanie časopisov,
záznamov, katalógov a pod. V balení 2 ks. Rozmery: 76 x 257 x 239mm C4. Výška: 257 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba:
biela
Zásuvkový box Cabinet KARMA eko-modrý: Keď má ísť o ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA sú tie
pravé. Box s piatimi otvorenými zásuvkami vhodný do ľubovoľnej police, určenej na zakladače alebo samostatne
postavený. Rozmery (š×v×h) 275×320×330 mm. Inovatívny a trendový produkt vyrobený z recyklovaných granulí,
mixovaných s bio plastami a drevom. Farba: eko-modrá
Zásuvkový box System KARMA eko-sivý: Keď má ísť o ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA sú tie pravé.
Box s piatimi zatvorenými zásuvkami vhodný do ľubovoľnej police, určenej na zakladače alebo samostatne postavený.
Rozmery (š×v×h) 275×320×330 mm. Inovatívny a trendový produkt vyrobený z recyklovaných granulí, mixovaných s bio
plastami a drevom. Farba: eko-sivá







Stojan na časopisy KARMA eko-modrý: Keď má ísť o ochranu životného prostredia, produkty rady KARMA sú tie pravé.
Stojan na časopisy formátu A4. Rozmery (š×v×h) 76×315×248 mm. Inovatívny a trendový produkt vyrobený
z recyklovaných granulí, mixovaných s bio plastami a drevom. Väčšie balenie 10 ks. Farba: eko-modrá
Stojan na perá HAN RONDO biely: Elegantný tvar a vysoká kvalita spracovania skombinovaná s 9. separátnymi
oddeleniami na perá a drobné kancelárske potreby (spinky, gumy). Väčšie balenie 4 ks. Farba: biela
Stojan na perá HAN RONDO čierny: Elegantný tvar a vysoká kvalita spracovania skombinovaná s 9. separátnymi
oddeleniami na perá a drobné kancelárske potreby (spinky, gumy). Väčšie balenie 4 ks. Farba: čierna
Stojan štvorstupňový A5: Stojan na prospekty formátu A5 so štyrmi oddielmi. Materiál priehľadný číry plast. Rozmery (š x v
x h) 165 x 260 x 155 mm.
Stojan štvorstupňový A4: Stojan na prospekty formátu A4 so štyrmi oddielmi. Materiál priehľadný číry plast. Rozmery (š x v
x h) 230 x 345 x 170 mm.
Prezentačný stojan Helit A4: Univerzálny stojan vhodný na výstavy, veľtrhy, ponukové listy, jedálne lístky a propagačné
materiály. Vyrobené z vysoko kvalitného číreho akrylu, veľmi stabilný a pevný, odolný voči odretiu. Formát A4.
Prezentačný stojan Helit 5xA4 čierny: Nástenný prezentačný stojan s 5 priehradkami formátu A4 s hĺbkou 20 mm v
modernom neutrálnom dizajne. Pevná a zároveň ľahká konštrukcia, materiál kov s očkami. Ideálny na prezentáciu rôznych
dokumentov, cenníkov či katalógov. Dodávaný s montážnymi skrutkami. Farba čierna. Rozmery (š x v x h) 260 x 718 x 95
mm.
Štvordielny stojan na perá Helit Linear čierny: Stojan so 4 sekciami na písacie potreby a ďalšie drobnosti v dizajne rady
Linear. Priemer 14 cm, výška 10 cm. Farba: čierna
Pero s guľovitým čiernym stojanom: Pero s lesklou pochrómovanou retiazkou, spojenou s guľovitým podstavcom. Farba
náplne čierna. Farba tela: čierna
Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic ružový: Rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou (celý). Vyrobený z
eko kartónu Classic gramáže 240 g. Formát A4. Balenie 100 ks. Materiál: Classic 240 g
Rýchloviazač závesný celý RZC Classic #farby: Závesný rýchloviazač s plnou prednou stranou (celý). Vyrobený z eko
kartónu Classic gramáže 240 g. Predná strana s potlačou na popis. Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: Classic 240 g
Farba: modrá
Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik modrý: Rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou (celý). Vyrobený z
eko kartónu Ekonomik gramáže 200 g. Formát A4. Balenie 100 ks. Materiál: Ekonomik 200 g Farba: modrá
Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik #farby: Závesné rýchloviazače s plnou prednou stranou (celé). Vyrobené z eko
kartónu Ekonomik gramáže 200 g. Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: Ekonomik 200 g Farba: modrá
Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik žltý: Závesné rýchloviazače s polovičnou prednou stranou. Vyrobené
z eko kartónu Ekonomik gramáže 200 g. Formát A4. Balenie 50 ks. Materiál: Ekonomik 200 g Farba: žltá
Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový #farby: Rýchloviazače A4 závesné s plnou prednou stranou (celé). Vyrobené
z prešpánu gramáže 350 g. Balenie 20 ks. Farba: tmavomodrá Materiál: prešpán 350 g
Odkladacia mapa OM 253 Classic modrá #farby: Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami Classic z eko kartónu gramáže
240 g. Balenie 50 ks. Materiál: classic 240 g Farba: modrá
Odkladacia mapa OM 253 prešpánová #farby: Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu gramáže
350 g. Väčšie balenie 20 ks. Materiál: prešpán 350 g Farba: modrá
Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik žltá: Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu Ekonomik gramáže 200 g.
Balenie 50 ks. Materiál: ekonomik 200 g Farba: žltá
Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE modré: Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej
lepenky s gramážou 1320 g, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie prešpán. Väčšie balenie 25 ks. Farba: modrá
Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE červené: Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej
lepenky s gramážou 1320 g, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie prešpán. Väčšie balenie 25 ks. Farba: červená
Lepiaca tyčinka Pritt Stick 10g: Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje
rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku zasuňte a zatlačte až na
doraz. Hmotnosť 10 g. Obsah: 10 g
Lepiaca tyčinka Pritt Stick 20g: Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje
rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku zasuňte a zatlačte až na
doraz. Hmotnosť 20 g. Obsah: 20 g
Lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g: Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje
rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku zasuňte a zatlačte až na
doraz. Hmotnosť 40 g. Obsah: 40 g
Lepiace bodky Pritt permanentné 64ks: Lepiace bodky na permanentné a okamžité prilepenie. Ideálne na fixovanie
drobných predmetov z papiera, kartónu, kovu, plastu, či dreva. Vynikajúci pomocník pri dekoratérskych prácach, kde je
potrebné, aby prilepenie bolo transparentné. Rýchla, čistá a presná aplikácia. Fixuje bez schnutia a neporiadku.
Neobsahuje rozpúšťadlá.
Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m: Jednorazový lepiaci roller lepia papier, kartón, fotografie, fólie a umelé
hmoty. Nepermanentný lepiaci roller Pritt Compact obsahuje opätovne odnímateľný lepiaci film, ktorý drží pevne, ale po
odlepení nezanecháva stopy po lepidle. Návin 10 m. Väčšie balenie po 10 ks.
Korekčný roller Pritt vymeniteľný 4,2mmx12m: Obľúbená korekčná páska na papier i fólie v novom modernom dizajne,
vyrobená z recyklovaných plastov s jednoduchou výmenou náhradnej náplne - menej odpadu, vyššia efektivita. Korekčný
film je suchý a umožňuje okamžité písanie. Na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene. Šírka stopy 4,2 mm. Ideálna
na opravy textov písaných strojom. Návin: 12 m.







Tekuté lepidlo Pritt Klovafix 100g: Univerzálne lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na široké použitie. Vhodné na majstrovanie
z papiera a iných materiálov. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou praktickej stierky. Väčšie balenie 20 ks.
Hmotnosť: 100 g
Lepiaci roller Pritt Compact permanentný 10m: Jednorazový lepiaci roller s permanentným filmom. Lepí papier, kartón,
fotografie. Vhodný i na lepenie fólií a umelých hmôt. Obsahuje opätovne odnímateľný lepiaci film, ktorý drží pevne, ale
po odlepení nezanecháva stopy po lepidle. Návin: 10 m. Väčšie balenie 10 ks.
Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Liquid 3g: Sekundové univerzálne lepidlo s bezpečnostným uzáverom na keramiku,
plasty, kovy, gumu, kožu, drevo, korok a pod. Lepí okamžite. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Hmotnosť 3 g.
Hmotnosť: 3 g Použitie: univerzálne
Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g: Univerzálne disperzné lepidlo pre pevné a rýchle lepenie papiera, textilu, dreva,
keramiky, fotografií a pod. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou nanášanej stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá.
Väčšie balenie 20 ks. Hmotnosť: 100 g
Sekundové lepidlo Loctite Super Attak The Original 3g: Tekuté sekundové lepidlo vhodné na lepenie porcelánu, keramiky,
plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou na pevných a hladkých plochách. Tento chemický
prípravok je nebezpečný. Hmotnosť: 3 g Použitie: porcelán, keramika, plasty, kov.
Korekčný roller Pritt Micro Rolly jednorazový 5mmx6m: Malá a praktická jednorazová korekčná páska na všetky bežné
druhy papiera, faxový papier a fólie. Nanesený korekčný film je suchý a umožňuje okamžité písanie. Nová technológia
opravy textu zaručuje čistú a presnú korekciu. Na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene. Dodávaná v mixe 3 farieb
(modrá, zelená, ružová) bez možnosti výberu konkrétnej farby. Šírka stopy 5 mm, návin 6 m. Väčšie balenie 30 ks.
Lepiaca guma Pritt: Univerzálna lepiaca guma na dočasné prilepenie drobných predmetov. Náhrada za špedlíky, lepiace
pásky a pripináčiky. Ideálna na upevňovanie fotografií, plagátov, kresieb, kalendárov, dekorácií a pod. na steny, okná,
dvere a palubné dosky. Po premiesení je guma pripravená na použitie. Vhodná aj na opätovné použitie. Farba biela.
Sekundové lepidlo Loctite Super Attak Power Easy Gel 3g: Gélové sekundové lepidlo bez rizika okamžitého zlepenia
prstov. Vhodné na lepenie porcelánu, plastov, gumy, kože, dreva, kovov a papiera. Lepený spoj je korigovateľný a po
vytvrdnutí transparentný. Ideálne na porézne materiály a aplikácie na zvislé plochy. Neobsahuje rozpúšťadlá. Hmotnosť 3
g. Väčšie balenie 12 ks.
Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 50ml: Špeciálne kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou
pri pôsobení tepla až do +120°C, pri pôsobení vody, dlhotrvajúcom ohýbaní, pod vysokým tlakom a pod. Lepí gumu, kožu,
drevo, tvrdené plasty, kovy, sklo a pod. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Objem: 50 ml Použitie: extrémne
namáhané spoje
Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 50ml: Univerzálne kontaktné lepidlo na všetky nasiakavé a nenasiakavé materiály -
drevo, plasty, gumu, kožu, kovy, sklo, korok, kartón a pod. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Objem: 50 ml
Lepidlo Pattex 100% 50g: Nové univerzálne lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou, flexibilitou a vynikajúcou odolnosťou
spoja. Spoľahlivo lepí v interiéri aj exteriéri, drobné predmety aj väčšie plochy, po vytvrdnutí je spoj transparentný. Bez
obsahu vody a rozpúšťadiel na báze FLEXTEC® technológie. Vhodné na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých
materiálov ako sú hliník, betón, nerez, dlaždice, sklo, drevo, keramika, korok a pod. Nie je vhodné na lepenie polyetylénu
(PE), polypropylénu (PP), polytetrafluoro-etylénu (PTFE) (teflónu®), ABS a tvrdeného polystyrénu. Hmotnosť 50 g.
Tekuté lepidlo Pritt Pen 40ml: Lepidlo v tvare väčšieho pera spoľahlivo zlepí všetky druhy papiera a kartónu. Čisté
a jednoduché nanášanie lepidla pomocou praktickej stierky. Bez rozpúšťadiel. Objem: 40 ml<br
Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Power Flex Gel 2g: Flexibilné sekundové lepidlo vo forme gélu s prídavkom
kaučuku. Vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva, kovov, kartónu a korku. Nesteká
a nekvapká. Niekoľko sekúnd korigovateľné. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Hmotnosť: 2 g Použitie: drevo,
koža, keramika, guma, kov...
Lepidlo Pattex 100% gél 8g: Sekundové univerzálne lepidlo s bezpečnostným uzáverom na keramiku, plasty, kovy, gumu,
kožu, drevo, korok a pod. Lepí okamžite. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Hmotnosť 8g. Hmotnosť: 3 g Použitie:
univerzálne
Archív na časopis Herlitz Economy tmavočervený: Box z kartónu na odkladanie časopisov.Šírka chrbta 7 cm. Väčšie
balenie 50 ks. Chrbát: 7 cm Farba: tmavo červená
Blok College Herlitz A5 80 listov linajkový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A5, linajková
úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový Počet listov: 80
Blok College Herlitz A4 80 listov linajkový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4, linajková
úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: linajkový Počet listov: 80
Blok College Herlitz A4 80 listov štvorčekový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A4,
štvorčeková úprava. Väčšie balenie 10 ks. Popis: štvorčekový Počet listov: 80
Euroobal Herlitz A3 lesklý 60mic 50ks: Polypropylénové priehľadné euroobaly v lesklej úprave. Formát A3 zložený
do formátu A4. Balené v krabici. Balenie 50 ks. Výrobca: Herlitz Formát: A3 Hrúbka: 60 mic.
Trhací blok čistý A4 50 listov: Lepené bloky z bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 50-listové. Formát A4,
úprava čistá. Väčšie balenie 10 ks.
Trhací blok linajkový A4 50 listov: Lepené bloky z bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 50-listové. Formát A4,
úprava linajková. Väčšie balenie 10 ks.
Trhací blok linajkový A5 50 listov: Lepené bloky z bezdrevného papiera s farebnou prednou stranou, 50-listové. Formát A5,
úprava linajková. Väčšie balenie 10 ks.
Skartátor shredstar X8 4,5x30mm: Vybavený funkciou na zabránenie zaseknutia skartovaného papiera a samostatnou
rezacou jednotkou s vlastnou nádobou na skartáciu CD. odnímateľná horná časť, tichý chod motora. Technické







parametre:•šírka vstupu 220 mm• výkon 250 W•š × v × h 345 × 385 × 245 mm• objem odp. nádoby 18 ℓ•hmotnosť 5 kg.
Ďalšie vlastnosti:•automatický štart/stop• automatické vrátenie papiera eliminuje jeho zaseknutie• priesvitné okno
na odpadovej nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia• LED indikácia o prevádzkovom stave zariadenia: zapnutie,
preťaženie, prehriatie• min. hlučnosť.
Skartátor shredstar X13 4x37mm: vybavený funkc. na zabránenie uviaznutia zaseknutého papiera. S vyberateľ. odpad.
nádobou a samostat. rezacou jednotkou s vlastnou nádob. na skartáciu CD. Tech. parametre:• šírka vstupu 230 mm•
výkon 300 W• rýchlosť rezu 37 mm/s•š × v × h 390 × 595 × 300 mm• objem odp. nádoby 23 ℓ•hmot.13 kg. •automat. štart/
stop• automat. vrátenie papiera • priesvitné okno na odpad. nádobe = prehľad o stave naplnenia• automat. zastavenie, ak
je nádoba plná• LED indikácia o stave zariadenia: zapnutie, preťaženie, prehriatie, plná odpad. nádoba, otvorené dvierka•
min. hlučnosť.
Odpadové vrecia pre skartátory 348x195x800mm 100ks: Náhradné plastové vrecia do skartátorov Primo 1401, 1501,
1800. SECURIO AF150, SECURIO B34, SECURIO AF300. Balenie 100 ks.
Skartátor Securio B26 5,8mm: Komfortný model pre malé až stredne veľké kancelárie vybavený kolieskami. Plynulý a tichý
chod motora. Silný motor garantuje vysokú kapacitu skartovania, vysokokvalitné materiály zabezpečujú dlhú životnosť
skartátora. Rez 5,8 mm. Stupeň utajenia Vyhradené. Kapacita 25-27 listov. Technické parametre:• šírka vstupu 280 mm•
výkon 500 W• rýchlosť rezu 65 mm/ s• š × v × h 497 × 397 × 676 mm• objem odp. nádoby 55 l• hmotnosť 24,2/ 27,6 kg.
Skartátor Securio C14 3,9mm: Malý skartátor pre osobné použitie a domáce kancelárie. Pohodlný prístup k vyprázdneniu
odpadovej nádoby vďaka odnímateľnej hornej časti. Plynulý a tichý chod motora. Rez 3,9 mm. Stupeň utajenia :
Vyhradené. Kapacita A480 g/ m² 10 - 12 listov.
Skartátor Securio C14 4x25mm: Malý skartátor pre osobné použitie a domáce kancelárie. Pohodlný prístup k vyprázdneniu
odpadovej nádoby vďaka odnímateľnej hornej časti. Plynulý a tichý chod motora. Rez 4 x 25 mm. Stupeň utajenia :
Dôverné. Kapacita A480 g/ m² 5 - 6 listov.
Odpadové vrecia pre skartátory 530x340x1000mm 100ks: Náhradné plastové vrecia do skartátora Primo 2700/3800.
Balenie 100 ks.
Plastové hrebene 8 modré: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: modrá Kapacita viazania: 21-40 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 10 čierne: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 41-55 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 12 čierne: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 56-80 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 12 biele: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: biela Kapacita viazania: 56-80 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 14 čierne: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 81-100 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 16 čierne: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čiernaKapacita viazania: 101-120
listovBalenie: 100 ks
Plastové hrebene 19 čierne: Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 121-150 listov
Balenie: 100 ks
Plastové hrebene 22 čierne (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 151-180
listov Balenie: 50 ks
Plastové hrebene 25 biele (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: biela Kapacita viazania: 181-210 listov
Balenie: 50 ks
Plastové hrebene 28 čierne (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania: 211-245
listov Balenie: 50 ks
Plastové hrebene 32 ovál čierne (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania:
241-280 listov Balenie: 50 ks
Plastové hrebene 38 ovál čierne (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania:
281-340 listov Balenie: 50 ks
Plastové hrebene 45 ovál čierne (50): Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.Farba: čierna Kapacita viazania:
341-410 listov Balenie: 50 ks
Špagát jutový 100g 100m (500x2): Špagát z prírodného materiálu - juty pre použitie v kancelárii i domácnostiach. Dĺžka
100 m. Dtex/gramáž: 500 x 2/ 100 g Dĺžka: 100 m
Špagát jutový 200g 200m (500x2): Špagát z prírodného materiálu - juty pre použitie v kancelárii i domácnostiach. Dĺžka
200 m. Dtex/gramáž: 500 x 2/ 200 g Dĺžka: 200 m
Špagát polypropylénový 100g 124m (7 800): Klasický farebný špagát z polypropylénu pre použitie v obchodoch, kancelárii
i domácnostiach. Dĺžka špagátu 124 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky. Dtex/gramáž: 7800/ 100 g Dĺžka: 124 m
Špagát polypropylénový 250g 200m (12 500): Klasický farebný špagát z polypropylénu pre použitie v obchodoch,
kancelárii i domácnostiach. Dĺžka špagátu 200 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky. Dtex/gramáž: 12500/ 250 g Dĺžka:
200 m
Ceruzka Koh-i-noor ASTRA 1380 s gumou 12ks: Grafitová ceruzka tvrdosti 2 HB s gumou. Telo ceruzky a guma rovnakej
farby, tuha čierna. Balenie 12 ks v mixe farieb.
Ceruzka Koh-i-noor 1500 HB 12ks: Grafitová ceruzka tvrdosti HB bez gumy. Väčšie balenie 12 ks.
Ceruzka Koh-i-noor 1702 tvrdosť 2 144ks: Ceruzka školská, 6-hranná, značená, hrotená. Dĺžka ceruzky 175 mm, prierez
6,9 mm, priemer tuhy 2,0-2,5 mm. Tvrdosť 2. Balenie 144 ks.







Farbičky Koh-i-noor 3552 drevené 12ks: Školské drevené farbičky v papierovej krabičke. Sada 12 farieb. Dĺžka 175 mm.
Obaly v mixe sezónnych motívov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru.
Náhradná náplň do pier 4441 modrá plastová: Veľkoobsahová plastová náplň dĺžky 98 mm. Väčšie balenie 30 ks. Priemer
guličky: 0,8 mm Dĺžka: 98 mm Farba: modrá
Viacfarebné pero Koh-i-noor 5180: Celokovové pero so štyrmi rôznymi farbami (červená, zelená, čierna a modrá). Farba
tela strieborná.
Verzatilka Koh-i-noor 5201: Celokovová mechanická ceruzka (verzatilka), priemer tuhy 2 mm, dĺžka tela 12 cm. Tuha
hrúbky 2 mm, tvrdosť HB. Väčšie balenie 20 ks.
Guma Koh-i-noor 6541/40: Guma s mäkkou časťou pre vymazanie grafitových čiar strednej tvrdosti a tvrdou časťou na
atrament, tuš a strojopis. Rozmery 55x18x6 mm. Väčšie balenie 40 ks.
Obal U na dokumenty závesný Karton PP 150mic: Priehľadný obal na dokumenty. Povrch lesklý, formát A4. Hrúbka 150
um. Balenie 100 ks. Formát: A4 Hrúbka: 150 mic. Balenie: 100 ks
Euroobal Karton PP A4 lesklý 150mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch
lesklý. Formát A4.Hrúbka 150 mikrónov. Balenie 100 kusov v sáčku.
Obal L na dokumenty Karton PP Glasklar 170mic 10ks: Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Povrch lesklý,
extra pevný, výkroj na ľahšie vloženie a vytiahnutie dokumentu. Formát A4. Hrúbka 170 mic. Balenie 10 ks.
Euroobal Karton PP economy A4 maxi extra široký 50mic 50ks: Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov
rozšíreného formátu A4. Povrch matný, otvor zhora. Hrúbka 50 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220 mm. Balenie 50 ks
v PE sáčku. Formát: A4 maxi Hrúbka: 50 mik.
Euroobal na katalógy Karton PP 180mic 10ks: Euroobal na katalógy z PVC bez chlopne. Otvor zhora, formát A4, hrúbka
180 µm. Vhodný na materiál do hrúbky 10 - 15 mm. V balení 10 ks.
Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm číry: Priehľadný zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4 krúžky,
kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: číra
Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm zelený: Priehľadný zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4 krúžky,
kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: priehľadná zelená
Zakladač PP 4-krúžkovy Opaline 2 cm oranžový: Priehľadný zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm.
4 krúžky, kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: priehľadná oranžová
Zakladač PP 4-krúžkový Opaline modrý: Priehľadný zakladač z extra silného polypropylénu hrúbky 800 µm. 4 krúžky,
kapacita 70 listov. Formát A4, šírka chrbta 2 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 2 cm Farba: priehľadná modrá
Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline #farby: Plastový obal formátu A4 s tromi chlopňami zo silného polypropylénu
hrúbky 500 µm s gumičkou. Väčšie balenie 50 ks. Módna farba. Farba: modrá
Karisblok Hanibal A4: Karisblok so 4-krúžkovým mechanizmom, dodávaný vrátane 100 listov s linajkami. Materiál PVC.
Formát A4. Rozmer : 255 x 330 x 30 mm. Farba čierna. Väčšie balenie 10 ks.
Karisblok Hanibal A5: Karisblok so 4-krúžkovým mechanizmom, dodávaný vrátane 100 listov s linajkami. Materiál PVC.
Formát A5. Rozmer : 183 x 231 x 30 mm. Farba čierna. Väčšie balenie 15 ks.
Karisblok Xepter A5 s registrom modrý: Karisblok so 4-krúžkovým mechanizmom, dodávané vrátane 100 listov s linajkami
a registra A-Z. Materiál PVC, úprava lesklej kože. Formát A5. Farba modrá. Väčšie balenie 15 ks.
Konferenčná mapa A5 s podložkou KARTON PP Milano imitácia kože čierna: Konferenčná mapa so zipsom, vybavená 4-
krúžkovou mechanikou D20, vreckami niekoľkých veľkostí na dokumenty, CD a pod. a podložkou s klipom. V prevedení
imitácie kože, úprava matná. Šírka chrbta 40 mm, formát A5.Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože matná
Konferenčná mapa A4 KARTON PP Hanibal imitácia kože čierna: Konferenčná mapa so zipsom, vybavená 4-krúžkovou
mechanikou, vreckami niekoľkých veľkostí, vložkami na vizitky a CD, úchytmi na písacie potreby a vyberateľnou písacou
podložkou s klipom. Prevedenie imitácia kože Hanibal. Šírka chrbta 35 mm. Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože
Hanibal
Konferenčná mapa A4 KARTON PP BETA čierna: Konferenčná mapa so zipsom, vybavená písacou podložkou, vreckami
na dokumenty a vizitky, úchytmi na písacie potreby, kalkulačkou a linajkovým poznámkovým blokom. V prevedení imitácie
kože, úprava matná. Šírka chrbta 35 mm. Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože matná
Konferenčná mapa A5 KARTON PP Montreal čierna: Konferenčná mapa so zipsom, vybavená vreckami na dokumenty
a vizitky. Úprava matná. Šírka chrbta 30 mm. Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože matná
Podpisová kniha plastová 16 KARTON PP modrá: Podpisová kniha 16-dielna s okienkom na prednej strane na jednoduchú
výmenu popisovateľného štítka, rozťahovateľný chrbát pre zvýšenie kapacity. Úprava v imitácii kože. Farba: modrá Počet
oddielov: 16
Náplň do lekárničiek Štandard: Náplň do lekárničky so základnou výbavou, pozostávajúca o. i. z náplastí, sterilného a
nesterilného obväzového materiálu, dezinfekčného roztoku, resuscitačného rúška, nožníc, izotermickej fólie, teplomeru,
gumových rukavíc, pinzety, kriedy a karty prvej pomoci. Vhodná do domácností, menších firiem s menšou mierou rizika,
hotelov a pod.
Náplň do lekárničiek Špecial (F): Náplň do lekárničky s rozšírenou výbavou, vhodná na pracoviská s vyššou mierou rizika
úrazu, najmä na miesta so zvýšeným rizikom pádov a poranení, omrzlín, popálenín a i. Odporúčaná do výrobných
podnikov, škôl, potravinárskych prevádzok, dielní, lakovní, autoservisov, opravárenských podnikov a pod.
Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne veľký: Kufrík s prepážkami a držadlom na stenu. Materiál ABS plast, odolný voči
nárazom, nehorľavý a vodotesný. Možnosť naplniť akoukoľvek náplňou. Dodávaný prázdny. Rozmery 27 × 19 × 12 cm.
Tabuľa PROFESSIONAL 100x150 cm: Biela tabuľa s keramickou úpravou povrchu. Odolný magnetický povrch, vhodný
na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Kvalitný povrch umožňuje odstrániť atrament aj z nesprávne
použitého popisovača (napr. permanentného) bez poškodenia povrchu. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami







z plastu. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou, odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery:
100x150 cm<br>V balení: montážna sada, odkladacia lišta a popisovač<br>Váha: 9 kg/m2<br>
Tabuľa PROFESSIONAL 120x240 cm: Biela tabuľa s keramickou úpravou povrchu. Odolný magnetický povrch, vhodný
na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Kvalitný povrch umožňuje odstrániť atrament aj z nesprávne
použitého popisovača (napr. permanentného) bez poškodenia povrchu. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami
z plastu. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou, odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery:
120x240 cm<br>V balení: montážna sada, odkladacia lišta a popisovač<br>Váha: 9 kg/m2<br>
Tabuľa PREMIUM PLUS 120x240 cm: Tabuľa s keramickou úpravou povrchu odolná voči poškriabaniu a kyselinám.
Magnetický povrch vhodný pre popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so špinavo bielymi
rohovými spojkami z plastu. Dodávaná s montážnou sadou, 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery:
120x240 cm V balení: montážna sada, lišta a popisovač Váha: 13 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL PLUS 90x120 cm: Nový model bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drobnému
poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými
popisovačmi. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na
výšku. Tabuľa dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 90x120 cm V balení: montážna sada, lišta
Váha: 11 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL PLUS 100x150 cm: Nový model bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drobnému
poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými
popisovačmi. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na
výšku. Tabuľa dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 100x150 cmV balení: montážna sada, lišta
Váha: 11 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL PLUS 100x200 cm: Nový model bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drobnému
poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a ceny. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými
popisovačmi. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na
výšku. Tabuľa dodávaná s odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 100x200 cm V balení: montážna sada, lišta
Váha: 11 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL 60x90 cm: model bielej magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou povrchu. Hliníkový
rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s 30 cm hliníkovou
odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 60x90 cmV balení: montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL 90x120 cm: model bielej magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou povrchu. Hliníkový
rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s 30 cm hliníkovou
odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 90x120 cm V balení: montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL 90x180 cm: model bielej magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou povrchu. Hliníkový
rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s 30 cm hliníkovou
odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 90x180 cm V balení: montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2
Tabuľa UNIVERSAL 100x200 cm: model bielej magnetickej a popisovateľ. tabule s lakovanou úpravou povrchu. Hliníkový
rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s 30 cm hliníkovou
odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 100x200 cm V balení: montážna sada a lišta Váha: 12 kg/m2
Tabuľa kombinovaná ECONOMY 60x90cm: Tabuľa šetriaca miestom. Polovica tabule s povrchom z prírodného korku na
oznamy, pripevňované špedlíkmi, druhá polovica biela magnetická tabuľa v lakovanej úprave s výhodami bielej tabule,
popisovateľná za sucha stieracími popisovačmi a možnosťou využívania magnetov. Hliníkový rám s rohovými spojkami
zo sivého plastu a otvormi na montáž. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou
lištou dĺžky 30 cm. Rozmery: 60x90 cm Hmotnosť cca 5 kg/ m2.
Tabuľa ECONOMY PLUS 60x90cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy pre časté používanie s keramickou úpravou
povrchu, odolnou voči drobnému poškriabaniu. Povrch popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na
biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou
sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 60 x 90 cm
Tabuľa ECONOMY PLUS 90x120cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy pre časté používanie s keramickou úpravou
povrchu, odolnou voči drobnému poškriabaniu. Povrch popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na
biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou
sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 90 x 120 cm
Tabuľa ECONOMY 45x60cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými
spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 45x60 cm V balení:
montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2
Tabuľa ECONOMY 60x90cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými
spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 60x90 cm V balení:
montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2
Tabuľa ECONOMY 90x120cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými
spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 90 x 120 cmV
balení: montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2







Tabuľa ECONOMY 100x150cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými
spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 100x150 cm V
balení: montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2
Tabuľa ECONOMY 120x180cm: Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch
popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými
spojkami. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 120x180 cm V
balení: montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta Hmotnosť: 6 kg/m2
Sada popisovačov TZ 1/4S: Sada popisovačov s hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Vymeniteľná
špička. Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm
Sada popisovačov TZ 1/6S: Sada popisovačov s hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Vymeniteľná
špička .Farba: mix 6 farieb Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm
Popisovač TZ 100 10 ks #farby: Popisovač s plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Farba: čierna Hrot/
šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm
Sada popisovačov TZ 100/4S: Sada popisovačov s plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Farba: mix 4
farieb Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm
Sada popisovačov TZ 10/4S: Sada popisovačov s tekutým systémom prívodu atramentu. Priehľadná časť nádržky
atramentu. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Dopĺňateľné bombičkami TZ 11.Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy:
okrúhly/1,5-3 mm
Náhradné bombičky TZ 11 čierne 5 ks: Náhradné bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom atramentu. Farba:
čierna Balenie: 5 ks
Náhradné bombičky TZ 11 červené 5 ks: Náhradné bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom atramentu. Farba:
červená Balenie: 5 ks
Náhradné bombičky TZ 11 modré 5 ks: Náhradné bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom atramentu. Farba:
modrá Balenie: 5 ks
Náhradné bombičky TZ 11 zelený 5 ks: Náhradné bombičky pre popisovače TZ10 s tekutým prívodom atramentu. Farba:
zelená Balenie: 5 ks
Sada popisovačov TZ 140/4S: Plastový obal. Hrot okrúhly, šírka stopy 1 mm. Dodávané v sade. Vhodné pre plánovacie
tabule. Farba: mix 4 farieb Hrot/šírka stopy: okrúhly/1 mm
Sada popisovačov TZ 150/4S: Sada popisovačov s plastovým telom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 7 mm. Farba: mix 4
farieb Hrot/šírka stopy: zrezaný/2-7 mm
Filcová stierka: Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými vankúšikmi. Farba biela. Rozmery 14 × 4,5 cm. Rozmery:
14x4,5 cm
Filcové vankúšiky 10 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre filcovú stierku Legamaster. Obsah: 10 vankúšikov
Magnetická čistiaca stierka TZ4: Magnetická stierka v modernom dizajne s vymieňateľnými stieracími papiermi zo 100%
viskózy. Farba antracitová. Rozmery 17 × 7 cm. Rozmery: 17x7 cm
Náhradné papiere do TZ4 100 ks: Náhradné papiere zo 100% viskózy do stierky TZ4.Obsah: 100 papierikov
Čistiaci sprej TZ8, 250 ml: Mechanický rozprašovač pre čistenie bielych a plánovacích tabúľ. Obsah 250 ml. Obsah: 250 ml
Čistiace utierky TZ66: Dispenzár s impregnovanými papierovými vreckovkami pre rýchle a ľahké čistenie tabúľ, ale aj
počítačového príslušenstva. Obsah 100 ks. Obsah: 100 utierok
Štartovacia sada k bielym tabuliam: Rozšírená výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100, malú magnetickú
stierku, 10 náhradných stieracích papierikov, čistiaci sprej TZ 7, 10 okrúhlych magnetov o 30 mm a držiak popisovačov.<br
Základná sada: Základná výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100, malú magnetickú stierku, 125 ml
čistiaci sprej TZ 7 a 4 magnety o 30 mm.
Profesionálna sada: Profesionálna výbava obsahuje: sadu popisovačov na biele tabule TZ 1 (10 farieb), kombinovaný
držiak so stierkou, 50 náhradných stieracích papierikov, čistiaci sprej TZ 6, 5 magnetov priemeru 35 mm so zvýšenou
prítlačnou silou a 10 magnetov o 30 mm.
Tabuľa napichovacia UNIVERSAL 100x150 cm modrá: Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a ceny.
Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku.
Dodávaná s montážnou sadou. Doporučené príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové napichovacie špendlíky. Farba:
modrá Rozmery: 100x150 cm Súčasť balenia: montážna sada
Tabuľa korková UNIVERSAL 45x60 cm: Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu s
otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu.
Rozmery: 45x60 cm Súčasť: montážna sada Povrch: prírodný korok
Tabuľa korková UNIVERSAL 60x90 cm: Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu s
otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu.
Rozmery: 60x90 cm Súčasť: montážna sada Povrch: prírodný korok
Tabuľa korková UNIVERSAL 90x120cm: Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu s
otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu.
Rozmery: 90x120 cm Súčasť: montážna sada Povrch: prírodný korok
Napichovacie špendlíky Legamaster mix farieb 200ks: Špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami. Balenie 200 ks v mixe
farieb. Farba: mix farieb Balenie: 200 ks
Flipchart ECONOMY Triangle tripod: Flipchart s lakovanou úpravou povrchu. Magnetický povrch umožňuje používanie
magnetov a úprava povrchu popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Malý otvor pre prst v lište na papierové bloky







s uchytením na pohyblivých háčikoch, odkladacia lišta po celej šírke tabule. 2 nohy po bokoch tabule. Tretia noha na
chrbte neposúva flipchart pri vyvíjanom tlaku na písanie. Ľahké a plynulé nastavenie výšky na ideálnu úroveň písania.
Zastavaná plocha 79 x 74 cm, maximálna výška 187 cm, hmotnosť 10,5 kg.
Flipchart UNIVERSAL Triangle mobilný: Flipchart atraktívneho dizajnu s lakovanou úpravou povrchu. Postranné ramená,
vyklápací držiak papierových blokov s variabilným uchytením všetkých štandard. formátov a vyklápacia odklad. lišta po
celej šírke tabule na odkladanie popisovačov. Pevná základňa v tvare hviezdy s 5-timi kolieskami (2 z nich s aretáciou) pre
ľahké posúvanie. Magnet. povrch umožňuje používanie magnetov a popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi,
robustnou svorkou ľahko fixujete ideálnu výšku písania. Max. výška 205 cm, zastavaná plocha 72×60 cm, roz. 105×68 cm,
hmot. 13 kg.
Sada popisovačov na flipchartové bloky Legamaster TZ 41/4S: Popisovače pre flipchartové a iné typy papierov.
Nearomatický atrament, ktorý nepresakuje na druhú stranu papiera. Zrezaný hrot pre zvýraznené písmo, šírka stopy 2-5
mm. Sada 4 farieb.
Blok papiera čistý 20 listov: Mimoriadne kvalitný bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v čistej úprave. Rozmery 98 × 65
cm. 20 listov v jednom bloku. Väčšie balenie 5 blokov. Počet listov v bloku: 20Farba: biela Gramáž: 80 g
Rolka fólie Magic-Chart 25 listov 60x80 cm: Rolka fólie s 25 štvorček. listami (roz. štvorčeka 2,5 × 2,5 cm) z bieleho
polypropylénu v šírke 60 cm. Perforácia po 80 cm. Popisovanie permanent. popisovačmi (edding). Elektrostatický náboj
umožní priľnutie filmu na rôzne povrchy - sklo, stenu, drevo a tapetu bez použitia lepidla. Na obale hárku je perforácia na
uchytenie balenia na flipchartovú tabuľu. Povrch fólie umožní tiež udržanie papierových poznámok bez ich nalepenia.
Väčšie balenie 4 blokov. Rozmery: 60x80 cm<br>Počet listov: 25<br>Úprava: štvorčeková<br>
Rolka fólie Whiteboard 25 listov 60x80 cm: Rolka bielej fólie v lesklej úprave s 25 listami šírky 60 cm s perforáciou po 80
cm. Plne recyklovateľná. Použiteľná všade tam, kde nie je dostupná tabuľa. Používanie permanentných popisovačov
edding zaručuje intenzívnejšiu farbu (dlhšia doba schnutia). 1 list môže byť využitý až 10-krát. Elektrostatický náboj umožní
priľnutie filmu na rôzne povrchy - sklo, stenu, drevo a tapetu bez použitia lepidla. Povrch fólie umožní tiež udržanie
papierových poznámok bez ich nalepenia. Väčšie balenie 4 rolky. Rozmery š × v : 60 × 80 cm.
Magnet 20 mm modrý 10 ks: Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom. Balenie 10 kusov v jednej
farbe. Farba: modrá Prítlačná sila: 250 g Balenie: 10 ks
Magnet 30 mm biely 10 ks: Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom. Balenie 10 kusov v jednej
farbe. Farba: biela Prítlačná sila: 850 g Balenie: 10 ks
Plánovacia tabuľa PREMIUM na dlhodobé projekty 60x90 cm: Tabuľa s popisovateľným magnetickým a špeciálne
lakovaným a UV tvrdeným povrchom vo verzii ročného plánovača Premium v dvoch polovinách, vhodného pre dlhodobé
projekty. Pre prehľadné plánovanie do 20 ľudí/ objektov. Magnetický povrch. Sada príslušenstva zahrňuje 4 stierateľné
popisovače TZ 111 a 40 magnetických menoviek veľkosti 10 × 60 mm s bielymi štítkami. Rozmery: 60x90 cm Veľkosť okna
š x v: 4x11 mm Súčasť balenia: popisovače, menovky, 30 cm hliníková odkladacia lišta
Plánovacia tabuľa ročná PREMIUM 90x120 cm: Ročný plánovač v dvoch častiach. Delenie do 365dňových okienok, 7 dní
v týždni. Pre plánovanie do 33 ľudí/ objektov, ak je použitý ako 12mesačný plánovač a do 66 ľudí/ objektov, ak je použitý
ako 6mesačný plánovač. Magnetický popisovateľný povrch. Sada príslušenstva obsahuje: 4 stierateľné popisovače TZ
111, 72 magnetických menoviek s bielymi štítkami a sadu 10 mm magnetických symbolov. Rozmery: 90x120
cm<br>Veľkosť okna š x v: 5x11/70x11 mm<br>Súčasť balenia: popisovače, menovky, symboly<br>
Dátumová čiara pre plánovacie tabule: Vhodný doplnok ku všetkým plánovacím tabuliam rady PROFESSIONAL. Je
nastaviteľnej dĺžky, ľahko sa posúva a na plánovači vyznačuje aktuálny dátum.
Plánovacia sada 1: Plánovacia sada 1 je vhodná pre personálne plánovanie. Obsahuje: sadu popisovačov TZ 140/ 4S,
jeden popisovač na priesvitné fólie e152 M, 12 magnetických prúžkov 10 × 300 mm v 4 farbách a 120 ks 20 mm
magnetických symbolov v štyroch farbách. Vhodná pre plánovanie: personálne Obsah: popisovače, prúžky, symboly
Nástenné elektr. plátno ECONOMY 4:3 180x240cm: Elektrické nástenné plátno v základnej triede. Obzvlášť vhodné
na používanie pri dennom svetle. Možnosť montáže na stenu alebo strop. Kovové puzdro a postranné krytky v bielej farbe.
Čierne okraje na plátne pridávajú obrazu dodatočný kontrast. Automatické zastavenie, napätie 230 V, frekvencia 50 Hz,
dĺžka kábla cca 2 m, synchrónny motor s nízkou hlučnosťou. Dodávané s diaľkovým ovládaním, koncovkou EU plug
a montážnou sadou. Video formát 1:1.Rozmery (v x š): 180 x 240 cm
Laserové ukazovátko LX-2: Kovové laserové ukazovadlo laserovej triedy II s červeným laserovým bodom dodávané
s batériami a puzdrom. Strieborné kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Dĺžka 14 cm. Úprava: strieborná Dosah: 100 m
Laserový lúč: červený bod
Laserové ukazovátko LX-3 so zeleným bodom: Kovové laserové ukazovadlo laserovej triedy II so zeleným laserovým
bodom priemeru 1,4 cm s vysokou viditeľnosťou, o 20-krát vyššou ako u červeného bodu. Je obzvlášť vhodné pre použitie
pri dennom svetle alebo jasne osvetlenej obrazovke. Zelený bod je veľmi jasný a má dlhý dosah. Dĺžka ukazovadla 15 cm.
Dodávané v puzdre s 2 AAA batériami.
Laserové ukazovátko LX-4: Kovové laserové ukazovadlo laserovej triedy II s červeným laserovým bodom dodávané
s batériami a puzdrom. Matno-strieborné kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Červený bod sa otočením laserovej hlavy
zmení na šípku. Dĺžka 14 cm. Úprava: strieborná Dosah: 100 m Laserový lúč: červený bod/šípka
Vitrína Legamaster ECONOMY 93x67cm interiérová: Ekonomický model uzamykateľnej vitríny do interiéru s bielou
lakovanou tabuľou vo vnútri. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi.
Dvierka z akrylu, hliníkový rám 20 mm. Vitrína dodávaná s montážnou sadou a 2 kľúčami. Rozmery: 93x67 cm
Vitrína Legamaster ECONOMY 67x93cm interiérová: Ekonomický model uzamykateľnej vitríny do interiéru s bielou
lakovanou tabuľou vo vnútri. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi.
Dvierka z akrylu, hliníkový rám 20 mm. Vitrína dodávaná s montážnou sadou a 2 kľúčami. Rozmery: 67x93 cm







Maskovacia krepová páska 50mmx50m žltá: Papierová samolepiaca páska pre použitie rôzneho charakteru. Napríklad ako
uchytenie skíc alebo ako krycia páska pri maľovaní alebo lakovaní. Je odolná voči pôsobeniu vlhkosti, veľmi jednoducho
sa strháva a po odlepení nezanecháva stopy po lepidle. Rozmery: 48 mm x 50 m
Lepiaca páska obojstranná 38mmx25m: Pevná obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo kobercov.
Rozmery: 38 mm x 25 m
Lepiaca páska obojstranná 48mmx25m: Pevná obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo kobercov.
Rozmery: 50 mm x 25 m
Vyznačovacia páska 3M žlto-čierna 50 mm x 33 m: Hladká vyznačovacia páska z PVC v žlto-čiernej farebnej kombinácii
s lepiacou spodnou stranou. Vhodná na označenie rizikových oblastí a plôch. Farba: čierno-žltá Rozmery: 50 mm x 33 m
Titánové nožnice Scotch 20cm mix farieb: Titánové nožnice s ostrím z titánovej ocele, ktorá je 4‑krát tvrdšia než nerezová
oceľ a vydrží dlhšie ostrá. Až 100 000 strihov bez nabrúsenia. Vhodné pre pravákov i ľavákov. Dodávané v mixe 3 farieb
(zelená, modrá a fialová) bez možnosti výberu konkrétnej farby. Veľkosť 20 cm.
Titánove nožnice Scotch nepriľnavé 20cm: Titánové nožnice s ostrím z titánovej ocele, ktorá je 4-krát tvrdšia než nerezová
oceľ a vydrží dlhšie ostrá. Pri strihaní lepiacich pások sa lepidlo nezachytáva na čepeli nožníc. Vhodné pre pravákov i
ľavákov. Farba čierna/biela. Veľkosť 20 cm.
Baliaca páska s tichým odvíjaním 50mmx66m priehľadná: Baliaca páska s tichým odvíjaním na všeobecné použitie s
polypropylénovým nosičom a akrylovým lepidlom. Polypropylénový nosič je tvarovo prispôsobivý, páska je odolná voči
pretrhnutiu na hranách. Má dobré využitie pri širokých teplotných rozhraniach, špeciálne pri chladných a vlhkých
aplikáciách a dobrú počiatočnú lepivosť na rozličných povrchoch, vrátane recyklovaného kartónu a drevotriesky.
Z-bloček Post-it 76x76 žltý 100 lístkov: Bločky cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v kombinácií s dispenzorom.
Použitá technológia lepidla Post-it umožňuje ich viacnásobné použitie. Sú bezo zvyšku odlepiteľné a odolné voči starnutiu.
V balení 100 lístkov. Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 100
Z-bloček Post-it 76x76 neónové farby 100 lístkov: Bločky cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v kombinácií s
dispenzorom. Použitá technológia lepidla Post-it umožňuje ich viacnásobné použitie. Sú bezo zvyšku odlepiteľné a odolné
voči starnutiu. V balení 6 × 100 lístkov v prípade kocky. Rozmery 76 × 76 mm. Farba Z-bločkov: neónové farby v kocke: 2×
žltá, fialová, zelená, oranžová a ružová. Farby: 6 rôznych Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 6x100
Z-bločky Post-it Super Sticky "Bora Bora" 76x76mm: Balenie Post‑it® Z‑bločkov slúži ako náplň do dispenzorov. Bločky
Post‑itSuper Sticky majú špeciálne lepidlo, vďaka ktorému držia lístky aj na nerovnom povrchu. Po odlepení
nezanechávajú stopy lepidla. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 x 90.
Z-bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 76x76mm: Balenie Post‑it® Z‑bločkov slúži ako náplň do dispenzorov.
Bločky Post‑itSuper Sticky majú špeciálne lepidlo, vďaka ktorému držia lístky aj na nerovnom povrchu. Po odlepení
nezanechávajú stopy lepidla. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 x 90.
Z-Bločky Post-it recyklované 76x76mm žlté: Ekonomický a ekologický zásobník so 6 bločkami v žltej farbe. 100%
recyklované papierové vlákna a obal. Lístky sú vyrobené z certifikovaných papierových vlákien Blue Angel. Minimálne
použitie obalového materiálu. Obal je zaručene nebielený a nefarbený. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 x 100.
Stolový organizér C50 strieborný: Dispenzor v príťažlivom modernom dizajne. Spodná strana s protišmykovou úpravou.
Dodávaný s lepiacou páskou Scotch® Magic™ 19 mm×33 m, úzkymi indexami Post-it® 12,5×43 mm v 4 základných
farbách a 1 balením žltých bločkov Post-it® 76×76 mm. Farba: strieborná
Bloček kocka Post-it 76x76 žltá: Post‑it® žltá kocka. 450 lístkov, ktoré držia na väčšine povrchov a nezanechávajú žiadne
stopy po lepidle. Rozmery 76 x76 mm.
Bloček Post-it 38x51 žltý/3: Žlté samolepiace bločky, 100 lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace lístky
Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na písanie Vašich nápadov či
poznámok. Sú odolne voči času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla. Rozmery: 38x51mmPočet lístkov:
3 x 100
Bločky Post-it "ENERGIA" 31x51mm, 12x100 lístkov: Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Farebný mix
vo farbách ovocia. Rozmery 38×51 mm. Počet lístkov 12 x 100.
Bločky Post-it recyklované 38x51 žlté: Bločky zo 100% recyklovaných papierových vlákien v nebielenom a nefarbenom
obale. Ekologické a ekonomické zásobníky so 6 bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu používajte na písanie iba jednu
farbu. Farby pastelové.
Bloček Post-it 76x76 žltý: Žlté samolepiace bločky, 100 lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace lístky Post-
it odovzdajú Váš odkaz adresátovi jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na písanie Vašich nápadov či
poznámok. Sú odolne voči času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla. Rozmery: 76x76 mm Počet
lístkov: 100
Bločky Post-it Super Sticky "Kapské Mesto" 76x76 neónové farby: Super lepiace bločky v pestrých neónových farbách,
vhodné na rôzne povrchy. Vďaka špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo na nerovných plochách. Po odtrhnutí
nezanechávajú stopy po lepidle. Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 5 x90<br
Bločky Post-it "ENERGIA" 76x76mm, 6x100 lístkov: Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Farebný mix
vo farbách ovocia. Rozmery 76×76 mm. Počet lístkov 6 x 100. Bločky sú samostatne balené.
Bločky Post-it "SNÍVANIE" 76x76mm, 6x100 lístkov: Bločky bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Farebný mix
vo farbách mentolu. Rozmery 76×76 mm. V balení 6 x 100 lístkov. Bločky sú jednotlivo balené.
Bloček Post-it 76x76 neón žltý #farby: Samolepiace bločky neónových farieb, 100-lístkové, jednotlivo balené. Sú odolné
voči času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla. Väčšie balenie 6 ks. Farba: neon žltá Súčasť balenia:
76x76 mm







Bločky Post-it 76x76 žlté 20x100l: Zvýhodnené balenie žltých bločkov s jednoduchou manipuláciou. Papierový obal
roztrhnutím na naznačenom mieste rozdelí balenie na 2 časti, ktoré sa ľahko uskladnia na stole alebo v zásuvke. Rozmery
76 x 76 mm. Počet lístkov 20 x 100.
Bločky Post-it recyklované 76x76 dúhové: Bločky zo 100% recyklovaných papierových vlákien v nebielenom a nefarbenom
obale. Ekologické a ekonomické zásobníky so 6. bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu používajte na písanie iba jednu
farbu. Farby pastelové.
Bloček Post-it 76x127 žltý: Žlté samolepiace bločky, 100 lístkové, jednotlivo balené. Balenie 12 ks. Samolepiace lístky
Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi jednoducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na písanie Vašich nápadov či
poznámok. Sú odolne voči času, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla. Rozmery: 76x127 mm Počet
lístkov: 100
Bločky Post-it recyklované 38x51 dúhové: Bločky zo 100% recyklovaných papierových vlákien v nebielenom a nefarbenom
obale. Ekologické a ekonomické zásobníky so 6. bločkami. Pre jednoduchšiu recykláciu používajte na písanie iba jednu
farbu. Farby pastelové.
Bloček Post-it Super Sticky 102x152 žltý linajky: Super lepiace bločky v žltej farbe s linajkovým formátom. Sú vhodné pre
štruktúrované poznámky a zefektívnenie organizácie práce. Rozmery: 102 x 152 mm. Počet lístkov: 75.
Bloček Post-it 102x152 žltý štvorčekový: Žlté samolepiace bločky vo veľkom formáte so štvorčekmi, určené pre
štruktúrované poznámky a zefektívnenie organizácie práce. Väčšie balenie 6 × 100 lístkov. Rozmery: 102 x 152 mm. Počet
lístkov: 100.
Záložky Post-it papierové 15x50 lístkov: Papierové Post-it záložky bezo zvyšku odlepiteľné zo všetkých povrchov,
viacnásobne prelepiteľné, rozmeru 15 × 50 mm. V balení 5 farieb: žltá, oranžová, bledoružová, tmavoružová, zelená po
100 lístkov. Farby: 5 farieb Rozmery: 15x50 mm Počet lístkov: 5x100
Záložky Post-it papierové 10x50 lístkov: Viacnásobne prelepiteľné papierové záložky Post‑it®.Ideálne na označovanie
strán. Po odlepení nezanechávajú zvyšky lepidla. Rozmery 15 × 50 mm. V balení 10 farieb po 100 lístkov.
Záložky Post-it Index široké 25x43 #farby: Široké acetátové záložky do kníh, časopisov, pre register do cenníkov,
katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť pre označenie. Prelepiteľné,
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmer záložky 25 × 43 mm. Balenie 50 lístkov. Farba: červená. Farba: červená
Rozmery: 25x43 mm Počet lístkov: 50
Post-it index úzky12,5x43 #farby: Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, pre register do cenníkov, katalógov,
kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť pre označenie. Prelepiteľné,
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmery záložky 12,5 × 43 mm. Dodávaná v kombinácii 4 základných farieb (červená,
modrá, zelená, žltá) po 35 lístkov. Farby: 4 farby Rozmery: 12.5x43 mm Počet lístkov: 4x35
Post-it Index úzke v zásobníku: Úzke acetátové záložky v zásobníku v neónových farbách (modrá, žltá,ružová, fialová a
zelená) po 20 lístkov. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na označenie. Prelepiteľné, znovunalepiteľné a
popisovateľné. Rozmery záložky 12,5 × 43 mm. Počet lístkov: 5x20.
Post-it index úzky klasické12,5x43 zvýhodnené balenie 4+2: Cenovo výhodné 6‑balenie úzkych acetátových záložiek v
klasických farbách (červená, modrá, žltá a zelená). Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na označenie. Prelepiteľné,
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmery záložky 12,5 × 43 mm. Počet lístkov: 6x140.
Post-it index šípky klasické 12,5x43mm: Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cenníkov, kartoték,
katalógov, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na označenie.Prelepiteľné,
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmery záložky 12,5x43 mm .Dodávané v kombinácii 4 základných (červená, zelená,
modrá, žltá) alebo 4 neónových farieb (žltá, fialová, ružová, modrá) po 35 lístkov. Záložky s potlačou šípky upozorňujú na
konkrétnu informáciu v texte. Šírka indexu 12,5 mm, v balení 4 farby po 24 lístkov.
Post-it index šípky neónové 12,5x43mm: Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cenníkov, kartoték,
katalógov, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná lepiaca časť a farebná časť na označenie. Prelepiteľné,
znovunalepiteľné a popisovateľné. Rozmery záložky 12,5x43 mm. Dodávané v kombinácii 4 základných (červená, zelená,
modrá, žltá) alebo 4 neónových farieb )žltá, fialová, ružová. modrá) po 35 lístkov. Záložky s potlačou šípky upozorňujú na
konkrétnu informáciu v texte. Šírka indexu 12,5 mm, v balení 4 farby po 24 lístkov.
Post-it index extra silný klasické farby: Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou. Premiestniteľné, odstraniteľné a
popisovateľné perom, ceruzkou alebo popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v balení 3 × 22 ks záložiek. Klasické farby:
modrá, červená a žltá.
Post-it index extra silný neónové farby: Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou. Premiestniteľné, odstraniteľné a
popisovateľné perom, ceruzkou alebo popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v balení 3 × 22 ks záložiek. Neónové farby:
ružová, zelená a oranžová.
Utierka z mikrovlákna Scotch-Brite 2010: Utierka z mikrovlákna priestorovo tkaná z dvoch druhov vlákien. Hydrofilné
vlákna účinne absorbujú tekutiny a lipofilné mastnotu a olej. Hrubšie čiastočky špiny zapadnú do priehlbiniek a ďalším
utieraním nepoškodzujú jemné povrchy. Nezanecháva chĺpky. Antistatická úprava, vhodná aj na veľmi delikátne povrchy,
ako je sklo a CD. Možné použitie na sucho aj mokro, so štandardnými čistiacimi prostriedkami alebo bez nich. Vyprateľná
v práčke až 300× pri teplote 95 °C. Dostupná v štyroch farbách bez možnosti výberu konkrétnej farby. Rozmery 320 x 340
mm.
Dispenzor s páskou Scotch C60 čierny: Stolový zásobník na všetky pásky Scotch® so záťažou v modernom dizajne.
Zabudovaná vyklápacia cievka a kovový nôž na odrezanie pásky. Súčasťou balenia je jedna Scotch® Magic™ páska
rozmerov 19 mm × 33 m.







Lepiaca páska obojstranná Scotch 12mmx6,3m s dispenzorom: Lepiaca páska obojstranne pokrytá vrstvou lepidla, ľahko
odvíjateľná a odrezateľná, odolná voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papierov, fólií, ľahkej lepenky, plastových materiálov,
montáž plagátov, textílií na zvislé povrchy. Dodávaná v dispenzore. Rozmery: 12 mm x 6,3 m
Bloček kocka Post-it 76x76 neónová ružová mix: Samolepiace lístky v tvare kocky v neónových odtieňoch ružovej a žltej
farby. Farby: ružová/žltá Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 450
Bloček kocka Post-it 76x76 neónová zelená mix: Neónová kocka Post-it® so samolepiacimi lístkami v neónových
odtieňoch zelenej a modrej farby.450 lístkov v jednej kocke v rozmeroch 76 × 76 mm.
Bloček kocka Post-it 76x76 zelená: Post‑it® lístky v kocke. Farba zelená v rôznych odtieňoch. 450 lístkov v jednej kocke.
Rozmery 76 × 76 mm.
Bloček kocka Post-it 76x76 ľadová: Ľadovo modré samolepiace lístky v 4 odtieňoch farby mora (azúrová, mätová, ľadová,
tmavomodrá) spolu s bielou pôsobia čisto a sviežo. Farby: modré Rozmery: 76x76 mm Počet lístkov: 450
Bloček kocka Post-it 76x76 mix farieb: Post‑it® lístky v kocke v mice farieb. 450 lístkov v jednej kocke. Rozmery 76 × 76
mm.
Bloček kocka Post-it 51x51 mini mix farieb: Malé samolepiace lístky v tvare kocky, 400 lístkové, v 3 farbách: neónová žltá
(2 × 100 lístkov), ultramodrá (50 lístkov), ultrazelená (2 × 75 lístkov).Farby: mix Rozmery: 51.8 x 51.8 mm Počet lístkov:
400
Bloček kocka Post-it 51x51 mini mix farieb: 400 lístkov v jedinečnej mini Post-it® kocke s rozmermi 51 × 51 mm. Farebná
kombinácia ultra žlté, svetlomodré, ultra fuchsia a ultra zelené lístky. Rozmery 51 x 51 mm.
Dispenzor s páskou Scotch C-36 čierny: Stolový dispenzor v modernom dizajne od Karima Rashida s vysoko kvalitným
nožom na odrezanie pásky a neviditeľnou páskou z prírodných vlákien Scotch® Magic™ 900 rozmerov 19 mm × 33 m.
Farba čierna.
Gélová podložka: Materiál podložiek pod myš so špeciálnym patentovaným povrchom s mikrodrážkami, ktorý umožňuje
rýchlu a presnú prácu s optickou i štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a je pokrytý ochrannou vrstvou. Spodná strana
s priľnavou vrstvou zabraňuje kĺzaniu podložky. Ľadovomodrý a zelený priesvitný materiál vytvorí zaujímavé pracovné
miesto. Farba: ľadová modrá
Gélová podložka: Materiál podložiek pod myš so špeciálnym patentovaným povrchom s mikrodrážkami, ktorý umožňuje
rýchlu a presnú prácu s optickou i štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a je pokrytý ochrannou vrstvou. Spodná strana
s priľnavou vrstvou zabraňuje kĺzaniu podložky. Farba: modrá voda
Podložka 3M MW311-MX: Špeciálna podložka pod myš šetriaca batériu myši prostredníctvom testami overenej striebornej
farby povrchu. Opierka pod zápästie plnená gélom bez obsahu oleja, gél pokrytý ochrannou vrstvou. Na spodnej strane
podložky priľnavá vrstva, ktorá zabraňuje kĺzaniu podložky
Montážna páska Scotch 33 penová biela 19mmx1,5m: Obojstranná lepiaca páska odolná teplotám od 30 °C do +100 °C,
slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel. Jednoduchý spôsob pripevnenia zrkadiel, háčikov, vešiakov, tanierov a iných
predmetov v interiéri. Čisté a rýchle pripevnenie bez potreby ďalšieho náradia. Farba biela. Rozmery 19 mm × 1,5 m.
Držiak konceptov na monitor DH445: Držiak DH 445 ergonomického tvaru drží dokumenty v rovnakej výške ako monitor. 6
polôh nastavenia. K monitoru pripevniteľný z ľavej alebo pravej strany.
Montážna páska 3M akrylátová 19mmx3m sivá: Tmavo sivá akrylátová VHB páska s veľmi dobrou priľnavosťou a
izolačnými vlastnosťami. Výborne sa prispôsobuje lepenému povrchu. Vhodná na lepenie kovov a rôznych iných
materiálov, vytvára čisté a jednoduché spoje. Šírka 19 mm, hrúbka 1,1mm. Tepelná odolnosť - 30 °C až + 150 °C,
krátkodobo + 230 °C.
Baliaca páska Scotch 50mmx66m priehľadná: Páska vhodná aj pre automatické baliace stroje. Rozmery 50 mm × 66 m.
Väčšie balenie 6 ks. Rozmery: 50 mm x 66 m Farba: priehľadná
Baliaca páska Tartan 50mmx66m priehľadná: Baliaca páska vhodná do ručných odvíjačov pások (nevhodná do
automatických baliacich strojov). Farba priehľadná. Rozmery 50 mm × 66 m. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery: 50 mm x 66 m
Farba: priehľadná
Lepiaca páska Scotch 508 15mmx33m 10ks: Priehľadné lepiace pásky stĺpovito balené po 10 kusov. Vhodné pre bežné
kancelárske práce. Rozmery: 15 mm x 33 m
Lepiaca páska Scotch 508 19mmx33m 8ks: Priehľadné lepiace pásky stĺpovito balené po 8 kusov. Vhodné pre bežné
kancelárske práce. Rozmery: 19 mm x 33 m
Lepiaca páska Scotch 600 19mmx7,5m s dispenzorom 2+1zdarma: Zvýhodnené balenie 3 ks krištáľovo priehľadných
pások Scotch® 600 rozmerov 19 mm × 7,5 m v praktickom jednorazovom ručnom dispenzore. Krištáľovo čistá priehľadná
lepiaca páska je odolná voči starnutiu a UV žiareniu, je veľmi pevná, jednoducho sa odvíja a strihá. Rozmery: 19 mm x 7,5
m Balenie: 3 ks
Lepiaca páska Scotch 600 19mmx33m v krabičke: Krištáľovo čistá priehľadná lepiaca páska odolná voči starnutiu a UV-
žiareniu. Veľmi pevná, jednoducho odvíjateľná a odrezateľná. Dodávaná samostatne v krabičke. Rozmer pásky 19 mm x
33 m. Rozmery: 19 mm x 33 m
Lepiaca páska Scotch 600 19mmx7,5m s dispenzorom: Krištáľovo čistá priehľadná lepiaca páska odolná voči starnutiu a
UV-žiareniu. Veľmi pevná, jednoducho odvíjateľná a odrezateľná. Dodávaná v dispenzore. Rozmer pásky 19 mm x 7,5 m.
Rozmery: 19 mm x 7,5 m
Bločky Post-it Super Sticky "Bangkok" 47,6x47,6mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v oranžovej, ružovej a
modrej farbe. Rozmery 47,6 × 47,6 mm. Počet lístkov 12 × 90.







Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 47,6x47,6mm: Bločky Post-it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v žltej, modrej, zelenej a
ružovej farbe. Rozmery 47,6 x 47,6 mm. Počet lístkov 12x90.
Bločky Post-it Super Sticky "Marrakesh" 47,6x47,6mm: Bločky Post-it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v červenej, žltej a
modrej farbe. Rozmery 47,6x47,6 mm. Počet lístkov 12 x 90.
Blok Meeting notes Supersticky 149x98,4mm: Samolepiace lístky Post-it vo veľkom formáteA6, určené pre názornú
vizualizáciu hesiel pri školení. Držia priamo na stene alebo iných povrchoch, nezanechávajú zvyšky lepidla, sú
opakovatelne prelepitelné a neprepúšťajú atrament. V balení 4 neónové farby po 45 lístkov.
Bločky Post-it Super Sticky "Bangkok" 76x76mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka ktorému
držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v oranžovej, ružovej a modrej
farbe. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 6 × 90.
Bločky Post-it Super Sticky žlté 76x76mm 16x90l: Post‑it® Super Sticky vo zvýhodnenom balení. Žlté bločky so super
silným lepidlom, ktoré drží pevnejšie než kedykoľvek predtým. Rozmery 76 x 76 mm. Počet lístkov 16 x 90.
Bločky Post-it Super Sticky "Bora Bora" 76x76mm: Bločky Post-it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka ktorému
držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v červenej, žltej a modrej farbe.
Bločky Post-it Super Sticky neónová 76x76 zvýhodnené balenie: Výhodné balenie bločkov Post‑it® Super Sticky™ v mixe
neónových farieb. Vhodné na rôzne povrchy. Vďaka použitému špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo i na
nerovných plochách. Po odtrhnutí nezanechávajú stopy po lepidle. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov 24 × 90.
Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro" 76x76mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v žltej, modrej, zelenej a
ružovej farbe. Rozmery 76 x76 mm. Počet lístkov 6x90.
Bločky Post-it Super Sticky "Marrakesh" 76x76mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v zelenej, červenej,
modrej, fialovej a žltej farbe. Rozmery 76 x76 mm. Počet lístkov 6 x 90.
Bločky Post-it Super Sticky - Fuchsia 76x76mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka ktorému
držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farba ružová. Rozmery 76 x76 mm. Počet
lístkov 6 x 90. Balenie 6 ks
Bločky Post-it Super Sticky - Špargľa 76x76mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka ktorému
držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farba svetlozelená. Rozmery 76 x76 mm.
Počet lístkov 6 x 90. Balenie 6 ks
Bločky Post-it Super Sticky "Rio de Janeiro "76x127mm: Bločky Post‑it® Super Sticky™ so špeciálnym lepidlom, vďaka
ktorému držia aj na nerovnom povrchu. Po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Farebný mix v žltej, modrej, zelenej a
ružovej farbe. Rozmery 127 x76 mm. Počet lístkov 6x90.
Lepiaca páska obojstranná Scotch 665 12mmx22,8m v krabičke: Lepiaca páska obojstranne pokrytá vrstvou lepidla, ľahko
sa odvíja a strihá, je odolná voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papierov, fólií, ľahkej lepenky, plastových materiálov, montáž
plagátov, textílií, na zvislé povrchy. Dodávaná samostatne v krabičke. Rozmery: 12 mm x 22,8 m
Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx33m v krabičke 12+2 zdarma: Zvýhodnené balenie 14 ks pások z prírodných vlákien
Scotch® Magic™ rozmerov 19 mm × 33 m v praktickom pozdĺžnom stojanovom balení. Páska sa jednoducho odvíja a
strihá, je odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Rozmery: 19 mm
x 33 m
Lepiaca páska Scotch Magic 12mmx33m v krabičke: Neviditeľná lepiaca páska z prírodných vlákien. Jednoducho sa odvíja
a strihá. Odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná v
krabičke. Rozmery: 12 mm x 33 m
Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx33m v krabičke: Neviditeľná lepiaca páska z prírodných vlákien. Jednoducho sa odvíja
a strihá. Odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná v
krabičke. Rozmery: 19 mm x 33 m
Lepiaca páska Scotch Removable odnímateľná 19mmx33m: Odstrániteľná samolepiaca páska vhodná tam, kde je
nevyhovujúce trvalé prilepenie. Odoláva žltnutiu, je takmer neviditeľná, na fotokópiách nezanecháva stopu. Vhodná na
lepenie plastových materiálov, montážplagátov, textílií, na zvislé povrchy. Dodávaná v krabičke.Rozmery: 19 mm 33 m
Lepiaca páska Scotch Magic 19mmx7,5m s dispenzorom: Neviditeľná lepiaca páska z prírodných vlákien. Jednoducho sa
odvíja a strihá. Odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná
s ručným dispenzorom. Rozmery: 19 mm x 7,5 m
Lepiaca páska Scotch Magic 900 14ks + dispenzor zdarma: Zvýhodnené balenie 14 ks pások z prírodných vlákien
Scotch® Magic™ 900 rozmerov 19 mm × 33 m so stolovým zásobníkom zo 100% recyklovaného plastu zdarma.
Papierový obal a dutinka pásky je zo 100% recyklovanej lepenky, ktoré sú 100% recyklovateľné. Lepidlo na vodnej báze,
minimálny obsah rozpúšťadiel. Rozmery: 19 mm x 33 m
Náhradná náplň UMR-87 do uni Signo UMN-207 modrá: Náhradná náplň UMR-87 do gélového rollera uni Signo UMN-207,
obj. kód MP762641. Väčšie balenie 12 ks. Farba: modrá.
Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré: Elegantne píšuce guľôčkové pero s dlhým gumeným vrúbkovaným
úchytom vo farbe tuhy. Plynulé neprerušované linky a písmo bez fliačikov. Farba tela a pogumovanej časti vo farbe náplne.
Telo z PS plastu, guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1 200 m. Väčšie balenie 12 ks. Model SN‑100 (05).
Farba modrá.







Roller gélový uni Signo UMN-207 #farby: Gélové pero vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky navrhnutým
vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá životnosť nového gélového atramentu, odolného voči falšovaniu šekov s rýchlym
schnutím. Telo z PC plastu s gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m.
Väčšie balenie 12 ks. Farba: čierna.
Guľôčkové pero uni POWER TANK SN-227 modré: Vysokovýkonné guľôčkové pero s klikacím mechanizmom bez
vrchnáka. Náplň s dvojitým plášťom, priestor medzi plášťami natlakovaný na 3000 hPA. Ľahké písanie aj v zvislej polohe,
na mokrý papier, dokonca aj v priestore bez gravitácie. Atrament nezamŕza ani pri teplote -20 °C. Telo z PP a AS plastu s
gumeným úchytom, šírka stopy 0,3 mm, gulička 0,7 mm, dĺžka stopy 800 m. Väčšie balenie 12 ks .Farba tela: modrá Farba
tuhy: modrá
Mikroceruzka uni Shalaku M5-100 0,5mm #farby: Priehľadná mikroceruzka s gumeným úchytom a gumou v rovnakom
dizajne ako guľôčkové pero uni Laknock SN-100 (07). Farba úchytu a klipu v rovnakej farbe, telo z plastu. Tuha tvrdosti
HB, hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba tela: čierna
Roller uni JETSTREAM Sport SXN-157S #farby: Roller s klikacím mechanizmom, čiernym telom a nedávno vyvinutým
rýchloschnúcim atramentom _SUPER INK_. Nový atrament, dosahujúci súčasne hladké písanie, žiarivé jasné farby a
rýchle schnutie. Vhodný na ľahké a časté podpisovanie veľkého množstva dokumentov. Vďaka rýchlemu schnutiu
atramentu ho privítajú nielen ľaváci. Telo z PC plastu s pogumovaným úchytom. Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm,
dĺžka stopy 700 m. Väčšie balenie 12 ks. .Farba: čierna.
Roller uni JETSTREAM SXN-217 #farby: Nová generácia rollerov s nedávno vyvinutým rýchloschnúcim atramentom
„SUPER INK“. Nový atrament, dosahujúci súčasne hladké písanie, žiarivé jasné farby, rýchle schnutie, ľahké a hladké
písanie ostrá línia písania bez rozmazania, ideálne pre ľavákov. Rollery vhodné na ľahké a časté podpisovanie veľkého
množstva dokumentov. Vďaka rýchlemu schnutiu atramentu ich privítajú nielen ľaváci. Telo z PC plastu s pogumovaným
úchytom. Väčšie balenie 12 ks. Roller s klikacím mechanizmom, gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm, dĺžka stopy 700 m.
Farba: modrá.
Náhradná náplň SXR-7 do uni JETSTREAM SXN-217 a SXN-157S/SE modrá: Náhradná náplň pre roller uni JETSTREAM
SXN-217, uni JETSTREAM SPORT SX-157S obj. kód MP805267 a uni JETSTREAM SPORT eco. Väčšie balenie 12 ks.
Farba: modrá.
Mapa Svet politický s vlajkami štátov: Nástenná mapa Svet politický je po celom obvode lemovaná vlajkami štátov.Na
mape je vyznačené aktuálne politické rozdelenie dnešného sveta s hlavnými a väčšími mestami. Ďalej sa na mape
nachádza mapka časových pasiem, vyznačenie morských prúdov, hĺbok a reliéf zeme. Mapa je vhodná na trvalé
vyvesenie. Je obojstranne laminovaná a lištovaná. Rozmery: 145x100 cm Mierka: 1: 28.5 mil.
Mapa Európa-cestná sieť: Nástenná mapa Európa - cestná sieť. Na mape je vyznačené aktuálne rozdelenie Európy a
cestná sieť. Je vhodná na trvalé vyvesenie. Je obojstranne laminovaná, dodávaná s bielymi lištami s úchytom na
zavesenie. Rozmery: 135x100 cm Mierka: 1: 3.5 mil.
Zošívačka Novus B 2 #farby: Ľahká zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne
100 spiniek 24/-6 alebo 150 spiniek 26/-6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 175 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna
Kapacita listov: 25Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka NO250488čierna: Kompaktná vysokovýkonná zošívačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným dielom a
dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 6,5 cm.
Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus B 4 sivá: Kompaktná vysokovýkonná zošívačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným dielom a
dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 6,5 cm.
Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. Farba: sivá Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus B 4 modrá: Kompaktná vysokovýkonná zošívačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným dielom a
dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 - 8 alebo 150 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 6,5 cm.
Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. Farba: modrá Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus Stabil malá čierna/sivá: Cenovo výhodná celokovová kancelárska zošívačka v klasickom dizajne.
Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. Farba:
čierna/sivá Kapacita listov: 30Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus Stabil malá sivá/sivá: celokovová kancelárska zošívačka v klasickom dizajne. Kapacita náplne
100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. Farba: sivá/sivá
Kapacita listov: 30Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus Stabil malá červená/sivá: celokovová kancelárska zošívačka v klasickom dizajne. Kapacita náplne
100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. Farba: červená/sivá
Kapacita listov: 30Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus B 4FC čierna: Stolová zošívačka s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov so systémom plochého
zošívania (Flat-Clinch), umožňujúca superľahké zošívanie. Kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne
100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 150 spiniek 26/ 6 - 8. Hĺbka zošívania 6 cm. Hmotnosť 245 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 6 cm
Zošívačka Novus B 5FC čierna: Celokovová zošívačka najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov a
systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje superľahké zošívanie. Plastový vrchný diel, dvojité vedenie spiniek. Kapacita náplne
100 spiniek 24/6 - 8 alebo 200 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 9 cm. Hmotnosť 335 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 9 cm







Zošívačka Novus C 1 modrá: Kancelárska zošívačka na stôl aj do ruky v modernom dizajne. Zásobník spiniek s plastovým
osadením a jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 alebo 26/ 6. Hĺbka zošívania 6,5 cm.
Hmotnosť 140 g. Farba: modrá Kapacita listov: 15Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus B 5FC modrá: Celokovová zošívačka najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov a
systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje superľahké zošívanie. Plastový vrchný diel, dvojité vedenie spiniek. Kapacita náplne
100 spiniek 24/6 - 8 alebo 200 spiniek 26/6 - 8. Hĺbka zošívania 9 cm. Hmotnosť 335 g. Záruka 25 rokov. Farba: modrá
Kapacita listov: 50Hĺbka zošívania: 9 cm
Zošívačka Novus B 17 čierna: Profesionálna celokovová zošívačka v modernom dizajne HARMONY. Vrchný diel z plastu,
kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 150 spiniek 24/-6---8 alebo 200 spiniek 26/-6---8. Hĺbka
zošívania 30 cm. Hmotnosť 800 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 40Hĺbka zošívania: 30 cm
Zošívačka Novus B 15 čierna: Malá celokovová stolová zošívačka v dizajne HARMONY. Vrchný diel z plastu, kovový
zásobník s jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/-6 alebo 150 spiniek 26/-6. Hĺbka zošívania
25 cm. Hmotnosť 500 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna Kapacita listov: 25Hĺbka zošívania: 25 cm
Zošívačka Novus B 8FC čierna: Stolová zošívačka s vlastnosťou ploch. zošívania. Zošívanie so zníženým úsilím, kt.
vyžaduje o 70% menšiu silu ako u bežnej zošívačky pri danej kapac. súčasne zošív. listov. Výmena spiniek pri striedavom
zošívaní veľkého a malého počtu listov nie je nutná-systém ,,bypass_ umožní použitie iba jednej veľkosti spiniek tým, že
spinku ohne do bokov. Vrchný diel z plastu, kovový zásobník s dvoj. vedením spiniek. Kapacita náplne 150 spiniek 24/8
alebo 200 spiniek 26/8. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmot. 680 g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna Hĺbka zošívania: 6,5 cm
Zošívačka Novus Stabil malá modrá/sivá: Cenovo výhodná celokovová kancelárska zošívačka v klasickom dizajne.
Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 200 g. Záruka 5 rokov. Farba:
modrá/sivá Kapacita: 30 listov Hmotnosť: 200 g
Zošívačka Novus E 15 modrá/sivá: Praktická a ľahká zošívačka kancelárska zošívačka novej kolekcie Evolution
s plastovým vrchným dielom a integrovanou kovovou rozošívačkou na zadej časti. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti
10. Farba: modrá/sivá Hĺbka zošívania: 3,7 cm. Hmotnosť: cca 90 g Záruka: 10 rokov.
Zošívačka Novus E 25 #farby: Užitočná celokovová kancelárska zošívačka na každý písací stôl z kolekcie Evolution so
stabilnou protišmykovou spodnou časťou. Plastový vrchný diel, integrovaná plastová rozošívačka na zadnej časti, otočná
matrica pre otvorený a uzavretý spôsob zošívania. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 24/6, resp. 150 spiniek veľkosti
26/6. Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 165 g. Záruka 10 rokov. Farba čierna/sivá.
Súprava kolekcie Novus EVOLUTION E 15/E 210 modrá/sivá: Ľahká praktická kancelárska zošívačka a dierovačka z
kolekcie Evolution, dodávaná so spinkami. Zošívačka má vrchný diel z plastu a integrovanú kovovú rozošívačku na zadnej
časti. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 10. Hĺbka zošívania 3,7 cm. Dierovačka má kovovú základňu, plášť v plastovo-
kovovom prevedení a posuvné pravítko. Rozpätie dier 8 cm. Farba modrá/sivá.
Zošívačka Novus E 30 modrá/sivá: Celokovová kancelárska zošívačka z kolekcie Evolution. Plášť v plastovo-kovovom
prevedení, integrovaná kovová rozošívačka na zadnej časti. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 24/ 6, resp. 150 spiniek
veľkosti 26/ 6. Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 240 g. Záruka 10 rokov. Kapacita zošívania 30 listov. Farba modrá/
sivá.
Zošívačka Novus E 30 červená/sivá: Celokovová kancelárska zošívačka z kolekcie Evolution. Plášť v plastovo-kovovom
prevedení, integrovaná kovová rozošívačka na zadnej časti. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 24/ 6, resp. 150 spiniek
veľkosti 26/ 6. Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 240 g. Záruka 10 rokov. Kapacita zošívania 30 listov. Farba červená/
sivá.
Zošívačka Novus E 25 ružová/sivá: Užitočná celokovová kancelárska zošívačka na každý písací stôl z kolekcie Evolution
so stabilnou protišmykovou spodnou časťou. Plastový vrchný diel, integrovaná plastová rozošívačka na zadnej časti,
otočná matrica pre otvorený a uzavretý spôsob zošívania. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 24/6, resp. 150 spiniek
veľkosti 26/6. Hĺbka zošívania 5,3 cm. Hmotnosť cca 165 g. Záruka 10 rokov. Farba ružová/sivá.
Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 zelená: Súprava kancelárskych produktov obsahuje zošívačku Novus
E 15, dierovačku Novus E 210 a spinky No.10 SUPER. Farba zelená.
Zošívačka Novus B 10FC #farby: Malá ľahká zošívačka so systémom plochého zošívania (Flat-Clinch), umožňujúca
superľahké zošívanie. Plastový zásobník, jednoduché vedenie spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek veľkosti 10. Hĺbka
zošívania 3,8 cm. Hmotnosť 115 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna Kapacita listov:20Hĺbka zošívania: 3,8 cm
Rozošívačka Novus B 85: Kliešťová rozošívačka na odstraňovanie spiniek veľkosti 24/ 6, 24/ 8, 26/ 6, 23/ 6 - 23/ 24. Farba
chrómová.
Veľkokapacitná zošívačka Novus B 40 sivá: Štandardná veľkokapacitná zošívačka v dizajne HARMONY
do administratívnych oddelení a poštových podateľní. Zásobník spiniek s plastovým osadením a dvojitým vedením spiniek.
Kapacita náplne 100 spiniek 23/6-13 SUPER. Hĺbka zošívania 5,5 cm. Hmotnosť cca 700 g. Záruka 10 rokov. Farba: sivá
Kapacita listov: 100Hĺbka zošívania: 5,5 cm
Veľkokapacitná zošívačka Novus B 50 sivá: kovová zošívačka s rýchlym odstraňovaním zaseknutých spiniek a
zásobníkom s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 23/ 6 - 17 SUPER. Hĺbka zošívania 7,5 cm.
Hmotnosť cca 1 460 g. Záruka 25 rokov. Farba sivá. Kapacita 140 listov.
Elektrická zošívačka Novus B 90EL sivá: Elektrická zošívačka v modernom dizajne pre použitie v kanceláriách. Zásobník
spiniek s plastovým osadením a dvojitým vedením. Kapacita náplne 210 spiniek ozn. NE 6. Hĺbka zošívania 1 cm.
Hmotnosť 650 g. Napájanie z elektrickej siete 230 V/ 50 Hz. Farba: sivá Kapacita listov: 20Hĺbka zošívania: 1 cm
Veľkokapacitná dierovačka Novus B 265 čierna/sivá: Veľkokapacitná dierovačka s posuvným pravítkom a aretáciou
horného dielu pre ľahké uloženie a pákovým prevodom pre optimálny dierovací výkon. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 1250
g. Záruka 10 rokov. Farba: sivá/čierna Kapacita dierovania: 65 listov







Dierovačka Novus B 216 modrá: dierovačka s posuvným pravítkom vo farbách a dizajne zhodnom so zošívačkou B 2.
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 rokov. Farba: modrá Kapacita dierovania: 16 listov
Dierovačka Novus C 216 čierna: Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom a plastovým poťahom v
dizajne zošívačky Novus C2. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 rokov. Farba: čierna Kapacita dierovania: 16
listov
Dierovačka Novus C 216 modrá: Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom a plastovým poťahom v
dizajne zošívačky Novus C2. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 190 g. Záruka 5 rokov. Farba: modrá Kapacita dierovania: 16
listov
Veľkokapacitná dierovačka Novus B 240 čierna/sivá: Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou horného dielu na ľahké
uloženie a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 790 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna/sivá Kapacita
dierovania: 40 listov
Veľkokapacitná dierovačka Novus B 260 sivá/čierna: Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou horného dielu na ľahké
uloženie a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 970 g. Záruka 10 rokov. Farba: čierna/sivá Kapacita
dierovania: 60 listov
Veľkokapacitná dierovačka Novus B 270 sivá/čierna: Extrémne ľahká veľkokapacitná dierovačka z magnézia na
predierovanie tenkých katalógov a brožúr. ergonomický a štýlový dizajn, posuvné pravítko, aretácia horného dielu na ľahké
uloženie. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 693 g. Záruka 10 rokov. Farba: sivá/čierna Kapacita dierovania: 70 listov
Dierovačka Novus Master modrá/sivá: Celokovová cenovo výhodná kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom
v dizajne zošívačky Novus Stabil. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 350 g. Záruka 5 rokov. Farba: modrá/sivá Kapacita
dierovania: 25 listov
Dierovačka Novus E 210 čierna/sivá: Praktická dierovačka s kovovou základňou a posuvným pravítkom z novej kolekcie
Evolution. Tvorí vhodný doplnok k zošívačke E 15. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť cca 145 g. Záruka 5 rokov. Farba: čierna/
sivá Kapacita dierovania: 10 listov
Dierovačka Novus E 216 zelená/sivá: Spoľahlivá kancelárska dierovačka na každý písací stôl z kolekcie Evolution.
Bezpečne aretovateľné posuvné pravitko s dobre čitateľný označení jednotlivých formátov. Vrchný diel z plastu, spodný
diel kovový, výklopné dno z mäkkej gumy. Rozpätie dier 8 cm. Tvorí vhodný doplnok k zošívačke E 25. Hmotnosť cca 210
g. Záruka 5 rokov. Farba zelená/sivá.
Dierovačka Novus E 225 modrá/sivá: Dierovačka z kolekcie EVOLUTION s kovovou základňou, plášťom v plastovo-
kovovom prevedení a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Vhodný doplnok k zošívačkám E 30. Hmotnosť cca 380 g.
Záruka 10 rokov. Kapacita dierovania 25 listov. Farba modrá/sivá.
Dierovačka Novus B 230 modrá: Výkonná celokovová kancelárska dierovačka s plastovým krytom, posuvným pravítkom a
aretáciou spodnej polohy. Tvorí vhodný doplnok k zošívačkám B 4 FC a B 7 automatic. Rozpätie dier 8 cm. Záruka 10
rokov.
Spinky Novus No.10 /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z najkvalitnejšieho
oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek: kancelárske, kliešťové
Spinky Novus 24/6 DIN SUPER /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek:
kancelárske
Spinky Novus 24/8 SUPER /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek:
kancelárske
Spinky Novus 26/6 /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z najkvalitnejšieho
oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek: kancelárske
Spinky Novus 24/6 DIN /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek:
kancelárske
Spinky Novus 23/6 /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z najkvalitnejšieho
oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks. Typ zošívačiek: kancelárske
Spinky Novus 23/15 SUPER /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 ks spiniek Typ
zošívačiek: kancelárske
Spinky Novus 23/20 SUPER /1000/: Do zošívačiek Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 spiniek Typ zošívačiek:
kancelárske
Spinky Novus 23/10 SUPER /1000/: Pre zošívačky Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 spiniek Typ zošívačiek:
kancelárske
Spinky Novus 23/13 SUPER /1000/: Pre zošívačky Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vyrobené z
najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vynikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 spiniek Typ zošívačiek:
kancelárske
Taška C4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou: Neroztrhnuteľné, nepriehľadné, nepremokavé tašky so
skladanými staranami a odtrhávacou páskou vhodné aj pre potlač. Vonkajší rozmer 229x324x50 mm. 130 g
Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou: Neroztrhnuteľné, nepriehľadné, nepremokavé tašky so
skladanými staranami a odtrhávacou páskou vhodné aj pre potlač. Vonkajší rozmer 250x353x50 mm. 130 g







Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 500 ks: Samolepiace obálky so silikónovou páskou a vnútornou
potlačou, ktorá dokonale zabraňuje čítaniu obsahu proti svetlu a poskytuje tak ochranu Vašich informácií. Tlačené
špeciálnymi vodou riediteľnými farbami, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Formát: C5 (162x229 mm)Gramáž: 100g
Balenie: 500ks
Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 ks: Samolepiace obálky so silikónovou páskou a vnútornou
potlačou, ktorá dokonale zabraňuje čítaniu obsahu proti svetlu a poskytuje tak ochranu Vašich informácií. Tlačené
špeciálnymi vodou riediteľnými farbami, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Formát: C5 (162x229 mm) Gramáž: 100g
Balenie: 500ks
Bublinkové obálky 12x17,5cm A11: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 10 x 16,5 cm. Kód:
A11Balenie: 200 ks
Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g Hnedé tašky formátu B4 s X-dnom širokým 40 mm a textilnou výstužou.
Formát: B4Balenie: 250 ks100g.
Bublinkové obálky 14x22,5cm B12: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 12 x 21,5 cm. Kód:
B12Balenie: 200 ks
Bublinkové obálky 17x22,5cm C13: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 15 x 21,5 cm. Kód:
C13Balenie: 100 ks
Obálky na CD 124x124 bez okienka 100 ks: Samolepiace 90 g papierové obálky pre skladovanie alebo zasielanie CD bez
obalu. Rozmer 124 x 124 mm. Formát: CD Verzia: bez okienka
Taška B4 s X dnom bez lepu 90g: Hnedá taška formátu B4 bez lepidla s rozšíreným dnom. Formát: B4 Balenie: 400 ks
90g.
Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm hnedá 130g: Hnedá taška formátu B4 s odtrhávacou páskou s
rozšíreným dnom 130g. Formát: B4 Balenie: 250 ks
Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g: Papierové tašky formátu B4 a E4 s X-dnom širokým
40 mm, s odtrhávacou páskou. Väčšie balenie: biele 100 ks. 140 g.
Poštové obálky B4 samolepiace, biele, 250ks: Obálky rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho bezdrevného papiera,
otvor na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. Samolepiace. Formát: B4 Balenie: 250 ks
Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25ks: Obálky rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho bezdrevného papiera, otvor
na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. Samolepiace. Formát: B4 Balenie: 25 ks
Bublinkové obálky 24x35cm F16: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 22 x 34 cm. Kód : F16
Balenie: 100 ks
Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks: Obálky rozmeru 353 × 250 mm, vyrobené z bieleho bezdrevného papiera, otvor
na kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. S odtrhávacou páskou. Formát: B4 Balenie: 250 ks
Bublinkové obálky 25x35 cm G17: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 24 x 34 cm. Kód : G17
Balenie: 100 ks
Obálky kartónové A5 260x200mm: Obálky, vyrobené z jednostranne bielej skladačkovej lepenky 300 g/ m2. Balenie 50 ks.
Bez lepidla. Rozmery: 260x200 mm
Bublinkové obálky 29x37 cm H18: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 27 x 36 cm. Kód : H18
Balenie: 100 ks
Bublinkové obálky 32x45,5cm I19: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 30 x 44,5 cm. Kód: J19
Balenie: 50 ks
Poštové obálky C4 samolepiace, biele, 500 ks: Obálky rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, otvor na
kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. Samolepiace. Formát: C4 Balenie: 500 ks
Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks: Obálky rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, otvor na
kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. Samolepiace s odtrhávacou páskou. Formát: C4Balenie: 25 ks
Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks: Obálky rozmeru 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, otvor na
kratšej strane, 90 g/ m2. Farba biela. Samolepiace s odtrhávacou páskou. Formát: C4Balenie: 500 ks
Poštové obálky C5 samolepiace, 1000ks: Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 1000 ks
Poštové obálky C5 samolepiace, 100 ks: Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 100 ks







Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks: Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 25 ks
Poštové obálky C5 s páskou, 1000 ks: Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2. S
odtrhávacou páskou. Formát: C5 Balenie: 1000 ks
Obálky kartónové A4 360x275mm: Obálky, vyrobené z jednostranne bielej skladačkovej lepenky 300 g/ m2. Balenie 50 ks.
Bez lepidla. Rozmery: 360x275 mm
Poštové obálky C6 samolepiace, 100 ks: Biele obálky rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace. Formát: C6 Balenie: 100 ks
Poštové obálky C6 samolepiace, 1000 ks: Biele obálky rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/
m2. Samolepiace. Formát: C6 Balenie: 1000 ks
Bublinkové obálky 37x48 cm K20: Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spôsob balenia
samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi, plnenými vzduchom a papieru Kraft, potiahnutému
polyetylénom, sú obálky elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode. Farba biela. Vnútorný rozmer 34 x 48 cm. Kód : K20
Balenie: 50 ks
Poštové obálky DL samolepiace, 1000 ks: Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/
m2. Samolepiace Formát: DL Balenie: 1000 ks
Poštové obálky DL samolepiace, 25 ks: Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace Formát: DL Balenie: 25 ks
Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 1000 ks: Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného papiera,
80 g/ m2. Samolepiace s okienkom z priehľadnej fólie vpravo. Formát: DL Balenie: 1000 ks
Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks: Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného papiera,
80 g/ m2. Samolepiace s okienkom z priehľadnej fólie vpravo. Formát: DL Balenie: 25 ks
Poštové obálky C5 doručenka, biele, 100 ks: Biele papierové obálky rozmerov 162 × 229 mm s okienkom, popisom a
lichobežníkovou klopou, olizové, 80 g/ m². Balenie 100 ks.
Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD, biele 1000 ks: Biele papierové poštové obálky C5 s doručenkou do
vlastných rúk - bez opakovaného doručenia rozmerov 162 × 229 mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou klopou, 90 g/
m2. Balenie 1000 ks.
Poštové obálky B6 doručenka, biele, 100 ks: Biele papierové obálky rozmerov 125 × 176 mm s okienkom, popisom a
lichobežníkovou klopou, olizové, 80 g/ m². Balenie 100 ks.
Poštové obálky B6 doručenka, biele, 1000 ks: Biele papierové poštové obálky B6 s doručenkou rozmerov 125 × 176 mm s
okienkom, popisom a lichobežníkovou klopou, 90 g/ m2.
Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD biele, 1000 ks: Biele papierové poštové obálky B6 s doručenkou do vlastných
rúk - bez opakovaného doručenia rozmerov 125 × 176 mm s okienkom, popisom a lichobežníkovou klopou, 90 g/ m2.
Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, 1000 ks: Biele papierové obálky rozmerov 125 × 176 mm
s okienkom, popisom a lichobežníkovou klopou, olizové, 80 g/ m2.
Poštové obálky C5 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks: Obálky C5 162x229 mm vyrobené zo 100 %
recyklovaného papiera 80 g LETTURA samolepiace.
Poštové obálky C4 samolepiace recykl. LETTURA 500ks: Obálky C4 229x324 mm vyrobené zo 100 % recyklovaného
papiera 90 g LETTURA samolepiace.
Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks: Obálky B4 250x353 mm vyrobené zo 100 %
recyklovaného papiera 90 g LETTURA samolepiace.
Poštové obálky DL s páskou, okienko: Biele obálky s odtrhávacou páskou vyrobené z bezdrevného papiera. Vhodné na
reklamnú firemnú potlač. Formát DL s odtrhávacou páskou a okienkom. Nie sú vhodné do laserovej tlačiarne. Balenie
1000 ks
Plotrové role 1067mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, pre účely InkJet. Návin 50 m.
Tabelačný papier 12"x25cm/1+0 2000 zložiek: Papier do ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po bokoch.
Dodávaný v šírke 25 cm bez kópie.Orig.+počet kópií: 1 + 0Počet zložiek: 2000
Tabelačný papier 12"x25cm/1+1 1000 zložiek: Papier do ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po bokoch.
Dodávaný v šírke 25 cm s jednou kópiou.Orig.+počet kópií: 1 + 1Počet zložiek: 1000
Plotrové role 420mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. Vnútorný
priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 : 50 mm
Plotrové role 420mm/50m/50mm 90g: Plotrové role vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely InkJet. Návin 50
m. Šírka rolky/ priemer dutinky 420 mm/ 50 mm.
Dvojhárok čistý A3 250 ks: Skladaný bezdrevný papier formátu A3. Úprava čistá. Popis: čistý Formát: A3
Dvojhárok linajkový A3 250 ks: Skladaný bezdrevný papier formátu A3. Úprava linajková. Popis: linajkový Formát: A3
Dvojhárok linajkový A3 50 ks: Skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii. Úprava
linajková. Popis: linajkový Formát: A3
Dvojhárok štvorček. A3 250 ks: Skladaný bezdrevný papier formátu A3. Úprava štvorčeková. Popis: štvorčekový Formát:
A3
Výkresy 180 g A3 10 ks: Výkresy zabalené v transparentnej fólii. Formát: A3. Gramáž: 180 g.
Výkresy 180 g A4 10 ks: Výkresy zabalené v transparentnej fólii. Plošná hmotnosť 180 g/m2. Formát: A4 Gramáž: 180 g
Výkresy 180 g A4 200 ks: Výkresy zabalené v transparentnej fólii. Plošná hmotnosť 180 g/m2. Formát: A4 Gramáž: 180 g
Plotrové role 594 mm /50m /50mm 80g: Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. Vnútorný
priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 m Dutinka: 50 mm







Plotrové role 610mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. Vnútorný
priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 m Dutinka: 50 mm
Plotrové role 610mm/50m/50mm 90g: Plotrové role vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely InkJet. Návin 50
m. Šírka rolky/ priemer dutinky 610 mm/ 50 mm.
Baliaci papier 0,81x50m: Hnedý antistatický baliaci papier gramáže 70 g/ m2 v rolke. Vhodný aj ako pomôcka pri maľovaní
a upratovaní. Návin 50 m. Rozmery: 0,81 x 50 m
Plotrové role 914mm/50m/50mm 80g: Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m2, 90 u, pre účely InkJet. Vnútorný
priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m. Návin: 50 m Dutinka: 50 mm
Plotrové role 914mm/50m/50mm 90g: Plotrové role vyrobené zo špeciálneho 90 g/ m² papiera pre účely InkJet. Návin 50
m. Šírka rolky/ priemer dutinky 914 mm/ 50 mm.
Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g: Biely bezdrevný papier TCF (bezchlórový), vhodný na každodenné použitie v
kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. Technické parametre: belosť
CIE 146±3, kapacita (nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 200±50 ml/min., hrúbka 106±4 mic. Formát: A4Gramáž: 80 g Farba:
biela, 500 hárkov
Kopírovací papier Q-Connect A3, 80g: Biely bezdrevný papier TCF (bezchlórový), vhodný na každodenné použitie v
kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. Technické parametre: belosť
CIE 146±3, kapacita (nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 200±50 ml/min., hrúbka 106±4 mic. Formát: A3Gramáž: 80 g Farba:
biela, 500 hárkov
Kopírovací papier IQ premium A4, 160g: Vďaka vysokej stabilite, dosiahnutej technológiou Triotec, je tento papier vhodný
predovšetkým na použitie v atramentových a laserových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových zariadeniach na
normálny papier. Kvalitné uzatváracie priehľadné balenie chráni IQ premium triotec až do posledného listu.
Kopírovací papier IQ premium A4, 80g: Vďaka vysokej stabilite papiera, dosiahnutej technológiou Triotec, je vhodný
predovšetkým na použitie v atramentových a laserových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových zariadeniach na
normálny papier. Kvalitné uzavieracie priehľadné balenie chráni IQ premium triotec až do posledného listu. Technické
parametre: belosť CIE 166, kapacita (nepriehľadnosť) 91,5%, drsnosť 200 ml/min., hrúbka 111 mic. Formát: A4Gramáž: 80
g Farba: biela, 500 hárkov
Kopírovací papier IQ premium A3, 80g: Vďaka vysokej stabilite, dosiahnutej technológiou Triotec, je tento papiervhodný
predovšetkým na použitie v atramentových a laserových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových zariadeniach na
normálny papier. Kvalitné uzatváracie priehľadné balenie chráni IQ premium triotec až do posledného listu. Technické
parametre: belosť CIE 166, opacita (nepriehľadnosť) 91,5%, drsnosť 200 ml/min., hrúbka 111 mic. Formát: A3Gramáž: 80
g Farba: biela, 500 hárkov
Papier Color Copy A4, 90g, 500 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát
A4, gramáž 90g, balenie 500 hárkov
Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát
A4, gramáž 100g, balenie 500 hárkov.
Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát:
A4Gramáž: 160 g Balenie: 250 hárkov
Papier Color Copy A4, 200g, 250 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát:
A4Gramáž: 200 g Balenie: 250 hárkov
Papier Color Copy A3, 100g, 500 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát:
A3Gramáž: 100 g Balenie: 500 ks
Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát:
A3Gramáž: 160 g Balenie: 250 ks
Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na dosiahnutie
výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia. Formát A4,
gramáž 135 g, bal. 250 hárkov.
Papier Color Copy COATED lesklý A4, 200g, 250 hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na dosiahnutie
výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia. Formát A4,
gramáž 200 g, bal. 250 hárkov.
Papier Color Copy COATED lesklý A4, 250g, 250 hárkov: Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na dosiahnutie
výsledkov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci životné prostredie. Vhodný pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové
tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia. Formát A4,
gramáž 250 g, bal. 250 hárkov.
Farebný papier IQ color A4 80g #farby: Farebný kancelársky papier IQ color je ideálny pre vnútrofiremnú komunikáciu s
možnosťou farebného odlíšenia jednotlivých dokumentov, ako aj obchodnú korešpondenciu a prezentácie. Poskytuje







výborné výsledky pri obojstrannom kopírovaní a tlači vo vysokorýchlostných kopírkach a tlačiarňach. Formát A4. Plošná
hmotnosť 80 g/ m2. Balenie 500 hárkov. Farba vanilková. Formát: A4Gramáž: 80 g Kód farby: BE66
Papier Color Copy A3, 250g, 125 hárkov: Špeciálny papier na brilantnú farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a
farebných kopírovacích strojov. Vysoká belosť, matná saténová úprava. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a
kópie. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia. Formát A3, gramáž 250 g, bal.125 hárkov.
Papier Color Copy A4, 250g, 125 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát
A4, gramáž 250g, balenie 125 hárkov. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia.
Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov: Špeciálny papier pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné
kopírovacie stroje. Vysoko biely, saténová úprava, matný. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Formát
A4, gramáž 120g, balenie 250 hárkov. Papier má certifikát FSC, ktorý vydáva medzinárodná organizácia.
Farebný papier IQ color 5x50 mix farby, A4 80g #farby: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 5 farieb po 50
hárkov v pastelových farbách: krémová CR20, žltá YE23, ružová PI25, strednezelená MG28, strednemodrá MB30.Formát:
A4Gramáž: 80 g Balenie: 5x50 ks
Farebný papier IQ color 4x50 mix neónové farby, A4 80g: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 4 farieb po 50
hárkov v neónových farbách: neónovooranžová NEOOR, neónovozelená NEOGN, neónovožltá NEOGB, neónovoružová
NEOPI. Formát: A4Gramáž: 80 g Balenie: 4x50 ks
Farebný papier IQ color 5x20 mix pastelové farby, A4 160g #farby: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 5 farieb
po 20 hárkov v pastelových farbách: krémová CR20, žltá YE23, ružová PI25, strednezelená MG28, strednemodrá
MB30.Formát: A4Gramáž: 160 g Balenie: 5x20 ks
Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g: Papier určený na každodenné použitie v laserových tlačiarňach a
kopírovacích strojoch a čiernobielych atramentových tlačiarňach. 500 hárkov
Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g: Vysoká kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na použitie v
laserových, kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarňach.Myslite na seba a uľahčite si život v kancelárii.
Rozlúčte sa s bolesťami rúk. Papier formátu A4 je dodávaný v praktickom balení Grab-a-Go™ s mäkkou rukoväťou, ktorá
sa nezarezáva do ruky, keď s papierom kľučkujete v kancelárii. Vaše ruky vám budú vďačné. Formát A4. Gramáž 80g. 500
hárkov
Kopírovací papier 80g A3 Data Copy Everyday: Vysoká kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na použitie v
laserových, kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarňach. Papier formátu A4 je dodávaný v praktickom balení
Grab-a-Go™ s mäkkou rukoväťou, ktorá sa nezarezáva do ruky, keď s papierom kľučkujete v kancelárii. Vaše ruky vám
budú vďačné. Formát A3. Gramáž 80g. 500 hárkov
Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov: Vysoká kvalita a príjemná belosť predurčujú
tento papier na použitie v laserových, kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarňach. Papier formátu A4 je
dodávaný v praktickom balení Grab a Go™ s mäkkou rukoväťou, ktorá sa nezarezáva do ruky. Balenie v boxe 2 500
hárkov.
Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g: Kvalitný kancelársky papier vhodný na každodenné použitie v kancelárii do
laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní. 200 bal./paleta. Technické parametre: belosť CIE
146, opacita (nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 200 ml/min., hrúbka 104 mic. Formát: A4Gramáž: 80 g Farba: biela, 500
hárkov
Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g: Kvalitný papier vhodný do bežných typov tlačiarní a kopírovacích strojov, taktiež
využiteľný na čiernobielu atramentovú tlač. 500 hárkov
Triediaca kniha 12 PAGNA Easy: 12-dielna stolová triediaca kniha Pagna z pevného hladeného kartónu gramáže 450 g na
číselné triedenie. Farba vrchného obalu čierna. Otvory na titulnej strane na popis jednotlivých oddielov, jednotlivé oddiely
farebne rozlíšené, rýchle otvorenie príslušného oddielu vďaka bočnému výseku, rozťahovateľný chrbát s veľkou kapacitou
jednotlivých oddielov. Počet oddielov: 12
Triediaca kniha A-Z PAGNA Easy: 24-dielna stolová triediaca kniha Pagna z pevného hladeného kartónu gramáže 450 g
na číselné alebo abecedné triedenie. Farba vrchného obalu čierna. Otvory na titulnej strane na popis jednotlivých oddielov,
jednotlivé oddiely farebne rozlíšené, rýchle otvorenie príslušného oddielu vďaka bočnému výseku, rozťahovateľný chrbát s
veľkou kapacitou jednotlivých oddielov. Počet oddielov: 24/A-Z
Podpisová kniha ľanová 20 PAGNA čierna: Podpisová kniha 20-dielna. Sivý vnútorný kartón s otvormi na identifikáciu
obsahu, okienko na popisovateľný štítok. Počet oddielov: 18Úprava: ľanová Farba: čierna
Podpisová kniha plastová 20 PAGNA čierna: Podpisová kniha 20-dielna. Sivý vnútorný kartón s otvormi na identifikáciu
obsahu. Vonkajšie prevedenie plast. Farba: čierna Úprava: plastová Počet oddielov: 19
Roller PILOT Frixion Point 0,5mm modrý: Prepisovateľný roller s ihličkovým hrotom. Vysoká hladkosť písania vďaka
technológii Hi‑Tecpoint.Napísaný text sa dá vymazať a opätovne prepísať podobne ako u ostatných modelov FriXion.
Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie 12 ks. Farba modrý.
Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion Point 0,5mm modrá 3ks: Náplň do rolleru PILOT FriXion Point. Gulička 0,5 mm.
Farba modrá. Balenie 3 ks.
Roller PILOT Frixion clicker 0,7mm modrý: Prepisovateľný roller s klikacím mechanizmom plnený špeciálnym atramentom.
Napísaný text sa dá vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového
zakončenia rollera po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 °C. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie
12 ks. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Farba modrá.
Roller PILOT Frixion clicker 0,5mm modrý: Prepisovateľný roller s klikacím mechanizmom plnený špeciálnym atramentom.
Napísaný text sa dá vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového







zakončenia rollera po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 °C. Farba tela vo farbe náplne. Väčšie balenie
12 ks. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm. Farba modrá
Roller PILOT Frixion Ball 0,7mm #farby: Prepisovateľný roller plnený špeciálnym atramentom. Napísaný text sa dá
vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového zakončenia rollera
po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 °C. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Farba tela vo farbe
náplne. Väčšie balenie 12 ks. Farba čierna
Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,5mm 3ks #farby: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov Pilot FriXion
Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 0,5 mm. Farba červená.
Roller gélový PILOT G-2 #farby: Gélový klikací roller s gumovým úchytom na zamedzenie napätia pri dlhotrvajúcom písaní
a vymeniteľnou náplňou. Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej
farbe. Farba čierna.
Náhradná náplň do gélového rollera PILOT modrá: Náplň do rollerov B2P a G2. Farba modrá.
Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré: Unikátne klikacie pero vyrobené z recyklovaných plastov. Vysokoodolná
guľôčka a komfortné písanie, pogumovaný úchyt je plne intregrovaný do tela pera. Moderná náplň na olejovej báze
zaisťuje hladké a pohodlné písanie. Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,27 mm. Väčšie balenie 10
ks v jednej farbe. Farba modrá.
Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen #farby: Obľúbené klikacie guľôčkové pero s ergonomickým úchytom v BeGreen
verzii. Atrament novej generácie na olejovej báze, rýchloschnúci a odolný voči vode. Farba tela vo farbe náplne. Plynulé a
hladké písanie, jasné intenzívne farby. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,28 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba
čierna.
Termo páska 57/50/12 mm (29m): Pásky, vyrobené z vysokokvalitného papiera KOEHLER, sú určené pre použitie do
pokladní, váh, parkovacích automatov a pod., 55 g/ m2.Priemer: 50 mm Dutinka: 12 mm Väčšie balenie 120 ks.
Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou 76/60/17 mm: Kotúčiky so žltou kópiou, určené do registračných pokladní s
farbiacou páskou (NCR). Sú zložené z dvoch druhov papiera CB a CF, 50 g/m2. Na objednávku dostupné aj s bielou
kópiou. Priemer: 60 mm Dutinka: 17 mm Väčšie balenie 60 ks.
Termo páska 80/60/12 mm (43m): Pásky, vyrobené z vysokokvalitného papiera KOEHLER, sú určené pre použitie do
pokladní, váh, parkovacích automatov a pod., 55 g/ m2.Priemer: 60 mm Dutinka: 12 mm Väčšie balenie 60 ks.
Guľôčkové pero Parker Jotter Victoria Violet: Guľôčkové perá, obľúbené z dôvodu svojej spoľahlivosti a dostupnosti.
Populárne guľôčkové pero z modrého, červeného alebo čierneho plastu a uzáverom z hladkej ušľachtilej ocele,
chrómované doplnky. Dodávané v darčekovej škatuľke. Farba fialová.
Bombičky Parker modré 5ks: Náhradná bombičky do plniacich pier Parker balené po 5 ks v krabičke. Balenie: 5 ks Farba:
modrá.
Náhradná náplň do rollera Parker fine 0,5mm modrá: Náhradná náplň do rollera Parker fine ( tenká hrúbka). Farba:
modráHrúbka: 0,5 mm
Guma Q-CONNECT biela: Plastová guma na tuhu a pastelky. Väčšie balenie 20 ks. Rozmery 60 × 22 × 11 mm.
Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré: Klikacie guľôčkové pero s klipom a pogumovaným gripom pre lepšie
držanie. Hrot 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba modrá.
Korekčné pero Q-CONNECT 8ml: Korekčné pero s jemným kovovým hrotom a uzáverom s klipom. Väčšie balenie 10 ks.
Objem 8 ml.
Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel modrý: Klikací roller s robustnejším transparentným telom a gumeným úchytom.
Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. farba modrá.
Mikroceruzka Q-CONNECT Alpha 0,5mm čierna: Mikroceruzka s ergonomicky tvarovaným gumeným úchytom, kovovým
klipom a gumou na konci uzáveru. Hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba čierna.
Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,5mm mix farieb: Plastová mikroceruzka s kovovou špičkou, výsuvnou vodiacou
trubičkou vedenia tuhy a gumou pod stláčacím uzáverom. Hrúbka 0,5 mm. Hrúbka 0,7 mm dodávané v mixe farieb bez
možnosti výberu. Väčšie balenie 12 ks. Farba bordová.
Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,7mm mix farieb: Plastová mikroceruzka s kovovou špičkou, výsuvnou vodiacou
trubičkou vedenia tuhy a gumou pod stláčacím uzáverom. Hrúbka 0,7 mm. Hrúbka 0,7 mm dodávané v mixe farieb bez
možnosti výberu. Väčšie balenie 12 ks. Farebný mix.
Batérie Q-Connect AAA mikrotužkové: Kvalitná alkalická mikrotužková batéria s dlhou životnosťou. Balenie 4 kusy.
Batérie Q-Connect AA tužkové: Kvalitná alkalická tužková batéria s dlhou životnosťou. Balenie 4 kusy.
Batérie Q-Connect, LR20, D, veľký monočlánok: Kvalitná alkalická batéria s dlhou životnosťou. Veľký monočlánok, balenie
2 kusy.
Závesný obal s bočnicami Q-Connect recyklovaný hnedý: Závesné obaly z recyklovaného papiera gramáže 230 g na
dokumenty formátu A4 s bočnicami. Súčasťou obalov je násuvný index z priehľadného plastu s výmenným papierovým
štítkom. Farba prírodná hnedá. Väčšie balenie 25 ks.
Strúhadlo Q-CONNECT plastové: Plastové strúhadlo s 1 otvorom na štandardnú ceruzku. Materiál plast. Väčšie balenie 18
ks v mixe farieb bez možnosti výberu konkrétnej farby.
Drôtený stojan na perá 90x100mm čierny: Stojan na ceruzky a perá v drôtenej úprave. Priemer 90 mm, výška 100 mm.
Farba čierna.
Drôtený kôš 19l čierny: Kôš odpadkový na papier v drôtenom prevedení. Objem 19 l. Farba čierna.
Drôtený stojan na listy 170x135x83mm čierny: Stojan na listy s tromi priehradkami v drôtenej úprave. Rozmery (š×v×h)
170×135×83 mm. Farba: čierna







Drôtený stojan na blok "kocka" 95x80x95mm čierny: Stojan na kocku v drôtenej úprave. Rozmery (š × v × h) 95 × 80 × 95
mm. Farba čierna.
Zošívačka Q-Connect KF00991 sivá/zelená: Kancelárska zošívačka s kovovým mechanizmom a zelenou gumenou
úchytovou zónou. Kapacita 10 listov. Spinky No. 10. Farba sivá/zelená.
Dierovačka Q-Connect KF00995 na 20 listov sivá/zelená: Kancelárska dierovačka v ergonomickom dizajne s
pogumovanou úchytovou zónou a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. Kapacita dierovania 20 listov. Farba sivá /
zelená.
Lepidlo v spreji Q-CONNECT Quick Mount 400ml: Transparentné lepidlo v spreji vhodné na lepenie veľkých plôch ako
plagáty, fólie a pod. Bez obsahu freónov. Objem 400 ml.
Záložky Q-CONNECT fóliové 19x43mm, 4x50 lístkov: Fóliové záložky, popisovateľné a snímateľné. Rozmery 20 × 50 mm.
Dodávané v mixe 4 farieb po 50 lístkov. Farba zelená, modrá, žltá a ružová.
Záložky Q-CONNECT papierové 20x50mm,4x50 lístkov: Papierové záložky, popisovateľné a snímateľné. Rozmery 20 × 50
mm. Dodávané v mixe 4 farieb po 50 lístkov. Farba ružová, zelená, žltá a oranžová.
Nožnice Q-Connect klasické 21cm: Univerzálne kancelárske nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej
pásky a pod. so strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba čierna. Veľkosť 21 cm.
Rozošívačka klasická Q-Connect čierna: Klasická rozošívačka na odstraňovanie spiniek. Farba čierna.
Dierovačka Q-Connect KF01235 na 27 listov čierna: Pevná kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom. Mechanika
kovová, obal plast. Rozpätie dier 8 cm. kapacita dierovania 27 listov. Farba čierna
Dierovačka Q-Connect KF01238 na 16 listov čierna: Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi a posuvným pravítkom.
Kapacita dierovania 16 listov. Farba čierna.
Klipy na dokumenty Q-Connect 19mm čierne 10ks: Klipy v šírke 19 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.
Klipy na dokumenty Q-Connect 24mm čierne 10ks: Klipy v šírke 24 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.
Klipy na dokumenty Q-Connect 32mm čierne 10ks: Klipy v šírke 32 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.
Klipy na dokumenty Q-Connect 42mm čierne 10ks: Klipy v šírke 42 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.
Klipy na dokumenty Q-Connect 51mm čierne 10ks: Klipy v šírke 51 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.
Dispenzor na pásku Q-CONNECT: Stolový zásobník na lepiacu pásku rozmerov 19 mm × 33 m s nožom na odrezanie
pásky. Dodávaný bez pásky. Farba čierna.
Písacia podložka A4 Q-Connect čierna: Písacie podložky s klipom a úchytom pre pero, vyrobené zo silnej lepenky
potiahnutej plastovou fóliou. Vhodné na dokumenty formátu A4. Kapacita 50 listov. Väčšie balenie 12 ks. Farba čierna.
Doska s klipom Q-Connect #farby: Roztvárateľné dosky vyrobené zo silnej lepenky potiahnutej PVC. Vhodné na
dokumenty formátu A4. Kapacita 50 listov. Väčšie balenie 12 ks. Farba čierna.
Spisové spony Q-Connect 32mm: Zinkové spony na papier veľkosti 32 mm. Balenie 100 ks.
Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 400l žltá: Žlté samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine povrchov,
dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 400.
Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 400l pastelová: Pastelové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine
povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 400.
Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 320l neónová: Neónové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine
povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 320.
Mikrotuhy Q-CONNECT 0,5mm HB: Polymérové mikrotuhy. Tvrdosť HB, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané v priehľadnom
plastovom obale s 12 tuhami.
Mikrotuhy Q-CONNECT 0,7mm HB: Polymérové mikrotuhy. Tvrdosť HB, hrúbka tuhy 0,7 mm. Dodávané v priehľadnom
plastovom obale s 12 tuhami.
Visačka štipec+špendlík Q-Connect 90x54mm 50ks: Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na odev pomocou
štipca alebo zatváracieho špendlíka. Rozmery š × v 90 × 54 mm, balenie 50 ks.
Kalkulačka Q-Connect KF01602: Vrecková kalkulačka s ochranným puzdrom, 8‑miestnym LCD displejom, väčšími
tlačidlami a štandardnými matematickými funkciami. Duálne napájanie (solárne + batéria). Rozmery 73 × 118 × 6 mm.
Zakladač pákový Q-connect 7,5cm #farby: Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, z vonkajšej strany potiahnutý
fóliou a z vnútornej recyklovaným papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom a vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom.
Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 20 ks. Farba biela.
Mikroceruzka Q-CONNECT s kovovým mechanizmom 0,5mm čierna: Kvalitná technická mikroceruzka s gumou, kovovým
mechanizmom a kovovou vodiacou trubičkou tuhy. Zásobník na 3 tuhy. Hrúbka 0,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba
čierna.
Euroobal Q-Connect A4 matný 50mic: Priehľadný euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch matný,
mierne pórovitý. Formát A4. Balenie 100 ks. Hrúbka 50 mikrónov.
Blok papiera štvorcovaný 20 listov, bal.5 blokov: Papier gramáže 80 g v štvorcovanej (2,5 × 2,5 cm) úprave. Rozmery 99 ×
68 cm. 20 listov v jednom bloku. Balenie 5 blokov.
Blok College Q-Connect A4 80 listov štvorčekový: Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80‑listové.Formát A4,
úprava štvorčeková.
Pripináčiky Q-Connect 9mm mix farieb 120ks: Kovové pripináčiky potiahnuté farebnou plastovou hlavičkou. Priemer
hlavičky 9 mm. Mix farieb. V balení 120 ks.
Napichovacie špendlíky Q-Connect mix farieb 25ks: Špendlíky s farebnou plastovou hlavičkou. Mix farieb. V balení 25
kusov.
Spisové spony Q-Connect 26mm mix farieb 125ks: Q-Connect spony na papier so striekanou farebnou úpravou.
Dodávané v plastovej krabičke v mixe farieb. Veľkosť 32 mm. V balení 125 ks.







Korekčný roller Q-CONNECT mini jednorazový 4,2mmx5m: Jednorazový korekčný roller s priehľadným telom. Väčšie
balenie: 24 ks. Šírka stopy 4,2 mm. Návin 5 m.
Obal s klipom plastovým Q-Connect modrý: Obal z pevného polypropylénu s priehľadnou prednou stranou vo farbe obalu a
priehľadným vyklápacím klipom z plastu. Formát A4. Kapacita 1 - 30 listov. Väčšie balenie 25 ks. Farba modrá.
Dierovačka Q-Connect KF02155 na 20 listov modrá: Pevná dierovačka s posuvným pravítkom. Prevedenie plast,
mechanika kovová, ergonomický dizajn. Rozpätie dier 8 cm. Kapacita dierovania 20 listov. Farba modrá.
Fotopapier Q-Connect vysoký lesk, 260g, 20 hárkov: Špeciálne upravený papier na tlač fotografií a inej grafiky na
atramentových tlačiarňach. Jednostranná úprava . Formát A4. Gramáž 260 g. Balenie 20 hárkov.
Lepiaca páska Q-CONNECT 19mmx33m neviditeľná: Lepiaca páska s možnosťou popisovania, vyrobená z polypropylénu.
Bez obsahu rozpúšťadiel. Ľahko sa odvíja a na kópiách je neviditeľná. Rozmery 19 mm × 33 m.
Kartónový obal hladký s gumičkou Q-Connect modrý: Obal s tromi chlopňami a gumičkou z kvalitného hladkého kartónu
gramáže 375 g. Chrbtový štítok, kapacita 200 listov. Farba modrá.
Stojan pod vežu Q- Connect: Stojan pod vežu PC so štyrmi kolieskami a nastaviteľnou šírkou v rozpätí od 14 do 23 cm.
Robustná kovová konštrukcia. Farba sivá.
Obal Slim na CD/DVD Q-CONNECT z plastu čierny/priehľadný: Obal na CD/ DVD z priehľadného plastu v tenkej hrúbke.
Farba čierna/ priehľadná. Balenie 25 kusov.
Zošívačka Q-Connect KF02292 čierna: Zošívačka s dlhým ramenom na zošitie maximálne 20 listov. Hĺbka zošívania 30
cm. Spinky 24/ 6, 26/ 6. Farba čierna.
Veľkokapacitná bloková zošívačka Q-Connect KF02293 čierna: Veľmi výkonná bloková zošívačka s kapacitou zošitia do
100 listov. Hĺbka zošívania 7 cm. Spinky 23/ 6 - 13. Farba čierna.
Pokladnička Q-Connect 155x75x120mm modrá: Uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom, plastovou priehradkou
na mince a 2 kľúčmi. Materiál pevná oceľ. Rozmery 155 × 75 × 120 mm. Farba modrá.
Pokladnička Q-Connect 205x85x160mm modrá: Uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom, plastovou priehradkou
na mince a 2 kľúčmi. Materiál pevná oceľ. Rozmery 205 × 85 × 160 mm. Farba modrá.
Záložky Q-CONNECT v zásobníku 12,5x43mm, 5x20l: Samolepiace fóliové záložky v zásobníku. Prelepiteľné a
popisovateľné. Rozmery 12,5 × 43 mm. V balení 4 farby po 36 lístkov. Farba žltá, zelená, oranžová a modrá.
Napichovacie špendlíky Q-Connect mix farieb 60ks: Špendlíky s farebnou plastovou hlavičkou. Mix farieb. V balení 60
kusov.
Otvárač listov s drevenou rúčkou Q-Connect: Otvárač listov s drevenou rúčkou.
Nožnice Q-Connect Elite 21cm: Kancelárske nožnice s ostrým hrotom na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej
pásky a pod. s pogumovaným úchytom a strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba zelená/ sivá. Veľkosť 21 cm.
Skrinka na 80 kľúčov Q-Connect: Uzamykateľná skrinka na 80 kľúčov, vyrobená z pevnej ocele. Súčasťou balenia sú 2
kľúče. Farba sivá. Rozmery 280 × 370 × 60 mm.
Skrinka na 140 kľúčov Q-Connect: Uzamykateľná skrinka na 140 kľúčov, vyrobená z pevnej ocele. Súčasťou balenia sú 2
kľúče. Farba sivá. Rozmery 280 × 370 × 80 mm.
Utierky na obrazovky: Mokré utierky balené v dóze vhodné na notebooky, LCD, TFT a plazmové obrazovky. Bez obsahu
alkoholu, nehorľavé. V balení 100 útržkov.
Čistiaci sprej na tabule: Čistiaci sprej na čistenie bielych tabúľ. Bez obsahu alkoholu, nehorľavý. Objem 250 ml.
Bloček Q-CONNECT žltý 38x51mm 3x100l: Samolepiace poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 38 × 51 mm. Počet
lístkov 3 x100.
Bloček Q-CONNECT žltý 76x76mm: Samolepiace poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 76 × 76 mm. Počet lístkov
100.
Bloček Q-CONNECT žltý 76x127mm: Samolepiace poznámkové bločky v žltej farbe. Rozmery 76 × 127 mm. Počet lístkov
100.
Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 20g: Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie lepí papier, kartón, fotografie a pod.
Neobsahuje rozpúšťadlá. Väčšie balenie: 20 g - 12 ks.
Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 40g: Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie lepí papier, kartón, fotografie a pod.
Neobsahuje rozpúšťadlá. Väčšie balenie: 40 g - 10 ks.
Bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm #farby: Samolepiaci bloček v neónovej žltej farbe. Rozmery 76 x 76 mm. Počet
lístkov 75.
Rezač Q-Connect celokovový: Robustný celokovový rezač s otvorom na zavesenie a bezpečnostnou poistkou. Šírka
čepele 18 mm.
Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov: Univerzálne samolepiace etikety pre laserové a
atramentové tlačiarne a kopírovacie zariadenia. Formát A4. Farba biela. Balenie 100 hárkov. Etikety na hárku 14 ks.
Etikety univerzálne 210x297mm Q-CONNECT A4 100 hárkov: Univerzálne samolepiace etikety pre laserové a
atramentové tlačiarne a kopírovacie zariadenia. Formát A4. Farba biela. Balenie 100 hárkov. Etikety na hárku 1 ks.
Zvýrazňovač Q-CONNECT žltý: Univerzálny zvýrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 5 mm.
Dodávaný samostatne. Väčšiebalenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.
Sada zvýrazňovačov Q-CONNECT 4S: Univerzálny zvýrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 5
mm. Dodávaný v sade 4 farieb.
Guma v ceruzke Q-CONNECT: Guma v tvare ceruzky v nepriehľadnom čiernom plastovom obale so zelenými doplnkami.
Gumený úchyt, vysúvanie gumy cez stláčací mechanizmus. Priemer gumy 6,75 mm. Dopĺňateľná náhradnou gumou.
Väčšie balenie 12 ks.







Euroobal L Q-Connect A4 lesklý 150mic: Lesklé polypropylénové euroobaly s otvorom zhora a zboku („L“) balené v sáčku.
Formát A4. Balenie 100 ks.
Euroobal Q-Connect A4 lesklý 75mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý
a hladký. Formát A4. Balenie v sáčku 100 ks
Drôtená zarážka na knihy a zakladače 130x155x165mm čierna: Zarážky na zakladače, knihy a pod. v drôtenej úprave. V
balení 2 ks. Rozmery (š × v × h) 130 × 155 × 165 mm. Farba čierna.
Obal L na dokumenty Q-Connect matný 80mic: Priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu. Otvor zhora a po dlhšej
strane („L“). Povrch matný, mierne pórovitý, výkroj na ľahšiu manipuláciu. Formát A4. Hrúbka 80 mikrónov. Balenie 100
kusov.
Euroobal Q-Connect A5 lesklý 50mic v sáčku
Rýchloviazač s eurodierovaným Q-Connect #farby: Obal s eurodierovaním z PP. Rozmery 225 × 305 mm.
Kalkulačka Q-Connect KF 15758: Kalkulačka s veľkým displejom, štandardnými matematickými funkciami a 12‑miestnym
LCD displejom.• výpočet % a odmocniny• 4 tlačidlá na prácu s pamäťou• zmeny znamienka +/ −• funkcia MU pre výpočet
marže• funkcia TAX pre výpočet dane• duálne napájanie (solárne + batéria)• rozmery 150 × 201 × 10 mm.
Drôtený stojan na kancelárske spony 90x68mm čierny: Stojan na kancelárske spony v drôtenej úprave. Priemer 90 mm,
výška 68 mm. Farba: čierna
Drôtený stojan kombinovaný 205x103x98mm čierny: Kombinovaný stojan na ceruzky a perá, vizitky, papierovú kocku
a kancelárske drobnosti (špendlíky, spinky, spony, gumy a pod.) v drôtenej úprave. Rozmery (š×v×h) 205×103×98 mm.
Farba: čierna.
Euroobal Q-Connect A4 lesklý 120mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch
lesklý a hladký. Balenie v kartónovej krabici 100 ks
Stojan pod monitor Q-CONNECT: Stojan z robustného plastu pod LCD aj CRT monitory s otváracou poličkou a priestorom
na odloženie napr. notebooku. Farba čierna. Rozmery 450 × 113 × 315 mm.
Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT sivá: Ergonomická sivá gélová podložka pod myš a zápästie na
uvoľnenie a zníženie napätia zápästia. Spodná pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky po stole. Rozmery 220 ×
28 × 260 mm. Príjemné transparentné farby.
Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá: Ergonomická modrá gélová podložka pod myš a zápästie na
uvoľnenie a zníženie napätia zápästia. Spodná pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky po stole. Rozmery 220 ×
28 × 260 mm. Príjemné transparentné farby.
Opierka pred klávesnicu gélová Q-CONNECT modrá: Ergonomická modrá gélová podložka pod zápästie na uvoľnenie a
zníženie napätia zápästia. Spodná pogumovaná strana zabraňuje kĺzaniu podložky po stole. Rozmery 490 × 23 × 55 mm.
Príjemné transparentné farby.
Roller gélový Q-CONNECT čierny: Jednorazový roller s transparentným telom, vrchnákom, kovovým hrotom a gumeným
úchytom. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,35 mm, dĺžka stopy 400 m. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba čierna.
Ceruzka Q-CONNECT s gumou 12ks: Klasické kancelárske ceruzky s gumou, s tuhou tvrdosti HB v lakovanom dreve.
Balenie 12 ks.
Popisovač na tabule Q-CONNECT #farby: Popisovač na biele tabule. Telo plastové, klip. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3
mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba zelená.
Sada popisovačov na tabule Q-CONNECT 4S: Popisovač na biele tabule. Telo plastové, klip. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5
- 3 mm. Dodávané v sade 4 farieb.
Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT M #farby
Lepiaca guma Q-CONNECT: Biela lepiaca montážna guma v štvorčekoch. Čisté, bezpečné a jednoduché použitie. Vhodná
alternatíva k pripináčikom a lepiacej páske s mnohonásobným použitím. Ideálna na plagáty a iné materiály. Balenie 80
kusov.
Etiketovacie kliešte1623 BV18: Dvojriadkové 10miestne etiketovacie kliešte na pohodlné označovanie tovaru alebo
inventáru. Znaková sada obsahuje číslice 0 - 9, matematické znamienka, skratky peňažných a merných jednotiek.
Čínske pero Sakota BP330: Klasické čínske pero v ekonomickom prevedení s tuhou modrej farby. Väčšie balenie 12.
Farba tuhy: modrá
Klip na dokumenty pružinový 38mm: Pochrómovaný klip s pružinou na zopnutie papierov. Šírka 38 mm. Farba: strieborná
Veľkosť: 38 mm
Guľôčkové pero Sakota ZP mix farieb: Guľôčkové perá v priehľadnom plastovom prevedení balené v mixe farieb bez
možnosti výberu konkrétnej farby. Farba náplne modrá. Väčšie balenie 25 ks. Farba tuhy: modrá
Mikroceruzka Sakota AAV1795 0,5mm mix farieb: Mikroceruzka zakončená gumou. Plastové telo, kovový klip, hrúbka tuhy
0,5 mm tvrdosti HB. Väčšie balenie 25 ks dodávané v mixe farieb bez možnosti výberu konkrétnej farby.
Pravítko Sakota s kolmicou: Transparentný pravouhlý trojuholník s kolmicou. Dĺžka 16 cm
Klipy na dokumenty 41mm farebné 12ks: Klipy farebné v šírke 41 mm na zopnutie papierov. V balení 12 ks v mixe farieb
(červená, žltá, zelená a modrá).Farba: mix farieb Veľkosť: 41 mm Balenie: 12 ks
Klipy na dokumenty 51mm farebné 12ks: Klipy farebné v šírke 51 mm na zopnutie papierov. V balení 12 ks v mixe farieb
(červená, žltá, zelená a modrá). Farba: mix farieb Veľkosť: 51 mm Balenie: 12 ks
Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový čierny: Zápisník s elastickou gumičkou, chrániacou pred nechceným otvorením.
Pevná väzba s jemným ryhovaním. Zápisník vybavený osobným adresárom, uškom na pero, 2 lacetkami, vreckom na
uchovanie materiálov s miestom na vizitku, k dispozícii je 20 perforovaných strán pre potreby vytrhnutia poznámok, strany
v zápisníku sú číslované. Formát A5, úprava linajková. Farba čierna.







Guľôčkové pero Schneider K20 Icy modré: Guľôčkové pero v pestrých transparentných farbách s kovovým klipom a
náplňou hrúbky M s modrou náplňou.
Guľôčkové pero Schneider Slider Rave #farby: Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® pre výnimočne
ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh. Ergonomický tvar s pogumovaným povrchom. Gélová, vode odolná (okrem červenej) a
rýchlo schnúca vymeniteľná náplň. Kovový klip, oteru vzdorný hrot XB s možnosťou hrubšieho i tenšieho písania. Väčšie
balenie 5 ks.
Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB #farby: Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® pre
výnimočne ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh. Ergonomický tvar s pogumovaným povrchom a kovovým klipom. Špeciálny,
oteru vzdorný hrot XB s možnosťou hrubšieho i tenšieho písania. Čierny atrament je vode odolný, vhodný na písanie pre
archiváciu dokumentov. Väčšie balenie 10 ks. Jednorazová náplň.
Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB #farby: Guľôčkové pero s inovatívnou technológiou Viscoglide® pre výnimočne
ľahké a kĺzavé písanie bez šmúh, s rýchlym zaschýnaním gélového atramentu. Transparentný vrchnák vo farbe pera,
pogumovaný úchyt pre bezpečné držanie. Špeciálny, oteru vzdorný hrot XB s možnosťou hrubšieho i tenšieho písania.
Čierny atrament je vode odolný, vhodný na písanie pre archiváciu dokumentov. Väčšie balenie 10 ks. Jednorazová náplň
zhodná s farbou tela.
Guľôčkové pero Schneider K15 #farby: Klasické guľôčkové pero s tenkým telom, kovovým klipom a čiernou náplňou
hrúbky M. Balenie 50 ks.
Sada popisovačov STABILO Pen 68/6S: Vysokokvalitný popisovač s vláknovým hrotom, výraznou intenzitou farieb
a s atramentom na vodnej báze, bez zápachu. Tlaku odolný hrot si uchováva svoj tvar so stále rovnomernou aplikáciou
náplne. Hrot okrúhly, šírka stopy 1 mm. Sada 6 farieb. Farba: sada 6 farieb Šírka stopy: 1 mm Typ: okrúhly
Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS 4S: Sada 4 zvýrazňovačov s vysokým výkonom písania a dlhou životnosťou.
Univerzálny atrament na vodnej báze, mäkký hrot. Signálne farby, ktoré ani po čase nestrácajú silu. Zvýrazňovač vydrží
dlho bez vrchnáka - až 4 hodiny! Farba: mix 4 farieb
Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS 6S: Sada 6 zvýrazňovačov so zrezaným hrotom, vysokým výkonom písania a dlhou
životnosťou. Univerzálny atrament na vodnej báze, mäkký hrot. Vydrží dlho bez vrchnáka - až 4 hodiny! Farba: mix 6 farieb
Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL žltý: Zvýrazňovač s vysokým výkonom písania a dlhou životnosťou. Univerzálny
atrament na vodnej báze, mäkký hrot. Vydrží dlho bez vrchnáka - až 4 hodiny! Väčšie balenie 10 ks. Farba: žltá Hrot:
zrezaný
Sada zvýrazňovačov STABILO LUMINATOR 4S: Zvýrazňovač neobyčajného dizajnu s väčším zásobníkom atramentu ako
u bežných zvýrazňovačov a technológiou Anti‑Dry‑Out so 4 hodinami ochrany proti vysychaniu atramentu. Odolný voči
zmenám atmosférického tlaku, nevytečie, vhodný napr. do lietadla. Atrament na vodnej báze vhodný pre prácu s papierom,
kópiami a faxom, rovnomerná spotreba atramentu až do poslednej kvapky. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 -5 mm. Dodávaný v
sade 4 farieb. Väčšie balenie: 5 sád.
Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS EXECUTIVE 4S: Sada 4 zvýrazňovačov s atramentom na vodnej báze, vhodných
pre prácu s papierom, kópiami a faxom. Špeciálny atrament zabraňuje rozmazaniu a text zostane čitateľný. Klasický tvar
s mäkkou ergonomickou úchytkovou zónou. Vydrží dlho bez vrchnáka. Hrot zrezaný, šírka stopy 2--5 mm. Väčšie balenie
5 sád. Farba: žltá, ružová, zelená, oranžová
Sada linerov STABILO point 88/6S: jednorazový liner na atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie podľa
šablóny, alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Sada 6 farieb. Farba: mix 6
farieb Šírka stopy: 0,4 mm
Sada linerov STABILO point 88/10S: jednorazový liner na atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie podľa
šablóny, alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Sada 10 farieb. Farba: mix 10
farieb Šírka stopy: 0,4 mm
Sada linerov STABILO point 88/20S: jednorazový liner na atramentovej báze. Vhodný na písanie a rysovanie podľa
šablóny alebo pravítka. Kovové puzdro hrotu zaisťuje dlhú životnosť. Šírka stopy 0,4 mm. Dodávaný v sade 20 farieb.
Sada linerov STABILO sensor/4S: Jemný atramentový liner s odpruženým hrotom a hliníkovým vzhľadom. Hrot v kovovom
puzdre s patentovaným odpružením odolá pri písaní každému tlaku. Neohýba sa, neláme a nezapadne. Excelentný
komfort písania aj pri vyššej a dlhodobej záťaži. Vhodný tiež pre prácu s pravítkom. Vrchnák s priedychom, šírka stopy 0,3
mm. Dodávaný v sade 4 základných farieb. Väčšie balenie: sada 5 ks.
Sada zvýrazňovačov STABILO SWING cool 4S: Vreckový zvýrazňovač s klipom v novom atraktívnom dizajne.
Fluorescenčný atrament na vodnej báze. Vhodný na papier, kópie a faxy. Hrot zrezaný hrot, šírka stopy 1 - 4 mm. Sada 4
farieb. Farba: sada 4 farieb Šírka stopy: 1-4 mm
Guľôčkové pero STABILO Liner 308 #farby: Guľôčkové pero s klikacím mechanizmom. Šírka stopy 0,3 mm. Farba tela
zelená. Telo vo farbe náplne. Väčšie balenie 10 ks.
Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 #farby: Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom a gumovým úchytom
na pohodlné písanie. Veľkoobjemová vymeniteľná náplň XXL vydrží písať 5500 m, čo je 2× viac ako u štandardných
guličkových pier. Šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba tela: zelená. Telo vo farbe náplne.
Sada zvýrazňovačov STABILO NAVIGATOR 4S: Štíhly zvýrazňovač s praktickým klipom a technológiou Anti‑Dry‑Out so
4 hodinami ochrany proti vysychaniu atramentu. Vhodný pre školákov i manažérov, ktorí často pracujú na cestách. Mäkká
úchytová zóna na pevné držanie, robustný hrot, priehľadné telo, rovnomerná spotreba atramentu až do poslednej kvapky.
Atrament na vodnej báze vhodný pre prácu s papierom, kópiami a faxom. Hrot zrezaný, šírka stopy 1 -4 mm. Sada 4
farieb. Väčšie balenie: 5 sád.
Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS pastel 6S: Jedinečný zvýraznovač v 6 nových pastelových odtieňoch. V 2 šírkach
stopy. Vhodný pre prácu s papierom, kópiami a faxom. Vydrží až 4 hodiny bez vrchnáčika a nevyschne. Sada 6 farieb.







Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks: Jednorazový gélový roller s neprekonateľne hladkým písaním. Nová
gélová náplň s nízkou viskozitou zabraňuje machuliam, nerozmazáva sa a zanecháva rovnomernú stopu. Gumový úchyt
zaistí pohodlné písanie. Šírka stopy 0,5 mm. Sada 4 farieb.
Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 10ks: Gélový roller s neprekonateľne hladkým písaním. Nová gélová náplň s
nízkou viskozitou zabraňuje machuliam, nerozmazáva sa a zanecháva rovnomernú stopu. Gumový úchyt zaistí pohodlné
písanie. Šírka stopy 0,5 mm. Sada 10 farieb.
Roller gélový STABILO pointVisco modrý: Jednorazový gélový roller s neprekonateľne hladkým písaním. Nová gélová
náplň s nízkou viskozitou zabraňuje machuliam, nerozmazáva sa a zanecháva rovnomernú stopu. Gumový úchyt zaistí
pohodlné písanie. Šírka stopy 0,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá.
Farbičky STABILO Trio so strúhadlom 12ks: Drevená farebná ceruzka v ergonomickom trojhrannom dizajne a silnou 4,2
mm tuhou. Sada 12 ceruziek sýtych farieb s praktickým otváraním a strúhadlom. Väčšie balenie 12 sád.
Farbičky STABILO Trio so strúhadlom 18ks: Drevená farebná ceruzka v ergonomickom trojhrannom dizajne a silnou 4,2
mm tuhou. Sada 18 ceruziek sýtych farieb s praktickým otváraním a strúhadlom. Väčšie balenie 6 sád.
Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks: Grafitová ceruzka v dreve s červeným lakom v tvrdosti HB. Balenie 12 ks.
Náhradná náplň do guľôčkového pera STABILO Marathon modrá 5ks v balení: Náhradná náplň pre guľôčkového pero
Marathon 318.Farba: modrá
Ceruzka STABILO Swano 4906 HB s gumou 12ks: Grafitová ceruzka s gumou v dreve s červeným lakom v tvrdosti HB.
Väčšie balenie 12 ks.
Ceruzka STABILO GREENgraph HB s gumou 12ks: Grafitová ceruzka vyrobená z dreva s certifikátom FSC zaručuje, že
použité drevo pochádza z ekologicky a spoločensky korektne obhospodarovaných lesov. Klasický šesťhranný tvar s
prírodnými bielymi prúžkami a matným lakom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Extrémne nelámavá tuha. Model s
gumou, tvrdosť HB. Balenie 12 ks.
Farbičky STABILO GREENcolors 18ks: Ceruzka s certifikátom FSC, ktorý zaručuje, že použité drevo pochádza z
ekologicky a spoločensky korektne obhospodarovaných lesov. Klasický šesťhranný tvar s prírodnými bielymi prúžkami a
lakom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Kvalitná tuha žiarivej farby hrúbky 2,8 mm. Obal z kartónu s min. 80 %
podielom recyklovaného papiera. Dodávaná v sade 18 ks. Väčšie balenie 24 sád.
Sada popisovačov STABILO Pen 68/20S Color Parade: Vysokokvalitný popisovač s vláknovým hrotom, výraznou
intenzitou farieb a s atramentom na vodnej báze, bez zápachu. Tlaku odolný hrot si uchováva svoj tvar so stále
rovnomernou aplikáciou náplne. Hrot okrúhly, šírka stopy 1 mm. Sada 20 farieb. Šírka stopy: 1 mm Typ: okrúhly
Ceruzka STABILO All čierna 12ks: Grafitová ceruzka v dreve s tuhou z najjemnejšieho grafitu na takmer všetky povrchy.
Výborne píše aj na sklo, plasty a kov. Uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Balenie 12 ks.
Lepiaca páska obojstranná TESA 50mmx25m: Univerzálna obojstranná páska ideálna na koberce a trvalé spojenie
rôznych materiálov, na ručné práce a dekorácie. Rozmery 50 mm × 25 m.
Lepiaca tyčinka Tesa ekologická 40g: Tuhé tyčinkové lepidlo na lepenie papiera, kartónu atď., ľahko rozotierateľné, v
prípade nutnosti možno lepidlo umyť vodou. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vyrobené zo 100% recyklovaného plastu. Väčšie
balenie: 12 ks. Hmotnosť 40 g.
Baliaca páska TESA basic 50mmx66m transparentná: Vysoko výkonná lepiaca páska na lepenie ľahkých až stredne
ťažkých kartónov a na balenie. Relatívne odolná nízkym teplotám. Obsahuje ekologicky šetrné Hotmelt lepidlo. Väčšie
balenie 6 ks. Rozmery 50 mm × 66 m. Farba priehľadná.
Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 8,4mmx14m: Permanentný roller na čisté, rýchle, presné a dlhotrvajúce
lepenie. Telo rollera vyrobené zo 100% recyklovaných plastov, náplň zo 61% recyklovaných plastov. Silná priľnavosť,
čisté, rýchle a trvalé spojenie, vylepšený hrot. Lepí kartón, fotografie a papier. Lepidlo s červeným odtieňom jasne ukazuje
miesto nanášania, nosič lepidla je odolný voči pretrhnutiu. Neobsahuje rozpúšťadlá. Šírka stopy 8,4 mm. Väčšie balenie
rollera aj náplne 5 ks. Návin 14 m.
Korekčný roller TESA vymeniteľný 4,2mmx14m: Praktický roller v ergonomickom tvare s jednoduchým použitím na presné
opravy s výstužou z PET proti pretrhnutiu. Farba dokonale kryje a okamžite priľne k podkladu. Po nanesení sa dá okamžite
popisovať. Telo rollera vyrobené zo 100% recyklovaných plastov, náplň zo 61 % recyklovaných plastov. Neobsahuje
rozpúšťadlá. Väčšie balenie 5 ks. Šírka stopy 4,2 mm. Návin 14 m.
Odstraňovač lepidla TESA v spreji: Prostriedok na ľahké odstraňovanie zvyškov lepidla z plastových dielov, sklenených a
kovových povrchov. Vyparuje sa bez zanechania zvyškov. Neobsahuje silikón. Objem 200 ml.
Textilná páska TESA silne lepiaca strieborná 50mmx25m: Opravná textilná páska na rýchle a ľahké opravy. Veľmi dobrá
priľnavosť na všetkých povrchoch, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a pre použitie v exteriéri. Ľahko
odtrhnuteľná rukou. Bez obsahu rozpúšťadiel. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm ×25 m. Farba strieborná.
Textilná páska TESA silne lepiaca čierna 50mmx25m: Opravná textilná páska na rýchle a ľahké opravy. Veľmi dobrá
priľnavosť na všetkých povrchoch, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a pre použitie v exteriéri. Ľahko
odtrhnuteľná rukou. Bez obsahu rozpúšťadiel. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm ×25 m. Farba čierna.
Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50mmx33m #farby: Veľmi pevná, oderuvzdorná PVC samolepiaca páska na značenie
a výstražné účely. Vynikajúca priľnavosť na väčšine povrchov, veľká lepiaca sila. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm ×
33 m. Farba bielo‑červená.
Dodací list s DPH A5 samoprep: Obchodné tlačivo. Dodací list s DPH, samoprepis, A5, 100 listov.
Dovolenka A6: Tlačivo z oblasti práce a mzdy. Dovolenka, A6, blok, 100 listov.
Priepustka A7: Tlačivo z oblasti práce a mzdy. Priepustka, A7, blok, 100 listov.
Kniha došlej a odos.pošty A4, tvrdá väzba: Evidenčné tlačivo. Kniha došlej a odoslanej pošty, A4, tvrdá väzba, 96 listov.
Kniha dochádzky A4 50 hárkov: Tlačivo z oblasti práce a mzdy. Kniha príchodov a odchodov, A4, 50 listov.







Príjemka-výdajka-prevodka A5 samoprepis: Obchodné tlačivo. Príjemka - výdajka - prevodka s DPH, samoprepis, A5, blok,
100 listov.
Dovolenka A6 samoprepis 100-listov: Dovolenka, A6, samoprepis, blok 100 listov.
Pečiatková farba STK modrá 28ml: Pigmentová pečiatková farba na napúšťanie podušiek samofarbiacich pečiatok. Objem
28 ml. Farba: modrá Obsah: 28 ml
Pečiatka dátumová Trodat 4810: Samofarbiaca dátumová pečiatka. Výška dátumu 3,8 mm. Náhradné podušky typ
6/4910.Náhradné podušky: trodat 6/4910
Pečiatka dátumová a textová Trodat 4817: Samofarbiaca dátumová a textová pečiatka súčasne. Výška písma 3,8 mm.
Možnosť výberu z textov: DOŠLO DŇA, ZAÚČTOVANÉ, VYBRANÉ DŇA, VLOŽENÉ DŇA, FAKTUROVANÉ, @ - MAIL
DŇA, INVENTÚRA, OBJEDNANÉ, ODOSLANÉ, UPOMIENKA, VYBAVENÉ DŇA,ZAPLATENÉ.
Pečiatka skladačková Trodat 4911: Skladačková samofarbiaca pečiatka zo série Printy Typomatic Line ponúka flexibilitu,
ktorú dnes potrebujete. 3 riadky textu, výška písma 3 mm, max. 17 znakov na riadok.
Náhradná poduška Trodat 6/4910 čierna: Poduška s jednoduchou a čistou výmenou do samofarbiacich pečiatok. Žiadne
špinavé prsty, žiadne doplňovanie farby, žiadne rozpité fľaky. 2-vrstvová skladba materiálu podušky zaistí celkom
rovnomerné a presné dávkovanie nevysychajúcej farby pri každom odtlačku. Vhodná pre pečiatky Trodat 4810 a 4910.
Farba: čierna
Lepiaca guma UHU patafix biela: Odnímateľná lepiaca hmota v tvare štvorčekov. 80 ks v celkovom rozmere 6 × 14 cm. Na
rýchle a čisté pripevnenie materiálov z papiera, napr. plagátov, výkresov a pod., ako i ľahkých predmetov. Opäť a znovu
použiteľné. Dodávané v bielej farbe. Väčšie balenie 12 ks. Farba: biela
Lepiaci roller UHU Dry&Clean permanentný jednorazový 6,5mmx8m 479157: Permanentný roller na čisté a presné lepenie
papiera, kartónu a fotografií navzájom, aj na iné hladké povrchy. Lepí okamžite. Integrovaný bezpečnostný uzáver,
ukazovateľ zostávajúceho množstva pásky. Telo vyrobené z 80% recyklovaných plastov. Bez zápachu a rozpúšťadiel.
Šírka stopy 6,5 mm. Návin 8,5 m.
Verbatim DVD+R 16x cake25: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: cake box
Kapacita: 4.7 GB Priemer: 12cm. Balenie 25 ks.
Verbatim DVD-R 16x cake25: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: cake box Kapacita:
4.7 GB Priemer: 12cm. Balenie 25 ks
Verbatim CD-R cake50 AZO:: Hromadné balenie CD v plastovom boxe tvaru valca bez obalov. Obal: cake box Kapacita:
700 MB Priemer: 12cm. Balenie 50 ks
Verbatim CD-R DL EP 52x Extra Protect 700MB slim: Tenký obal s hrúbkou 5 mm s možnosťou uschovania iba predného
obalu alebo brožúrky. Obal: tenký (slim) Kapacita: 700 MB Priemer: 12cm
Verbatim CD-R 700 MB cake50 Extra: Hromadné balenie CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box). Balenie 50 ks.
Verbatim CD-R cake25 AZO: Hromadné balenie CD v plastovom boxe tvaru valca bez obalov. Obal: cake box Kapacita:
700 MB Priemer: 12cm. Balenie 25 ks.
Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks: Hromadné balenie CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box)
Verbatim CD-R printable cake 50 ks: Hromadné balenie CD v plastovom boxe tvaru valca (cake box)
Verbatim DVD-R 16x klas. obal: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Obal: klasický (jewel)
Kapacita: 4.7 GB Priemer: 12cm
Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 50 ks: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Balené v
hromadnom balení.
Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 100 ks: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Balené v
hromadnom balení.
Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 50 ks: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Balené v
hromadom balení.
Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 100 ks: Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie. Balené v
hromadnom balení.
Verbatim DVD-R printable cake25: DVD Verbatim printable vhodné na potláčanie v atramentovej tlačiarni vďaka špeciálnej
povrchovej vrstve. Tlačiareň musí byť vybavená podávačom na médiá CD/ DVD. Balenie 25 ks.
Plastové spony Laurel 25 mm: Spony Laurel vo veľkosti 25 mm. Balené po 500 ks v mixe farieb. Farba: mix farieb Veľkosť:
25 mm Balenie: 500 ks
Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 18mm: Robustný profesionálny rezač s gumeným vrúbkovaným úchytom, pevným
celokovovým vedením noža a automatickým uzamknutím noža. Po vytiahnutí opotrebovaného noža sa zasunutím bežca
nainštaluje z integrovaného zásobníka automaticky nôž nový. Šírka čepele 18 mm. V balení 6 náhradných čepiel.
Schválené inštitútom TÜV. Farba čierna/ červená. Šírka čepele: 18 mm
Rezací skalpel: Skalpel na ostré a precízne rezanie papiera, kartónu a fólií. Dĺžka 15 cm. Súčasťou balenia 3 čepele.
Dĺžka: 15 cm Súčasť balenia: 3 čepele
Plastový klip na dokumenty Laurel SIGNAL 1: Listové klipy z plastu so silnou oceľovou pružinou. Mix farieb, bez možnosti
výberu konkrétnej farby. Rozmery 4,2 × 2,6 × 2,4 cm.
Plastové spony Laurel 35 mm: Spony Laurel vo veľkosti 35 mm. Balené po 200 ks v mixe farieb. Farba: mix farieb Veľkosť:
25 mm Balenie: 200 ks
Laserové ukazovadlo s perom 4v1: Matno strieborné kovové prevedenie v kovovom obale. Strieborné tlačidlo. Zabudované
guľôčkové pero, hrot na PDA a baterka. Úprava: strieborná Dosah: 50 m Popis: laserové s perom
Alumíniové pravítko WEDO s rukoväťou: Pravítko vyrobené z eloxovaného hliníka. Metrické značenie v cm/ mm. Dva
protišmykové pásiky na spodnej strane, rukoväť pre lepšie držanie. Dĺžka: 30 cm







Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením čierna: Lupa s podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné zväčšenie. 2 batérie 3V
sú súčasťou balenia. Farba: čierna
Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením červená: Lupa s podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné zväčšenie. 2 batérie
3V sú súčasťou balenia. Farba: červená
Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením modrá: Lupa s podsvietením. Veľkosť cca 35×38 mm, 3-násobné zväčšenie. 2 batérie 3V
sú súčasťou balenia. Farba: modrá
Lupa klasická 6,35cm 2x a 4x zväčšenie: Klasická lupa WEDO priemeru 6,35 cm. Zoom 2x a 4 x.
Rezačka DAHLE 507 rotačná: Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte,
automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov.K rezačke je možné
doobjednať sadu 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja. Dĺžka rezu: 320 mm Kapacita:
8 listov Prítlak: automatický, pohybom reznej hlavy
Montážna páska Scotch extreme 19mm x 1,5m: Extrémne odolná priehľadná obojstranná lepiaca páska vhodná na
pripevnenie stredne ťažkých až ťažkých predmetov ako zrkadiel, háčikov, plagátov, vešiakov. Odolná voči UV žiareniu a
poveternostným podmienkam. Rozmery 19 mm × 1,5 m. Maximálna nosnosť 6 kg na 30 cm pásky.
Korekčný roller Tipp-Ex ECO EASY REFILL vymeniteľný 5mmx14m: Roller s hladkým a presným aplikovaním korekčnej
pásky a jednoduchou výmenou náhradnej náplne po spotrebovaní. Žiadne tiene na fotokópiách. Priehľadné telo na
kontrolu zostávajúceho množstva pásky, plastové časti rollera vyrobené zo 63 % recyklovaného plastu. Text po oprave
môže byť okamžite prepísaný. Neobsahuje PVC. Šírka stopy 5 mm. Návin 14 m.
Kalkulačka Citizen SR-260N čierna: Kompaktná vedecká kalkulačka ergonomického tvaru s 10-miestnym displejom,
plastovými tlačidlami a 165 integrovanými funkciami. Ideálna do školy i kancelárie. S pevným plastovým krytom. Prepočet
stupňov, minút a sekúnd, komplexné čísla, hyperbolické a goniometrické funkcie, logaritmické a exponenciálne funkcie,
permutácie, kombinácie, štatistické funkcie s 1 premennou, nastavenie počtu desatinných miest, tlačidlo na druhú
nezávislú pamäť, 2 miesta na zápis exponentov, batériové napájanie, rozmery 80×154×14 mm.
Korekčný roller DONAU jednorazový s bočnou korekciou 5mmx8m: Korekčný jednorazový roller s bočnou korekciou
na čistú a presnú korekciu, vhodný na všetky druhy papiera. Netoxický. Väčšie balenie 12 ks. Šírka stopy: 5 mm Návin: 8
m
Korekčný lak Pritt Fluid 20ml: Vysoko kvalitný korekčný lak zabezpečí dokonalé prekrytie korigovaných plôch v krátkom
čase. Lak stačí naniesť len raz. Zaschnutý korekčný lak je ľahko popisovateľný. Tento chemický prípravok je nebezpečný.
Objem 20 ml. Väčšie balenie 10 ks.
Podpisová kniha plastová 15 KARTON PP čierna: Podpisová kniha 16-dielna s okienkom na prednej strane na jednoduchú
výmenu popisovateľného štítka, rozťahovateľný chrbát pre zvýšenie kapacity. Úprava v imitácii kože. Farba: čierna Počet
oddielov: 16
Tabuľa UNIVERSAL 100x150 cm: Najpredávanejší model bielych magnetických a popisovateľných tabúľ s lakovanou
úpravou povrchu. Hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku.
Dodávaná s 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a montážnou sadou. Rozmery: 100x150 cm V balení: montážna sada a
lišta Váha: 12 kg/m2
Obálky na CD 124x124 s okienkom 100 ks: Samolepiace 90 g papierové obálky pre skladovanie alebo zasielanie CD bez
obalu. Rozmer 124 x 124 mm. Formát: CD Verzia: s okienkom
Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g: Papier špeciálne vyvinutý pre vysokorýchlostnú tlač a kopírovanie. Ideálny na
každodenné kopírovanie a použitie v tlačiarňach. Použitá technológia ColorLok zaručí výraznejšie texty a obrázky.
Technológia ColorLok udržuje čierne farby blízko povrchu a bráni hlbokej absorbcii farieb. Tým sa zaistí jednotný vzhľad,
ostrosť a sýtosť farieb. Urýchľuje schnutie a tým minimalizuje rozmazávanie farieb. Balik = 500 hárkov.
Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g: Multifunkčný 100% recyklovaný kopírovací papier v bielej farbe s
belosťou CIE 112, šetriaci životné prostredie. Všestranne využiteľný a vhodný na použitie v bežných inkjetových a
laserových tlačiarňach, ako aj v kopírovacích zariadeniach. Formát: A4Gramáž: 80 g Farba: biela. Balenie 500 hárkov
Kopírovací papier Lettura recyklovaný A4, 80g: Multifunkčný 100% recyklovaný kopírovací papier, šetriaci životné
prostredie. Vhodný na tlač interných dokumentov. Belosť papiera 60 %. Balenie 500 hárkov
Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm #farby: Stojan s 3 odkladačmi na dokumenty do formátu A4+ v drôtenej
úprave. Stohovanie kolmo nad sebou. Rozmery 350 × 275 × 278 mm. Farba čierna.
Drôtený stojan na časopisy 90x295x258mm čierny: Stojan na časopisy a dokumenty do formátu A4+ v drôtenej úprave.
Rozmery (š × v × h) 90 × 295 × 258 mm. Farba čierna.
Euroobal Q-Connect A4 lesklý 100mic: Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch
lesklý a hladký. Formát A4. Balenie v sáčku 100 ks
Guľôčkové pero Schneider K15 mix farieb 50ks: Klasické guľôčkové perá mix 6 farieb s tenkým telom, kovovým klipom a
modrou náplňou hrúbky M. Balenie 50 ks.
Sada guľôčkových pier STABILO pointball 4ks: Guľôčkové pero v dizajne slávneho pera STABILO point 88 vyrobené zo 79
% z recyklovaného plastu. Extrémne jemný dokumentačný atrament pre rýchle písanie, stláčací mechanizmus,
nešmykľavá úchytová zóna. Šírka stopy 0,5 mm. Sada 4 farieb.
Baliaca páska TESA strong 50mmx66m transparentná: Veľmi odolná a silná páska na balenie, lepenie a uzatváranie
ťažkých balíkov a predmetov. Vysoko odolný PVC nosič, lepidlo z prírodného kaučuku. Bezhlučná a rovnomerné odvíjanie.
Vhodná do ručných odvíjačov. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm × 66 m. Farba priehľadná.
Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Ultrasmooth 18 cm: Nožnice vysokej kvality z nerezovej ocele potiahuté vrstvou
titánu, precízne ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Ergonomická 3-farebná rukoväť s jemným pogumovaním pre komfort pri
strihaní. Záruka 25 rokov.







Kalkulačka Citizen CPC-112 strieborná: Vrecková kalkulačka s veľkým 12-miestnym maticovým displejom, základnými
obchodnými funkciami a gumenými tlačidlami. Metalická farba. Výpočet %, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, zmeny
znamienka +/-, funkcia MU pre výpočet marže, funkcia TAX pre výpočet dane, prepočet meny, duálne napájanie (solárne +
batéria), rozmery 72×120×9 mm. Farba strieborná.
Bezdrôtová nabíjacia stanica QI BQI-001: Bezdrôtová nabíjačka s priemerom 10 cm ideálna na malé i veľké smartfóny.
Jednoducho ho iba položte na nabíjaciu stanicu, ktorá je v elegantnom modernom dizajne z eloxovaného hliníka a
čierneho akrylátu. Vďaka protišmykľavému mäkkému povrchu sa počas nabíjania zaistí stabilita a nehrozí poškodenie
telefónu. Malé predné svetlo indikuje režim nabíjania (biele - nabíjanie, modré - batéria je plná). Dodávaná vrátane sieťovej
zásuvky.
Stolový záznamník TELINDEX Desk VEGAS čierny/sivý: Záznamník stolový dodávaný s 500 obojstrannými kartičkami
rozmerov 104×72 mm a abecedným rozraďovačom s 25 oddielmi. Jednoduché vkladanie kartičiek. Náhradné balenie
kartičiek do záznamníka TELINDEX® Desk Kompatibilný s vizitkárom TELINDEX® Flip. Farba: čierna/sivá
Rotačný stolový záznamník TELINDEX Flip VEGAS čierny/sivý: Záznamník dodávaný s 500 obojstranne potlačenými
kartičkami rozmerov 104×72 mm a abecedným rozraďovačom s 25 oddielmi. Náhradné balenie kartičiek do záznamníka
TELINDEX® Flip. Možnosť použitia aj do vizitkára VISIFIX® Flip. Farba: čierna/sivá
Euroobal DURABLE A4 na CD/DVD 120mic 5ks: Špeciálny patentovaný obal z polypropylénu s eurodierovaním a 2
vreckami na CD/DVD. Vkladanie CD/DVD zboku. Balenie 5 ks. Popis: 2 vrecká Hrúbka: 120 mic.
Vrecko na CD/DVD COVER LIGHT PLUS: Nelepivé priehľadné vrecko s klopou na skladovanie 1 CD/?DVD. Prevedenie
lesklé číre. Rozmery 128 x 128mm. V balení 25 ks.
Dymo LM PnP tlačiareň štítkov: Etiketovacie zariadenie Plug-and-play pre počítače PC. Stačí pripojiť sa prostredníctvom
USB portu k PC, napísať a vytlačiť - je to naozaj jednoduché! Integrovaný softvér sa zobrazí na monitore a hneď môžete
vytvárať efektné štítky. Možno upravovať s použitím ľubovoľného písma a grafiky v PC. Nie je potrebný žiadny napájací
adaptér, ani batérie AA, líthium-iontová batéria sa dobíja prostredníctvom USB pripojenia. PnP používa pásky typu D1
v šírkach 6, 9 a 12 mm.
Stojan na časopisy Twin číry: Viacúčelové plastové stojany v modernom dizajne. Vhodné na ukladanie časopisov,
záznamov, katalógov a pod. Rozmery: 76 x 257 x 239mm C4. Výška: 257 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: číra
1208 Konferenčná mapa A4 KARTON PP ATLANTA čierna: Konferenčná mapa so zipsom a rukoväťou na prenášanie,
vybavená 4-krúžkovou mechanikou, vreckami niekoľkých veľkostí a kalkulačkou. V prevedení imitácie kože, úprava matná.
Šírka chrbta 47 mm. Farba: čierna Prevedenie: imitácia kože matná
Bezdrôtový ovládač na prezentácie Logitech R700: Bezdrôtový ovládač s intuitívne umiestnenými ovládacími prvkami a
ľahko prístupnými tlačidlami (play, pause, dopredu, dozadu, ovládanie hlasitosti a stmavovanie obrazovky). Súčasťou je
laserové ukazovadlo s LED indikátorom a plug-and-play bezdrôtový prijímač, ktorý nevyžaduje inštaláciu žiadnych
ovládačov - stačí ho iba zapojiť do USB portu počítača. Dosah 30 metrov, indikátor nabitia batérie. Dodávaný s cestovným
puzdrom a dvomi AAA batériami. Rozhranie USB 2.0.
Nástenné plátno ECONOMY 4:3 180x240 cm: Nástenné plátno v základnej triede. Obzvlášť vhodné na používanie pri
dennom svetle. Možnosť montáže na stenu alebo strop. Ľahký navíjací mechanizmus, rukoväťou je možné nastaviť výšku
a formát plátna. Kovové puzdro a plastové postranné krytky v bielej farbe. Dodávané s montážnou sadou. Video formát 4 :
3.Rozmery (v x š): 180 x 240 cm
Post-it index extra silný neónové farby priehľadný: Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou. Premiestniteľné,
odstrániteľné a popisovateľné perom, ceruzkou alebo popisovačom. Rozmery 25 × 38 mm, v balení 3 × 22 ks záložiek.
Neónové farby: ružová, zelená a oranžová.
Kopírovací papier Maestro extra A4, 80g: Vysokokvalitný papier ideálny na veľkoobjemovú tlač vhodný na každodenné
použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov. Balenie 500 hárkov
Guľôčkové pero PILOT Super Grip #farby: Klikacie guľôčkové perá s gumeným úchytom pre komfort pri písaní. Guľôčka
0,7 mm, šírka stopy 0,27 mm. Väčšie balenie 12 ks. Čierne, modré, červené a zelené vo farbe náplne, ostatné náplň
modrá. Farba červená.
Mikroceruzka PILOT Super Grip 0,5mm čierna: Plastová mikroceruzka s kovovým mechanizmom, transparentným telom,
gumou a gumeným úchytom. Zasúvací hrot, tuha hrúbky 0,5 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba čierna.
Tabuľa napichovacia PROFESSIONAL 120x180cm modrá: Napichovacia tabuľa navyššej kvality. Trvácny plstený povrch,
hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Jednoduchá montáž so skrytým
systémom upevňovania. Dodávané s montážnou sadou na uchytenie na stenu. Rozmery: 120x180 cm Farba: sivá
Etikety tabelačné 89x48,8mm APLI 2 radové: Tabelačné etikety sú na páse skladaných hárkov s postrannou vodiacou
perforáciou, vhodné pre tlač v ihličkových (mechanických) tlačiarňach. Rozmery: 89x48.8 mm Počet radov: 2 Balenie: 250
hárkov
Kružidlo kovové 5 - 125 mm, dlĺžka 122mm: Školské kovové kružidlo s polomerom kruhu 5 - 125 mm, dĺžka 122mm,
balené v blistri. Väčšie balenie 24 ks.
Lepiaca páska Economy 12mmx20m: Priehľadné lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 20 m. Rozmery: 12 mm x 20 m
Lepiaca páska Economy 18mmx30m: Priehľadné lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 18 mm x 30 m
Lepiaca páska Economy 24mmx30m: Priehľadné lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 24 mm x 30 m
Stojan na časopisy CEP čierny: Viacúčelový stojan z recyklovaného plastu na odkladanie kníh, CD alebo ako organizátor
materiálov v skrini. Stojan zaisťuje stabilné spojenie medzi jednotlivými oddeleniami s priestorom 5 - 10 cm. Rozmery (š ×
v × h) 300 × 220 × 220 mm. Farba čierna.
Obaly na CD\DVD COVER LIGHT M: Polypropylénový obal s eurodierovaním na archiváciu 4 CD/-DVD nosičov
s vreckami na brožúrky alebo dokumentáciu. Vhodný do zakladačov DURABLE, obj. kód DU5278 01 a DU5278 23, ale







i do ľubovoľného krúžkového alebo pákového zakladača. Balenie 10 ks. Farba: číra Kapacita: 40 nosičov Balenie: 10
obalov
Odkladač Leitz Style titánový modrý: Veľmi pevný odkladač prémiovej kvality navrhnutý s dôrazom na stabilitu a odolnosť.
Zvýšené boky s kapacitou odkladania až 60 mm, kolmé alebo predsadené stohovanie na seba pre lepšiu organizáciu,
výrez pre jednoduchý prístup k dokumentom. Vo farbách radu Leitz Style s povrchom v dizajne brúsenej ocele. Vyrobený z
odolného polystyrénu. Rozmery 255 × 70 × 357 mm. Väčšie balenie 5 ks.
Lepiaca páska obojstranná 3M 12mmx50m: Vysoko účinná transparentná páska s polyesterovým nosičom s lepidlom z
upraveného akrylátu. Je vhodná na aplikácie, ktoré nevyžadujú konštrukčnú pevnosť VHB pások. Vďaka silnej vrstve
lepidla umožňuje lepenie štruktúrovaných povrchov. Používa sa napr. pri sťahovaní, šití textilu, lepení ozdobných a
reklamných obalov, rámovaní obrazov, laminovaní penových hmôt, tvorbe výstavných a reklamných stánkov. Šírka 12 mm.
Tepelná odolnosť -30 °C až + 93 °C, krátkodobo + 150 °C. Rozmery 12 mm x 50 m.
Lepiaca páska obojstranná 3M 19mmx50m: Vysoko účinná transparentná páska s polyesterovým nosičom s lepidlom z
upraveného akrylátu. Je vhodná na aplikácie, ktoré nevyžadujú konštrukčnú pevnosť VHB pások. Vďaka silnej vrstve
lepidla umožňuje lepenie štruktúrovaných povrchov. Používa sa napr. pri sťahovaní, šití textilu, lepení ozdobných a
reklamných obalov, rámovaní obrazov, laminovaní penových hmôt, tvorbe výstavných a reklamných stánkov. Hrúbka 12
mm. Tepelná odolnosť -30 °C až + 93 °C, krátkodobo + 150 °C. Rozmery 19 mm x 50 m.
Podložka pod stoličku na koberce 122x91,4cm: Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2,5 mm z vysokokvalitného vinylu.
Charakterizuje ich vysoký jas, priehľadnosť a precízne spracovanie. Oblé rohy a tvarované hrany uľahčujú nájazd stoličky
na podložku. Profi lované špicaté krúžky dĺžky 5 mm v spodnej časti podložky zabraňujú pohybu podložky po koberci,
pričom nepoškodzujú štruktúru koberca. Podložky si udržiavajú svoje vlastnosti pri teplote 1 - 30 °C. Neobsahujú škodlivé
a jedovaté látky, ako je kadmium, olovo a ftaláty. Rozmery 122 × 91,4 cm.
Viazací stroj Galaxy e pre drôtové hrebene: Výkonné skladné zariadenie s elektrickým dierovaním a jednoduchou
obsluhou na viazanie drôtovými hrebeňmi v modernom dizajne. Vhodné do kancelárii s častým viazaním dokumentov.
Súčasne predieruje do 20 listov papiera A4 80 g. Zviaže do 130 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6,4 až 14,3 mm).
Hmotnosť zariadenia 13 kg. Súčasťou balenia je materiál na zviazanie 20 dokumentov.
Skartátor Securio AF150 4,5x30mm: s automat. podávačom na 150 skartovaných listov. Skartuje spinky, kancelárske
spony, magnetické karty, CD a DVD. Automatický podávač skartuje listy po jednom, preto musia byť spinky a spony z
materiálu odstránené. s 3-roč. zárukou. odnímateľná odpadová nádoba, kolieska. Plynulý a tichý chod motora. Rez 4,5 x
30 mm. Stupeň utajenia : Dôverné. Kapacita A4 80 g/ m² 8 - 10 hárkov. Tech. parametre: • šírka vstupu 240 mm • výkon
500 W • kontinuálny chod motora • rýchlosť rezu 65 mm/ s • š × v × h 395 × 740 × 381 mm • objem odp. nádoby 34 ℓ •
hmot. 19,6 - 23,5 kg.
Tabuľa GLASSBOARD 100x150 cm, biela: Dekoratívne tabule s funkcionalitou štandardných bielych tabúľ. Jedinečný
dizajn z tvrdeného skla hrúbky 4 mm s perfektne hladkým povrchom, na ktorý sa vynikajúco píše. Za predpoklad.
používania príslušenstva Legamaster výrobca garantuje 25-ročnú záruku. Na špeciálny magnetický povrch sú špeciálne
vyvinuté extra silné magnety na sklo. Na zotretie atramentu z permanentných popisovačov môže byť použitá stierka Magic
Wipe. Tabule sú dodávané s 2 super silnými magnetmi, popisovačom, montáž. sadou a inštrukciami na montáž. Možnosť
montáže na výšku alebo šírku.
Skartátor Securio B26 3,9mm: Komfortný model pre malé až stredne veľké kancelárie vybavený kolieskami. Plynulý a tichý
chod motora. Silný motor garantuje vysokú kapacitu skartovania, vysokokvalitné materiály zabezpečujú dlhú životnosť
skartátora. Rez 3,9 mm. Skartuje spinky, kancelárske spony, magnetické karty, CD a DVD. Stupeň utajenia Vyhradené.
Kapacita 19-21 listov. Technické parametre: • šírka vstupu 280 mm • výkon 500 W • rýchlosť rezu 65 mm/ s • š × v × h 497
× 397 × 676 mm • objem odp. nádoby 55 l • hmotnosť 24,2/ 27,6 kg.
Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g: Papier s vysokou belosťou na všestranné použitie, ktorý dodá dokumentom
profesionálny vzhľad. Ideálny pre kancelárske a veľkoobjemové aplikácie pre všetky typy laserových a atramentových
tlačiarní a na kopírovanie. Výroba papiera spĺňa štandardy certifikácie FSC a PEFC. Kvalita `B`. Formát A4, gramáž 80 g/
m2. Balenie 500 hárkov. Farba biela.
Popisovač na tabule Centropen 8559 modrý: Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele smaltované
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá Šírka
stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly
Visačka s modrým remienkom DURABLE 90x60mm 10ks: Visačka na krk s farebným bezpečnostným remienkom dĺžky 44
cm. Poistka na remienku sa uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí. Materiál pevné priehľadné PVC,
závesný remienok šírky 10 mm. Balenie 10 ks. Rozmery visačky: 90×60 mm Farba remienka: modrá
Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks v balení: Vysokovýkonné líthiové tužkové batérie. Napr. v digitálnom fotoaparáte
zhotovíte až 680 snímok, čo je 8 × viac ako s alkalickými batériami. Sú najlepšou voľbou do prístrojov napájaných 9V
batériou, vydržia až o 65 % dlhšie v detektoroch dymu oproti alkalickej batérii Energizer Base AA. Sú vhodné do
extrémnych teplôt od − 40 °C po + 60 °C a o 33 % ľahšie ako alkalické batérie. Neobsahujú ortuť, ani kadmium,
konštrukcia je odolná voči vytečeniu kvapaliny. Balenie 4 ks.
Roller gélový uni Signo UMN-207 modrý: Gélové pero vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky navrhnutým
vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá životnosť nového gélového atramentu, odolného voči falšovaniu šekov s rýchlym
schnutím. Telo z PC plastu s gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m.
Väčšie balenie 12 ks. Farba: modrá.
Priemyselné utierky KATRIN Classic XL 2 ks: Rolka s dvojvrstvovými priemyselnými papierovými utierkami na utieranie
rúk, strojov, zariadení prípadne náradia. Šírka a priemer utierky 28 cm. Návin 260 m. Balenie 2 ks.







Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 modré: Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom a gumovým úchytom
na pohodlné písanie. Veľkoobjemová vymeniteľná náplň XXL vydrží písať 5500 m, čo je 2× viac ako u štandardných
guľôčkových pier. Šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba tela: modrá. Telo vo farbe náplne.
Roller PILOT Frixion Ball 0,7mm modrý: Prepisovateľný roller plnený špeciálnym atramentom. Napísaný text sa dá
vymazať a opätovne prepísať. Text zneviditeľníte zahriatím na 65 °C, ktoré vznikne trením plastového zakončenia rollera
po papieri. Znova sa objaví až pri teplote nižšej ako -15 °C. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Farba tela vo farbe
náplne. Väčšie balenie 12 ks. Farba: modrá
Spisové dosky EMBA TYP III/315K: Ekologický výrobok. Osvedčené registratúrne spisové dosky formátu A4 vhodné
na následné uloženie do registratúrnych obalov. Materiál kvalitná hladká lepenka 1,2 mm, slepotlač pre jednoduchý popis.
Zaoblené rohy zabraňujú poškodeniu spisov. Rozmery 315×230 mm. Väčšie balenie 25 ks. Farba: hnedá
Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm modrý: Celoplastový zakladač formátu A4 maxi so špičkovou
pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným
kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 8 cm. Väčšie balenie 10 ks. Chrbát: 8 cm Farba: modrá
Popisovač na tabule Centropen 8559 červený: Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele smaltované
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: červená Šírka
stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly
Popisovač na tabule Centropen 8559 zelený: Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na biele smaltované
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: zelená Šírka
stopy: 2,5 mm Typ hrotu: okrúhly
Tabuľa PREMIUM PLUS 120x200 cm: Tabuľa s keramickou úpravou povrchu odolná voči poškriabaniu a kyselinám.
Magnetický povrch vhodný pre popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám so špinavo bielymi
rohovými spojkami z plastu. Dodávaná s montážnou sadou, 30 cm hliníkovou odkladacou lištou a popisovačom. Rozmery:
120x200 cm V balení: montážna sada, lišta a popisovač Váha: 13 kg/m2
Informačná tabuľka Info Sign 149x52,5 mm: Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej úprave,
spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou
priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky.
Súčasťou balenia je montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti tabuľky. Rozmery: 149x52,5
mm Úprava: vrúbkovaná Uchytenie: skrutky, lepenie
Plastový box s vekom 65l: Transparentný robustný multifunkčný box z plastu s vekom, stohovateľný pri nepoužívaní.
Motýlie veko na otváranie z 2 strán z dôvodu ľahšieho prístupu, 2 pevné rukoväte slúžiace na prenos boxu a súčasne ako
klip na pevné uzatvorenie boxu. Materiál recyklovaný PP. Objem 65 litrov, rozmery 59 × 45 × 35 cm. Na tento produkt platí
predĺžená záruka 5 rokov.
Taška BioBag na drobný nákup 42x34cm 300ks: „Bio“ alternatíva k mikroténovému vrecku! Potraviny uskladnené v
priedušnej taške BioBag vydržia dlhšie čerstvé aj v chladničke a po opätovnom použití je možné tašku skompostovať.
Tašky s ušami sú vyrobené na báze kukurice. Tašky majú veľmi vysokú penetračnú bariéru proti baktériám, vírusom,
spóram a plesniam. Rozmery: 42x34 cm. Balenie 300 ks.
Farebný papier IQ color 5x50 mix intenzívne farby, A4 80g: Farebné kopírovacie papiere IQ color v balení 5 farieb po 50
hárkov v intenzívnych farbách: kanárikovožltá CY39, slnečná žltá SY40, korálovočervená CO44, tmavozelená MA42,
azúrovomodrá AB48. Formát: A4 Gramáž: 80 g Balenie: 5x50 ks<br
Kalkulačka Casio FX-991 CEX: Prvá vedecká kalkulačka so slovenským menu, QR kódom a periodickou tabuľkou,
bodovým displejom, extra veľkým rozlíšením a plastovými tlačidlami, vybavená 47 vedeckými konštantami, 40 metrickými
prepočtami a 576 matematickými funkciami.
Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik zelená 50ks: Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu Ekonomik
gramáže 200 g. Balenie 50 ks. Materiál: ekonomik 200 g Farba: zelená
Roller gélový PILOT G-2 modrý: Gélový klikací roller s gumovým úchytom na zamedzenie napätia pri dlhotrvajúcom písaní
a vymeniteľnou náplňou. Farba tela vo farbe náplne. Guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej
farbe. Farba: modrá
Batéria Energizer Lithium FR03/4 ks v balení: Vysokovýkonné líthiové mikrotužkové batérie Napr. v digitálnom fotoaparáte
zhotovíte až 680 snímok, čo je 8 × viac ako s alkalickými batériami. Sú najlepšou voľbou do prístrojov napájaných 9V
batériou, vydržia až o 65 % dlhšie v detektoroch dymu oproti alkalickej batérii Energizer Base AA. Sú vhodné do
extrémnych teplôt od − 40 °C po + 60 °C a o 33 % ľahšie ako alkalické batérie. Neobsahujú ortuť, ani kadmium,
konštrukcia je odolná voči vytečeniu kvapaliny. Balenie 4 ks.
Archívny box DONAU 155mm hnedý: Archívny box z trojvrstvovej lepenky s certifikátom FSC® (drevo na jej výrobu
pochádza z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom), bez obsahu kyseliny (pH 7,5). Vhodný na archiváciu
dokumentov do formátu A4 s otvorom na ľahkú manipuláciu. Možnosť archivovať aj zakladač Donau. Predtlače na popis
na dlhšej i kratšej strane umožňuje skladovanie vo vodorovnej aj zvislej polohe. Box je využiteľný samostatne alebo v
kombinácii s archivačnými krabicami. Gramáž 390 g. Väčšie balenie 20 ks. Chrbát: 155 mm Farba: hnedá
Archívna škatuľa EMBA TYP II/130: Škatuľa pre náročnú archiváciu - jediný obal na slovenskom trhu na odovzdanie
dokumentov so znakom „A“ do Štátneho archívu. Vyrobená z hladkej archívnej lepenky. Rozmery (š x v x d) 130 x 350 x
260 mm.
Bloček Donau neonové farby 76x76mm: Samolepiace bločky v tvare kocky. Kocku je možné „otvoriť“ a odobrať ktorýkoľvek
lístok bez toho, aby sa rozlepila. 5 neónových farieb (zelená, žltá, ružová, oranžová a červená) po 80 lístkov. Rozmer 76 x
76 mm.







Vrecia BioBag na odpad 240l extra pevné 12ks: Kompostovateľné vrecia vyrobené na báze kukurice, ideálne na zber
bioodpadu z domácností a záhrad. Dajú sa použiť aj ako ekologická alternatíva plastových vreciek na zber zmiešaného
komunálneho odpadu. Sú rozložiteľné v komposte v priebehu cca 40 dní. Objem 240 l. Balenie 12 ks.
Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,7mm modrá 3ks: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov Pilot FriXion
Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 0,7 mm. Farba modrá.
Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline oranžový: Plastový obal formátu A4 s tromi chlopňami zo silného
polypropylénu hrúbky 500 µm s gumičkou. Väčšie balenie 50 ks. Módna farba. Farba: oranžová
Spisové dosky A4 mramor čierny: Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej lepenky, spojené
šnúrkami. Formát A4. Prevedenie mramor. Väčšie balenie 25 ks. Farba: čierna
Tabuľa korková UNIVERSAL 100x150 cm: Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu s
otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu.
Rozmery: 100x150 cm Súčasť: montážna sada Povrch: prírodný korok
Skladacia tabuľa ECONOMY 100x200cm: Skladacia magnetická tabuľa triedy economy je riešením, ak treba šetriť
miestom a financiami zároveň. Disponuje veľkou písacou plochou - krídla tabule, ako aj tabuľa samotná sú obojstranne
popisovateľné za sucha stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám má sivé plastové rohové spojky. Tabuľa je dodávaná
s montážnou sadou a 30 cm hliníkovou odkladacou lištou. Úprava: lakovaný povrch Celkové rozmery tabule: 100x200/400
cm Rozmery krídiel: 100 x 100 cm V balení: montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta<br / Hmotnosť: cca 15 kg
Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy 152,4x116,8cm: Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2 mm z vysokokvalitného
vinylu, primárne určené na tvrdé podlahy a lamináty, môžu byť umiestnené aj na podlahe s kobercom. Chránia povrch
proti oderu, poškodeniu a vyliatej vode pri pohybe stoličky. Charakterizuje ich vysoký jas, priehľadnosť a precízne
spracovanie. Oblé rohy a tvarované hrany uľahčujú nájazd stoličky na podložku. Podložky si udržiavajú svoje vlastnosti pri
teplote 1 - 30 °C. Neobsahujú škodlivé a jedovaté látky, ako je kadmium, olovo a ftaláty. Rozmery 152 x 116,8 cm.
Vrecia zaťahovacie 60l 20mic. 640x710mm 20ks zelené: Zaťahovacie vrecia do koša z pevného materiálu hrúbky 20 um.
Rozmery: 640 x 710 mm Balenie: 20 ks Objem: 60 litrov
Skartátor Dahle PaperSAFE 240: Skartátor DAHLE PaperSAFE® 240, prevádzka bez oleja a údržby. Extra malé častice
pre použitie s väčším objemom • Dve samostat. rezacie jednotky na papier, CD, DVD, šekové karty a kreditné karty,
skartuje aj spinky. Integrovaný svetelný senzor pre automatické spustenie a zastavenie skartátora. Automatické vypnutie
motora. Elektronic. ukazovateľ stavu naplnenia. Vizuálny indikátor preťaženia. Vyberateľná nádoba na odpad. Sieťový
konektor IEC • 2-ročná záruka • Rozmery (V x Š x H): 504 x 443 x 276 mm &nbsp; skartovací cyklus 25 min., odpočinkový
cyklus 50 min.
Kalkulačka Casio FX-85 CEX: Prvá vedecká kalkulačka so slovenským menu a QR kódom, bodovým displejom, extra
veľkým rozlíšením, plastovými tlačidlami a plastovým vysúvacím puzdrom, vybavená 293 matematickými funkciami.
Displej Centropen Tornado COOL + NEON 20 +1ks: Roller pre školákov s ergonomickým držaním s masážnymi bodmi a
modrým zmizíkovateľným atramentom. Pre ľavákov, pravákov i dysgrafikov. Šírka stopy 0,3 mm. Dodávaný v displeji.
CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky s rozprašovačom 50ml: Nezanecháva fľaky. Prípravok spĺňa biocídne normy
EN 1650:2019 a EN 1276:2019. Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé látky podľa normy GHS07.
Objem 50ml. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko
minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Laminátor Calibre A3: Laminátor navrhnutý do kancelárií na laminovanie za tepla i za studena. So zdvojenou tepelnou
ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zaisťuje rýchle nahriatie stroja a zamedzuje zbytočnému ohrievaniu tela krytu
laminátora, vyššou produktivitou vďaka funkcii Hot Swap a bezpečnou prevádzkou. Laminuje fotografi e a iné dokumenty
do hrúbky fólie 125 mic.. Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií.
Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik modrá 50ks: dkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z eko kartónu Ekonomik gramáže
200 g. Balenie 50 ks. Materiál: ekonomik 200 g Farba: modrá
Papierové utierky v rolke 2-vrstvové Harmony Professional Autocut 130m: Rolka s dvojvrstvovými papierovými uterákmi zo
100% celulózy do systémového zásobníka SHP. 80% belosť, farba biela. Cena je uvedená za 1 rolku. Väčšie balenie 6 ks.
Parametre: - dvojvrstvová biela 100% celulóza - návin 130 metrov - veľkosť kotúča: priemer19 cm x výška 21 cm
Náhradná náplň do rollera PILOT Frixion 0,5mm modrá 3ks: Náplň s prepisovateľným atramentom do rollerov Pilot FriXion
Clickera FriXion Ball. V balení 3 ks. Gulička 0,5 mm. Farba modrá.
Nastreľovačka Novus J-29: Posuvný mechanizmus na ľahké prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a spinkami z
plochého drôtu, ergonomická mäkká rukoväť, regulácia sily úderu na manuálne nastavenie podľa daného materiálu,
spodný plniaci zásobník s bezpečnostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami a klincami, vysunutý úderník pre presné
upevnenie na ťažko prístupných miestach, zámok rukoväte pre skladovanie, kontrolné okienko na sledovanie stavu
naplnenia zásobníka. Kapacita: (A) spinky 140 ks, (D) spinky alebo (E) klince 85 ks.
Euroobal Esselte A4 lesklý 55 mic: Euroobaly lesklé v kartónovej krabici. Priehľadné číre euroobaly z polypropylénu. Otvor
zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Hrúbka 55 mic. Balenie 100 ks.
Archívny box EMBA TYP I/150: Ekologický výrobok. Box z recyklovanej špeciálne impregnovanej lepenky odolnej voči
atmosférickej vlhkosti na dlhodobé uloženie záznamov. Tri varianty postavenia, kvalitná sieťotlač. Vhodný v kombinácii so
skupinovým boxom. Väčšie balenie 25 ks. Rozmery š x v x d : 150x330x260 mm
Skartátor Powershred 60CS 4x50 mm: Model skartátora s elektronickým senzorom okolo vstupu na vkladanie papiera,
ktorý pri dotyku rezného priestoru automaticky vypne chod skartátora. Okrem papiera umožňuje ničiť spinky, kancelárske
spony a magnetické karty. K vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. Kontinuálny chod motora 6 minút.







Rez 4 x 50 mm. Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 10 listov. Technické parametre: • šírka vstupu 230 mm • rýchlosť rezu
4 m/ min • š × v × h 233 × 407 × 371 mm • objem odp. nádoby 22 l • hmotnosť 5,85 kg
Nosič telefónu malý PhoneMaster sivý: Malý otočný nosič telefónu. Výška nad pracovným stolom 15 cm, nosnosť 6 kg.
Dĺžka ramena 21 cm. Dodávaný v štandardnej verzii na hrúbku stola 1,8 až 7,4 cm. Farba sivá. Farba: svetlosivá
Zakladač pákový DONAU poloplastový 7,5cm červený: Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou, potiahnutý
fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a uzatváracím
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Väčšie balenie 25 ks. Chrbát: 7,5 cm Farba: červená
Odkladacia mapa OM 253 prešpánová červená: Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu gramáže
350 g. Väčšie balenie 20 ks. Materiál: prešpán 350 g Farba: červená
Skrinka na 36 kľúčov so zámkom na kód DURABLE KEY BOX CODE 36 strieborná: Skrinka na 36 kľúčov so zámkom na
číselný kód a dvierkami, otvárajúcimi sa z dôvodu lepšej obsluhy v 180° uhle. Jednoduchá montáž na stenu. Súčasťou
balenia je montážna sada a 6 menoviek na kľúče v rôznych farbách. Farba strieborná. Výška: 28 cm
Tabuľa kombinovaná ECONOMY 90x120cm: Tabuľa šetriaca miestom. Polovica tabule s povrchom z prírodného korku na
oznamy, pripevňované špendlíkmi, druhá polovica biela magnetická tabuľa v lakovanej úprave s výhodami bielej tabule,
popisovateľná za sucha stieracími popisovačmi a možnosťou využívania magnetov. Hliníkový rám s rohovými spojkami
zo sivého plastu a otvormi na montáž. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou
lištou dĺžky 30 cm. Rozmery: 90x120 cm Hmotnosť cca 5 kg/ m2.
Mikroceruzka Faber Castell Grip 1345 0,5mm čierna: Mikroceruzka s gumenou oblasťou úchytu. Zasúvateľný kryt tuhy,
kovový pružný klip. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Extra dlhá vysúvacia guma. Väčšie balenie 12 ks.
Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH: Nabíjačka na individuálne nabíjanie 1 - 4 NiMH batérií AA alebo AAA v atraktívnom
„high-tech“ dizajne. Dodávaná vrátane 4 ks AA 2 300 mAh batérií. Technická špecifikácia: • ochrana a signalizácia proti
vloženiu nesprávnej polarity • 4 individuálne nabíjacie kanály • rozsah napätia od 100 do 240 V.
Euroobal DONAU A4 matný s chlopňou 100mic: Obaly s eurodierovaním vhodné na zakladanie hrubších materiálov
do formátu A4. Povrch matný. Otvor po dlhšej strane obalu uzatvorený chlopňou. Balenie 10 ks. Balené v sáčku. Výrobca:
DONAU Formát: A4 Hrúbka: 100 mic.
Roller gélový uni Signo UMN-207 červený: Gélové pero vysokej kvality s kovovým klipom a ergonomicky navrhnutým
vrúbkovaným gumeným úchytom. Dlhá životnosť nového gélového atramentu, odolného voči falšovaniu šekov s rýchlym
schnutím. Telo z PC plastu s gumeným úchytom v čiernej farbe. Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,4 mm, dĺžka stopy 700 m.
Väčšie balenie 12 ks. Farba: červená
Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Super 23 cm: Nožnice z nerezovej ocele potiahuté vrstvou titánu, precízne
ostrie pre dlhotrvajúcu ostrosť. Rukoväť s jemným pogumovaním pre komfort pri strihaní. Farba žltá / sivá. Záruka 25
rokov. Väčšie balenie 6 ks. Veľkosť: 23 cm.
Visačka na plastovú kartu s remienkom DURABLE CARD HOLDER DE LUXE 85x54mm 10ks: Kombinácia elegancie a
bezpečnosti - elegantná, priehľadná akrylová visačka na jednu plastovú kartu, použiteľná horizontálne alebo vertikálne.
Dodávaná s čiernym textilným remienkom. Rozmery 85 x 54 mm. V balení 10 ks.
Korekčný roller Compact 6mmx10m: Rozumné riešenie pre menej časté aplikácie. Jednorazový korekčný roller Pritt
Compact s ergonomickým dizajnom. Dva spôsoby korekcie - PULL na opravu celej vety, PUSH na opravu jedného
písmena. Flexibilný hrot pre lepšiu aplikáciu. Šírka stopy 6 mm, návin 10 m. Väčšie balenie 10 ks.
Plniace pero Parker Royal Sonnet Steinless steel GT: Nadčasová elegancia modelu Sonnet, jeho vycibrený štýl aj
rozmanité povrchové úpravy skvele nadväzujú na dizajnérsku tradíciu značky Parker. Sonnet je dokonalým zosobnením
všetkého, čo PARKER vie najlepšie - majstrovské spracovanie hrotu z 18-karátového zlata, ideálne rozloženie hmotnosti
pera aj starostlivé zostavenie jednotlivých, celkom 17 rôznych dielov. Modelová rada Sonnet je skutočne nadčasová... a
zároveň vždy aktuálna. Telo a vrchnák z brúsenej nerez ocele. V kombinácii s doplnkami pokovovanými zlatom.
Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks: Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného papiera, 80 g/ m2.
Samolepiace. Formát: C5 Balenie: 50 ks
Plastový box s vekom 50l: Transparentný robustný multifunkčný box z plastu s vekom, stohovateľný pri nepoužívaní.
Motýlie veko na otváranie z 2 strán z dôvodu ľahšieho prístupu, 2 pevné rukoväte slúžiace na prenos boxu a súčasne ako
klip na pevné uzatvorenie boxu. Materiál recyklovaný PP. Objem 50 litrov, romery 70 × 45 × 24,1 cm. Na tento produkt
platí predĺžená záruka 5 rokov.
Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 25+5 hárkov: Biele univerzálne etikety. Vďaka inovatívnej technológie ultragrip
sa môžete spoľahnúť na bezchybné natiahnutie archu a tlač bez zasekávania. Bezpečnostný okraj QCT zabraňuje
zanášaniu tlačiarne lepidlom. Pre laserové tlačiarne testované a certifikované TÜV SÜD. Ostrá tlač bez bez rozmazávania.
Etikety sú vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu, majú certifikáciu FSC®, sú bielené bez použitia chlóru.
Šablóny a softvér pre jednoduchú a rýchlu tlač etikiet k dispozícii zdarma. Formát A4. Balenie 25 + 5 hárkov.
Vrecia na odpad MEGA 110l 80mic. 700x1000mm 10ks čierne: Samostatné extra pevné nepriehľadné vrecia na ťažký
odpad. Farba čierna. Rozmery 700 x 1000 mm. Balenie 10 kusov.
Nožnice Westcott Titanium Super 21cm: Multifunkčné nožnice s jemnou rukoväťou a strihacou časťou z nehrdzavejúcej
ocele, s titánovou povrchovou úpravou. 3 x tvrdšie než nehrdzavejúca oceľ. Veľkosť: 21 cm.
Atrament edding BTK 25 modrý: Atrament slabého zápachu s kapilárnym systémom na dopĺňanie popisovačov edding
250, 360, 361 a 363, určených na biele tabule. Tento chemický prípravok je nebezpečný. Obsah fľaštičky 25 ml. Pri
dopĺňaní vložte prednú časť popisovača špičkou do fľaštičky a po niekoľkých minútach bude popisovač pripravený k
opätovnému použitiu. Farba: modrá
Popisovač na tabule edding 360 modrý: Popisovač vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha. Plnený pigmentovým
atramentom slabého zápachu bez prísady butylacetátu s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri







otvorenom hrote aj niekoľko dní. Dopĺňateľný atramentom edding BTK 25. Plastové telo, vymeniteľný hrot. Hrot okrúhly,
šírka stopy 1,5---3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Farba: modrá Šírka stopy: 1,5-3 mm Typ hrotu: okrúhly
Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov: Bezpečnostný okraj QCT zabraňuje zanášaniu tlačiarne lepidlom.
Pre laserové tlačiarne testované a certifikované TÜV SÜD. Vysoká lepivosť na rôznych povrchoch. Ostrá tlač bez bez
rozmazávania. Etikety sú vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu, majú certifikáciu FSC®, sú bielené bez
použitia chlóru. Šablóny a softvér pre jednoduchú a rýchlu tlač etikiet k dispozícii zdarma. U niektorých rozmerov systém
QuickPEEL™ na rýchlejšie odlepenie etikiet. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.
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