
Spis. č.: 16658/12- M_ODSMAP 

Zázn. č.: 34220/2012 

 

Rámcová dohoda 

o kúpe kancelárskych potrieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  
(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

          

Článok 1 

Účastníci dohody 

 

1.1       Kupujúci: 

Názov:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky 
Sídlo:              Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava     

Zastupený:      Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu   

            IČO:                      00681156  

            DIČ:                         2020796338                                       

Bankové spojenie:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:   XXXXXXXXXX  

Tel:          02/2046XXXX    

Fax:          02/2046XXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXX @employment.gov.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

      
1.2       Predávajúci: 

Názov:   Xepap, spol. s r.o. 

Sídlo:   Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  

Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Kučera, konateľ spoločnosti 

IČO:   31 628 605  

DIČ:   2020476711 

IČ DPH:  SK2020476711 

Bankové spojenie: XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 

Tel:    045/XXXX 

Fax:   045/ XXXX 

e-mail:   XXXX@xepap.sk 

zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2696/S 

     

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci spolu len „účastníci dohody“) 
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Článok 2 

Predmet rámcovej dohody 

 

2.1 Predmetom rámcovej dohody je kúpa a predaj kancelárskych potrieb (ďalej len 

„tovar“) podľa špecifikácie predmetu dohody s jeho cenovou kalkuláciou 

a v predpokladanom množstve, ako je uvedené v Prílohe č. 2: Technická a cenová 

špecifikácia (ďalej len „príloha č. 2“) tejto rámcovej dohody, pre potreby 

kupujúceho. Príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 

 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje na základe písomnej objednávky predloženej kupujúcim 

dodať tovar   vo  vyšpecifikovanej kvalite uvedenej v prílohe č. 2 rámcovej dohody 

a dopraviť tovar vlastnými vozidlami a pracovníkmi do miesta plnenia, ktoré určí 

kupujúci. Predávajúci tak má povinnosť dodávať tovar na každé miesto určené v 

konkrétnych písomných objednávkach kupujúceho v súlade s článkom 5 rámcovej 

dohody. 

 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu zmluvnú cenu tovaru 

podľa článku 6 rámcovej dohody.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

3.1 Všetky dokumenty súvisiace s rámcovou dohodou, a to najmä objednávky, faktúry, 

výkazy, výdajky a pod. musia účastníci rámcovej dohody vypracovať v slovenskom 

jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vyžadované údaje. 

 

3.2 Predávajúci na požiadanie poskytne kupujúcemu všetky podklady súvisiace 

s predmetom rámcovej dohody, ako aj výsledky kvality, resp. atesty na dodaný tovar. 

Dodaný tovar musí byť originál v kvalite podľa stanovenej špecifikácie podľa prílohy 

č. 2 rámcovej dohody. 

 

3.3 Predávajúci musí umožniť kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru formou 

dodacieho listu a jeho kontrolu. Predávajúci vydá kupujúcemu k dodanému tovaru 

záručný list s vyznačením záručnej doby. 

 

3.4 Dodaný tovar špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho musí predávajúci 

dodať kupujúcemu bez vád. 

 

3.5  Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnúť prevziať, ak kupujúci zistí  

preukázateľné vady dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel                   

v hmotnosti a množstve dodaného tovaru a zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou  

kupujúceho. 

 

3.6 Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie 

povinnosťou. 
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Článok 4 

Kvalita tovaru,  záruka,  zodpovednosť za vady a za škodu 

 

4.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu dvojročnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpisu  dodacieho listu kupujúcim. 

 

4.2 Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu 

po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia 

reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína plynúť nová 

dvojročná záručná doba dňom odovzdania vymeneného alebo opraveného vadného 

kusu tovaru. 

 

4.3 Oznámenie o vadách musí obsahovať najmä: 

a) označenie a číslo rámcovej dohody, 

b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru, 

c) popis vady, 

d) číslo dodacieho listu. 

 

4.4 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“). Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom 

oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. 

 

4.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady a nedostatky uplatnené reklamáciou bezplatne 

na vlastné náklady do 10 pracovných dní od jej uplatnenia, t. j. od doručenia 

oznámenia o vadách. 

 

Článok 5 

Miesto dodania a množstvo tovaru 

 

5.1 Predávajúci dodá tovar v množstve určenom v písomnej objednávke na miesto určené  

kupujúcim v konkrétnej objednávke. Miesto dodania tovaru bude spravidla sídlo 

kupujúceho alebo sklad kupujúceho, ak v písomnej objednávke nie je určené inak.  

 

5.2 Predpokladané celkové množstvo odobraného tovaru počas doby platnosti rámcovej 

dohody je uvedené v prílohe č. 2 rámcovej dohody. 

 

5.3 Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedené v prílohe 

č. 2 rámcovej dohody. 

 

Článok 6 

Zmluvná cena a špecifikácia tovaru 

   

6.1  Špecifikácia a zmluvná cena tovaru sú uvedené v prílohe č. 2 rámcovej dohody. 

Zmluvná cena je v prílohe č. 2 rámcovej dohody uvedená ako cena za jednotlivé 

položky tovaru. 
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6.2  Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti rámcovej dohody dodávať výlučne 

tovar, ktorý spĺňa technické charakteristiky špecifikované v prílohe č. 2 rámcovej 

dohody. 

 

 

 

      Článok 7 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

7.1 Faktúru vystaví predávajúci až po dodaní predmetu rámcovej dohody špecifikovaného 

v písomnej objednávke kupujúceho a zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu aj               

v elektronickej forme ako súbor v textovo čitateľnej podobe na adresu: 

XXXXXX@employment.gov.sk.  

 

7.2 Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe faktúry do 60 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté 

náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých 

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty 

splatnosti faktúry a nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 

doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

7.3 Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne 

prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov      

na strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením 

čiastok uvedených v tejto faktúre. 

 

7.4  Faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti: 

 - označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, 

    DIČ), 

 - číslo rámcovej dohody 

 - označenie ,,faktúra“ a jej číslo, 

 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 

 - fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej dohody, 

 - dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 

 - podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho. 

 

Článok 8 

Čas plnenia, dodacie podmienky 

 

8.1  Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, druhu a v požadovanej 

kvalite podľa technickej špecifikácie tovaru v článku 6 bod 6.2 tejto rámcovej dohody 

a do miesta plnenia uvedeného v písomnej objednávke, ktorú predávajúci písomne 

potvrdí.  

 

8.2 Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho 

do miesta plnenia uvedeného v písomnej objednávke v lehote do 4 pracovných dní odo 

dňa doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje 
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kupujúcemu oznámiť čas dodávky tovaru do miesta plnenia najneskôr 3 hodiny pred 

doručením dodávky. 

 

8.3 V prípade, že predávajúci neoznámi termín dodávky, kupujúci nie je povinný prevziať  

dodávku v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené 

s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky a jej opätovným doručením znáša 

predávajúci. 

 

8.4 Po dodaní tovaru kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu. 

Dodací list a objednávka potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie 

faktúry. 

 

8.5 Všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto dodania znáša predávajúci, pokiaľ 

celková hodnota objednávky dodávaného tovaru bude rovná alebo vyššia ako        

600,- EUR. V opačnom prípade bude úhrada kupujúceho za dodanie tovaru 10,- EUR. 

Článok 9 

Výhrada vlastníckeho práva 

 

 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania   

 a prevzatia tovaru kupujúcim.  

 

Článok 10 

Sankcie 

 

 10.1 Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa článku 8  

rámcovej dohody alebo ak dodá tovar v nižšej kvalite ako je požadovaná podľa článku 

6. bod 6.2 rámcovej dohody, má kupujúci právo uplatniť si voči predávajúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 1 % z faktúrovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania 

s plnením (čo do času dodania, alebo kvality dodaného tovaru alebo jeho časti), 

minimálne však 80,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne za každý 

prípad omeškania a predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 3 

kalendárnych  dní od doručenia výzvy kupujúceho. 

 

10.2   Ak kupujúci poruší povinnosti podľa článku 7 rámcovej dohody, má predávajúci právo 

uplatniť si voči kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,02 % z  dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania. 

 

10.3 Ak predávajúci nebude schopný dodávať tovar v požadovanej kvalite, v požadovanom 

množstve a za cenu, ktorú sám ponúkol v elektronickej aukcii, kupujúci je oprávnený 

požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. Takéto konanie 

predávajúceho je podstatným porušením rámcovej dohody. Na tento účel zloží 

predávajúci na účet kupujúceho ku dňu podpisu rámcovej dohody zábezpeku vo výške 

10.000,- EUR. Zábezpeka bude na účte zložená po celú dobu trvania rámcovej dohody 

a vrátená predávajúcemu po ukončení platnosti rámcovej dohody. Zo zábezpeky môže 

byť uhradená zmluvná pokuta predávajúceho, ktorú má podľa rámcovej dohody 

zaplatiť pristupujúcemu kupujúcemu. 
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10.4 Predávajúci je povinný po vyčerpaní alebo čiastočnom vyčerpaní zábezpeky podľa 

bodu 10.3 tohto článku doplniť zábezpeku do výšky 10.000,- EUR do 10 pracovných 

dní od doručenia výzvy na doplnenie zábezpeky kupujúcim. 

 

Článok 11 

Pristúpenie k rámcovej dohode 

 

11.1 Na účely rámcovej dohody sa za kupujúceho považujú aj kupujúci, ktorí pristúpia k 

rámcovej dohode  (ďalej len „pristupujúci kupujúci“) počas doby jej platnosti formou 

uzavretia dohody o pristúpení k rámcovej dohode  (ďalej len „dohoda o pristúpení“) s 

predávajúcim. Vzor dohody o pristúpení tvorí prílohou č. 1 rámcovej dohody a je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody. 

 

11.2 V dohode o pristúpení si pristupujúci kupujúci a predávajúci uvedú predpokladané 

množstvo tovaru, ktoré má pristupujúci kupujúci záujem kúpiť z celkového množstva 

tovarov. 

 

11.3 Na pristupujúceho kupujúceho sa primerane vzťahujú práva a povinnosti kupujúceho 

podľa tejto rámcovej dohody. 

 

11.4 Kupujúci a jednotliví pristupujúci kupujúci zodpovedajú samostatne a oddelene         

za povinnosti a záväzky, ktoré im vyplývajú z rámcovej dohody, to znamená, že 

nezodpovedajú spoločne a nerozdielne. 

 

Článok 12 

Platnosť rámcovej dohody 

 

12.1  Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 4 rokov odo dňa 

nadobudnutia jej platnosti. 

 

12.2  Platnosť rámcovej dohody môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 12.1. rámcovej 

dohody zaniknúť:  

a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 

b) písomnou výpoveďou,  

c) odstúpením od rámcovej dohody. 

 

12.3  Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah výpoveďou 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhému účastníkovi dohody.  

 

12.4 Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu 

podstatného porušenia rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej 

dohody. Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje omeškanie 

predávajúceho s dodaním tovaru (čl. 8 rámcovej dohody), omeškanie kupujúceho 

s platbou zmluvnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty splatnosti 

faktúry, dodanie tovaru, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v špecifikácii v prílohe č. 

2 rámcovej dohody.  Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia 

odstúpenia od rámcovej dohody druhému účastníkovi dohody.  
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12.5 Účastníci dohody sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od 

rámcovej dohody nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi 

alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od 

rámcovej dohody adresátom. 

 

12.6   Platnosť rámcovej dohody zaniká pred uplynutím doby uvedenej v bode 12.1 aj vtedy, 

ak súčet ceny objednaného a dodaného tovaru z tejto rámcovej dohody, ako aj z dohôd 

o pristúpení k tejto rámcovej dohode dosiahne celkovú hodnotu 14.000.000 EUR bez 

DPH (16.800.000 EUR s DPH). 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Predávajúci bol vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru 

„Dodávanie kancelárskych potrieb“ vyhodnotený ako úspešný uchádzač za účelom 

uzatvorenia rámcovej dohody. 

 

13.2 Účastníci dohody si do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti rámcovej 

dohody vzájomne oznámia kontaktné osoby. 

 

13.3 Rámcová dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Kupujúci zverejní rámcovú dohodu a faktúry s ňou 

súvisiace aj na svojom webovom sídle.  

 

13.4 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

13.5 Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov 

k rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch 

učastníkov dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

13.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ rámcová dohoda neupravuje inak, sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

13.7 Rámcová dohoda  je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis 

zostane predávajúcemu a tri rovnopisy zostanú kupujúcemu. 

 

13.8 Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu 

porozumeli, že rámcovú dohodu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej 

a zrozumiteľnej vôle, že nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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V ............................... dňa..................   V............................. dňa................ 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

 

 

 

...........................................................   ....................................................... 

         

 Ing. Marcel Kučera      Ing. Jozef Vančo 

          konateľ              vedúci služobného úradu 
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Príloha č. 1:  Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, reg. 

č.: 26805/2011-IV/5, zázn. č.: 54797/2011 - VZOR 

 

 

Dohoda o pristúpení 

k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb  

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda o pristúpení“) 

 

 

            

 

 

 

Pristupujúci kupujúci: 

 

Názov:      

Sídlo:      

Štatutárny zástupca:    

      IČO   

DIČ:                                              

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Tel:      

Fax: 

(ďalej len „pristupujúci kupujúci“) 

 

a 
 

Predávajúci: 

 

Názov:   Xepap, spol. s r.o. 

Sídlo:   Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  

Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Kučera, konateľ spoločnosti 

IČO:   31 628 605  

DIČ:   2020476711 

IČ DPH:  SK2020476711 

Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

Tel:    045/ XXXX 

Fax:   045/ XXXX 

e-mail:   XXXX@xepap.sk 

zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2696/S 

    

(ďalej len „predávajúci“) 

    

(pristupujúci kupujúci a predávajúci spolu ďalej len „účastníci dohody“) 
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Článok 1 

Ustanovenia o pristúpení 

 

1.1 Pristupujúci kupujúci sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody o kúpe kancelárskych 

potrieb, reg. č.: 26805/2011-IV/5, zázn. č.: 54797/2011, uzatvorenej dňa ....................        

podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako 

kupujúcim  (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim. (ďalej len „rámcová dohoda“). 

 

1.2 Podpísaním tejto dohody o pristúpení pristupujúci kupujúci pristupuje k Rámcovej 

dohode uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 

1.3 Pristupujúci kupujúci preberá práva a záväzky kupujúceho z rámcovej dohody 

uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, s výnimkou ustanovení, ktoré si osobitne 

dohodne s predávajúcim v  dohode o pristúpení. 

 

 

Článok 2 

Osobitné ustanovenia 

 

2.1 Predpokladané množstvo a podrobná špecifikácia tovaru, ktoré si pristupujúci kupujúci 

objedná počas doby platnosti dohody o pristúpení je stanovené v prílohe č. 1 dohody 

o pristúpení. Presné množstvo tovaru,  ktoré bude  predávajúci povinný dodať na určené 

miesto a v určenej lehote bude stanovené v písomnej objednávke pristupujúceho 

kupujúceho. Pristupujúci kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celé predpokladané, 

resp. objednať väčšie množstvo než je predpokladané množstvo tovaru, a to za cenových 

podmienok stanovených v rámcovej dohode. 

 

2.2  Miestom dodania tovaru bude: 

 

2.3  Kontaktná osoba za pristupujúceho kupujúceho je: 

 

2.4  Kontaktná osoba za predávajúceho je: 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1  Dohoda o pristúpení podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Pristupujúci kupujúci zverejní dohodu o pristúpení aj na 

svojom webovom sídle. 

 

3.2 Pristupujúci kupujúci splnomocnil kupujúceho na vykonávanie úkonov súvisiacich 

s rámcovovou dohodou, a to najmä úkony súvisiace s ukončením platnosti Rámcovej 

dohody, so zábezpekou, so sankciami. Predávajúci akceptuje úkony uvedené v tomto 

ustanovení vykonané kupujúcim. 

 

3.3 Dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 



 11 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a uzatvára sa na dobu 

určitú odo dňa jej platnosti do  skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody 

uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou dohody o pristúpení je fotokópia rovnopisu Rámcovej dohody 

uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 

3.5 Pokiaľ v dohode o pristúpení nie je ustanovené inak, práva a povinnosti účastníkov tejto 

dohody o pristúpení sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody uzatvorenej medzi 

kupujúcim a predávajúcim a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike.  

 

3.6  Platnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 3.3 

dohody o pristúpení zaniknúť:  

 a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 

 b) písomnou výpoveďou,  

 c) odstúpením od dohody o pristúpení. 

 

3.7 Pristupujúci kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah 

výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhému účastníkovi dohody.  

 

3.8 Odstúpiť od dohody o pristúpení môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu 

podstatného porušenia dohody o pristúpení alebo rámcovej dohody alebo z dôvodu 

nemožnosti plnenia rámcovej dohody. Za podstatné porušenie dohody o pristúpení a 

rámcovej dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru, omeškanie 

pristupujúceho kupujúceho s platbou zmluvnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní po 

uplynutí lehoty splatnosti faktúry, dodanie tovaru, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené 

v špecifikácii v prílohe č. 1 dohody o pristúpení. Odstúpenie od dohody o pristúpení je 

účinné dňom doručenia odstúpenia od dohody o pristúpení druhému účastníkovi dohody 

o pristúpení.  

 

3.9 Účastníci dohody sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od 

rámcovej dohody nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo 

dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od rámcovej 

dohody adresátom.  

 

3.9 Platnosť dohody o pristúpení zaniká zánikom platnosti rámcovej dohody. 

 

3.10  Dohoda o pristúpení  je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis 

zostane predávajúcemu, jeden rovnopis zostane pristupujúcemu kupujúcemu a jeden 

rovnopis zostane kupujúcemu. 

 

3.11 Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanými 

písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

3.12 Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli, že 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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Za predávajúceho:                 Za pristupujúceho kupujúceho: 

 

V ............................... dňa...................   V........................... dňa.................. 

 

 

 

 

............................................................          ............................................................

     

      Ing. Marcel Kučera         titul meno a priezvisko  

                konateľ        funkcia 
         

 

 

 
 

 

 



Príloha č. 2: Technická a cenová špecifikácia

P. č. Názov tovaru Typ (značka, výrobca) M. J.

Predpokladané 

množstvo na 4 roky

Jednotková cena             

( EUR bez DPH)

Jednotková cena             

( EUR s DPH)

Cena spolu           

(EUR s DPH)

1 2 3 4 5 6 7 9

1 kopírovací papier farebný

* formát: A4

* papier s plošnou hmotnosťou 80 g/m2 

* určený do všetkých typov kopírovacích

   strojov, laserových a atramentových

   tlačiarní, ako aj pre obojstranné 

   kopírovanie a tlač na 

   vysokorýchlostných kopírkach

* farba: INTENZÍVNA – kanárikovožltá, 

   intenzívnežltá, oranžová, 

   korálovočervená, lipovozelená, 

   májovozelená, tmavozelená, 

   azúrovomodrá, tmavomodrá

* balenie: 1 balík = 500 listov

IQ Color intenzívne farby 80g A4 500 listov bal. 4 213 9,3000 11,1600 47017,0800

2 kopírovací papier – mix neónových farieb 

* formát: A4

* papier s plošnou hmotnosťou 80 g/m2 

* určený do všetkých typov kopírovacích

   strojov, laserových a atramentových

   tlačiarní, ako aj pre obojstranné 

   kopírovanie a tlač na 

   vysokorýchlostných kopírkach

* balenie: 1 balík = 200 listov (4x50 listov)

IQ Color neónový mix 80g A4 4x50 listov bal. 5 760 6,9000 8,2800 47692,8000

3 špeciálny papier pre farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné 

kopírovanie 

* formát: A4

* špeciálny fotopapier s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 

* vysokobiely papier so saténovým matným povrchom

* balenie: 1 balík = 500 listov

Color Copy A4 120g 500 listov bal. 5 520 9,7050 11,6460 64285,9200

4 kopírovací papier farebný

* formát: A4

* papier s plošnou hmotnosťou 80 g/m2 

* určený do všetkých typov kopírovacích

   strojov, laserových a atramentových

   tlačiarní, ako aj pre obojstranné 

   kopírovanie a tlač na 

   vysokorýchlostných kopírkach

* farba: PASTELOVÁ – vanilková,

   krémová, žltá, citrónovovžltá, zlatá, 

   lososová, flamengo-červená, ružová, 

   zelená, stredne zelená, ľadová modrá, 

   modrá, svetlomodrá, sivá

* balenie: 1 balík = 500 listov IQ Color pastelové jednotlivé farby 80g A4 500 

listov bal. 20 7,6500 9,1800 183,6000
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5

špeciálny papier pre atramentovú tlač

* formát: A4

* špeciálny foto papier s plošnou hmotnosťou 

   150 g/m2

* lesklý papier potiahnutý špeciálnou 

   vrstvou

* balenie: 1 balík = 20 listov

Fotopapier Dataline 57116 bal. 15 13,9875 16,7850 251,7750

6
špeciálny papier pre atramentovú

a laserovú tlač 

* formát: A4 na výrobu vizitiek veľkosti 

   86x54 mm 

* papier s plošnou hmotnosťou 195 g/m2

* papier určený na ľahkú výrobu vizitiek

* balenie: 1 balík = 25 listov

Fotopapier Dataline 57125 bal. 15 20,0565 24,0678 361,0170

7 faxový papier

* vysokocitlivý faxový papier vyrobený z termocitlivého papiera

* rozmer (šírka/návin/priemer dutinky): 216 mm/30 mm/12 mm

Fax papier 216/30/12 ks 9 200 1,3040 1,5648 14396,1600

8 dvojhárky linajkové

* skladaný bezdrevný papier s plošnou

   hmotnosťou 80 g/m2; formát A3

*balenie po 250 ks

Dvojhárky linajkové Notes bal. 920 6,0000 7,2000 6624,0000

9 kartón kresliaci (výkres)

* biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2

* formát: A4

Školský kartón A4 ks 3 000 0,0159 0,0191 57,3000

10 kartón kresliaci (výkres)

* biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2

* formát: A3

Školský kartón A3 ks 3 000 0,0322 0,0386 115,8000

11 papierová páska do kalkulačky

* biely sólo papier s plošnou hmotnosťou 60 g/m2

* rozmer (šírka/návin/priemer dutinky):

   57mm/60m/17 mm

Páska papierová 57/60/17 1+0 ks 4 800 0,1595 0,1914 918,7200

12 tubus - 450

* hnedý kartónový papier 

* určené na prenos výkresov, máp, atď.

* rozmer (dĺžka/priemer): 450 mm/ 50 mm

Tubus Herlitz 450x50 mm ks 500 0,9300 1,1160 558,0000

13 tubus - 630

* hnedý kartónový papier 

* určené na prenos výkresov, máp, atď.

* rozmer (dĺžka/priemer): 630 mm/ 80 mm

Tubus Herlitz 630x80 mm ks 500 1,6800 2,0160 1008,0000

14 tubus - 750

* hnedý kartónový papier 

* určené na prenos výkresov, máp, atď.

* rozmer (dĺžka/priemer): 750 mm/100 mm

Tubus Herlitz 750x100 mm ks 500 2,0400 2,4480 1224,0000

15 zošit A6 linajkový 40 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 644 ks 100 0,1596 0,1915 19,1500

16 zošit A5 linajkový 20 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 524 ks 200 0,1468 0,1761 35,2200
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17 zošit A5 linajkový 40 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 544 ks 92 350 0,2166 0,2599 24001,7650

18 zošit A5 čistý 40 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 540 ks 9 200 0,2166 0,2599 2391,0800

19 zošit A4 linajkový 40 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 444 ks 600 0,4076 0,4891 293,4600

20 zošit A4 linajkový 60 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 464 ks 82 900 0,5857 0,7028 58262,1200

21 zošit A4 čistý 40 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 440 ks 100 0,4076 0,4891 48,9100

22 zošit A4 čistý 40 listový

* recyklovaný papier; obal polotuhý

Zošit 440 Eko ks 100 0,4318 0,5181 51,8100

23 zošit A4 čistý 60 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 460 ks 9 300 0,5857 0,7028 6536,0400

24 zošit A4 štvorčekový 60 listový

* bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

Zošit 465 ks 150 0,5857 0,7028 105,4200

25 kniha záznamová šitá A6 linajková 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Obchodná kniha A6 linajková 100 listov ks 250 0,6810 0,8172 204,3000

26 kniha záznamová šitá A6 čistá 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Obchodná kniha A6 čistá 100 listov ks 250 0,7965 0,9558 238,9500

27 kniha záznamová šitá A5 linajková s ABC registrom 150 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom Obchodná kniha A5 linajková 150 listov 

Register ks 350 1,7550 2,1060 737,1000

28 kniha záznamová šitá A5 linajková s ABC registrom 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom Obchodná kniha A5 linajková 100 listov 

Register ks 7 710 1,0350 1,2420 9575,8200

29 kniha záznamová šitá A5 linajková 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Obchodná kniha A5 linajková 100 listov ks 38 550 0,5730 0,6876 26506,9800

30 kniha záznamová šitá A4 linajková s ABC registrom 150 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom Obchodná kniha A4 linajková 150 listov 

Register ks 350 3,6300 4,3560 1524,6000

31 kniha záznamová šitá A4 linajková s ABC registrom 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom Obchodná kniha A4 linajková 100 listov 

Register ks 350 1,8150 2,1780 762,3000

32 kniha záznamová šitá A4 linajková 100 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Obchodná kniha A4 linajková 100 listov ks 1 200 1,1130 1,3356 1602,7200

33 kniha záznamová šitá A4 linajková 150 listová

* laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Obchodná kniha A4 linajková 150 listov ks 36 850 2,0663 2,4795 91369,5750

34 blok poznámkový A6 linajkový 50 listový

* bezdrevitý biely papier; blok šitý; 

   jednoduché trhanie strán vďaka

   mikroperforácii

Blok 16054/4b ks 350 0,2190 0,2628 91,9800
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35 blok poznámkový A5 linajkový 80 listový

* bezdrevitý biely papier; blok šitý na

   kratšej strane; s mikroperforáciou na

   precízne odtrhnutie

Blok 15084/4b ks 82 800 0,5535 0,6642 54995,7600

36 blok poznámkový lepený A5 linajkový 50 listový

* bezdrevitý biely papier; blok lepený na

   kratšej strane; s mikroperforáciou na

   precízne odtrhnutie

Blok 15054/3b ks 13 972 0,3328 0,3994 5580,4168

37 položka je zrušená

38
blok poznámkový A5 linajkový so špirálou 70 listový

* bezdrevitý biely papier s plošnou hmotnosťou 70 g/m2

* špirála na dlhšej strane; s mikroperforáciou na precízne odtrhnutie Blok 15074/2b ks 18 400 0,7160 0,8592 15809,2800

39 blok poznámkový A5 linajkový so špirálou 70 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej

   strane; s mikroperforáciou na precízne

   odtrhnutie

Blok 15074/1b ks 18 800 0,6255 0,7506 14111,2800

40 blok poznámkový A5 linajkový s kovovou špirálou 80 listový

* bezdrevitý biely papier; kovová špirála na

   dlhšej strane; s mikroperforáciou na 

   precízne odtrhnutie

Blok 15084/2b ks 1 800 0,7155 0,8586 1545,4800

41 blok poznámkový lepený A5 čistý 50 listový

* bezdrevitý biely papier; blok lepený na

   kratšej strane; s mikroperforáciou na

   precízne odtrhnutie

Blok 15050/3b ks 400 0,3328 0,3994 159,7600

42 položka je zrušená

43

blok poznámkový College A5 linajkový s kovovou špirálou 80 listový

* bezdrevitý biely papier s plošnou hmotnosťou 70 g/m2

* špirála na dlhšej strane; s mikroperforáciou na precízne odtrhnutie

* listy s dierovaním na založenie do zakladačov

Blok 15084/2b ks 18 400 0,7155 0,8586 15798,2400

44
blok poznámkový College A4 linajkový s kovovou špirálou 80 listový

* bezdrevitý biely papier s plošnou hmotnosťou 70 g/m2

* špirála na dlhšej strane; s mikroperforáciou na precízne odtrhnutie

* listy s dierovaním na založenie do zakladačov

Blok 14084/2b ks 18 400 1,2120 1,4544 26760,9600

45 blok poznámkový A4 linajkový s kovovou špirálou 70 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na dlhšej strane;

   s mikroperforáciou na precízne odtrhnutie

Blok 14074/2b ks 36 800 1,2120 1,4544 53521,9200

46 blok poznámkový A4 linajkový so špirálou 50 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej strane;

   s mikroperforáciou na precízne

  odtrhnutie

Blok 14054/1b ks 350 1,1145 1,3374 468,0900

47 blok poznámkový A4 linajkový so špirálou 50 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na dlhšej strane; 

   s mikroperforáciou na precízne 

   odtrhnutie 

Blok 14054/2b ks 350 0,9630 1,1556 404,4600
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48 blok poznámkový A4 linajkový so špirálou 70 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej strane;

  s mikroperforáciou na precízne odtrhnutie

Blok 14074/1b ks 36 950 1,1145 1,3374 49416,9300

49 blok poznámkový A4 čistý so špirálou 70 listový

* bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej strane;

   s mikroperforáciou na precízne

  odtrhnutie

Blok 14070/1b ks 150 1,1145 1,3374 200,6100

50 blok poznámkový A4 linajkový s kovovou špirálou 80 listový

* bezdrevitý biely papier; kovová špirála na dlhšej 

   strane; s mikroperforáciou na precízne 

   odtrhnutie

Blok 14084/2b ks 1 900 1,2120 1,4544 2763,3600

51
blok poznámkový A4 linajkový 

80 listový

* blok formátu A4 s prednými a zadnými doskami 

   z PP s reliéfnym povrchom vĺn, perforované 

   linajkové papiere, na konci bloku vrecko na 

   voľné papiere

* farba dosiek: modrá, oranžová, zelená, čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky

Blok linajkový Bebop A4 ks 150 6,9000 8,2800 1242,0000

52 blok papiera pre flipcharty

* kvalitný bezdrevitý papier a bezchlórový

   papier 80g/m2, v čistej úprave

* rozmer bloku: 98 cm x 65 cm 

* 1 blok (ks) = 20 listov

Flipchart paper Legamaster ks 11 520 4,5750 5,4900 63244,8000

53 špalík - blok farebný nelepený

v krabičke

* viacfarebný poznámkový blok 

   z recyklovaného papiera v krabičke

   z plastu

* rozmer: 9x9x9 cm Poznámkový blok farebný v krabičke 9x9x9 cm 

Notes ks 150 2,5050 3,0060 450,9000

54 špalík – blok farebný nelepený 

* viacfarebný poznámkový blok 

   z recyklovaného papiera v nelepenej 

   forme ako náhrada do zásobníka

* rozmer: 9x9x9 cm Poznámkový blok farebný 9x9x9 cm náhrada 

Notes ks 1 150 1,7550 2,1060 2421,9000

55 zásobník na blok (kocku) 

* plastový zásobník na bloky rozmerov

   9x9x9 cm

Zásobník  na blok 9x9x9 cm ks 2 450 0,9000 1,0800 2646,0000

56 špalík - blok lepený

* biely poznámkový blok z bezdrevného

   papiera s plošnou hmotnosťou 80 g/m2

* rozmer: 9x9x5 cm

Poznámkový blok 9x9x5 cm lepený ks 179 551 0,4200 0,5040 90493,7040

57 špalík - blok lepený

* biely poznámkový blok z bezdrevného

   papiera s plošnou hmotnosťou 80 g/m2

* rozmer: 9x9x3,5 cm

Poznámkový blok 9x9x3,5 cm lepený ks 150 0,6300 0,7560 113,4000
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58 špalík - blok lepený točený

* biely poznámkový blok z bezdrevného

   papiera s plošnou hmotnosťou 80 g/m2

* rozmer: 9x9x3,5 cm Poznámkový blok lepený točený 9x9x3,5 cm 

Notes ks 150 0,8070 0,9684 145,2600

59 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* rozmer: 40 x 50 mm

* balenie: 1 ks = 3 bločky po 50 lístkov

* farba: 1x neónová žltá + 1x neónová

  zelená + 1x neónová ružová

Notes samolepiaci 40x50 neón 3x50 lístkov ks 1 500 0,8700 1,0440 1566,0000

60 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 100 lístkové bločky, samostatne balené

* rozmer: 38 x 51 mm

* farba: žltá

Notes samolepiaci 38x51 žltý ks 47 800 0,0900 0,1080 5162,4000

61 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 100 lístkové bločky, samostatne balené

* rozmer: 75 x 75 mm 

* farba: žltá

Notes samolepiaci 75x75 žltý ks 2 800 0,1575 0,1890 529,2000

62 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 100 lístkové bločky, samostatne balené

* rozmer: 75 x 75 mm 

* farba: ružová

Notes samolepiaci 75x75 ružový Tix ks 500 0,2130 0,2556 127,8000

63 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 100 lístkové bločky, samostatne balené

* rozmer: 75 x 75 mm 

* farba: zelená

Notes samolepiaci 75x75 zelený Tix ks 100 0,2130 0,2556 25,5600

64 samolepiace bločky

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 100 lístkové bločky, samostatne balené

* rozmer: 75 x 75 mm 

* farba: modrá

Notes samolepiaci 75x75 modrý Tix ks 100 0,2130 0,2556 25,5600

65
samolepiace bločky v kocke

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 400 lístkov v kocke (po 100 lístkov každej farby)

* rozmer: 76 x 76 mm 

* farba: neónová žltá, neónová zelená, neónová ružová, neónová oranžová Notes samolepiaci Tartan 76x76 4 neónové 

farby ks 184 200 2,3370 2,8044 516570,4800
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66 samolepiace bločky v kocke

* kvalitné samolepiace bločky, držiace na

   väčšine povrchov

* 400 lístkov v kocke

* rozmer: 76 x 76 mm 

* farba: mix rôznych neónových farieb

Notes samolepiaci neónové farby 76x76 Donau ks 57 500 1,8600 2,2320 128340,0000

67 samolepiace záložky v tvare šípky

* pevné plastové šípky v mixe farieb

* záložky priehľadné po celej ploche                                                                                                                      

* balenie: 1 ks = 5 farieb po 25 ks záložiek (spolu 125 záložiek)

* rozmer: 12 x 45 mm Záložky samolepiace mix farieb 12x45mm 5x25 

ks Sigel ks 11 500 4,7850 5,7420 66033,0000

68 samolepiace bločky rôznych tvarov

* samolepiace bločky rôznych tvarov

* bločky v tvare napr. srdca, šípky, bubliny,

   telefónu, atď 

* 200 lístkové bločky pozostávajúce z cca 

   4 - 5 farieb

* rozmer: cca 70 x 70 mm

Notes samolepiaci rôzne tvary 4 farby Global ks 600 1,9500 2,3400 1404,0000

69 samolepiace záložky úzke 

* celofarebné neónové samolepiace 

   záložky priehľadné po celej ploche

* balenie: 1 ks = 5 farieb po 25 ks záložiek

* rozmer: 12 mm x 50 mm Záložky samolepiace neónové priehľadné 

12x50 Global ks 3 300 0,7200 0,8640 2851,2000

70 samolepiace záložky široké 

* široké acetátové záložky do kníh, 

   registrov, ...

* priehľadná lepiaca časť a farebná časť 

   na označenie

* balenie: 1 ks = 50 záložiek v jednej farbe

* rozmer: 25 mm x 43 mm

* farba: červená, modrá, zelená, žltá, 

   oranžová, ružová Záložky samolepiace 25x43mm jednotlivé farby 

1x50ks Global ks 300 1,3950 1,6740 502,2000

71 samolepiace záložky široké - priehľadné

* celofarebné neónové samolepiace 

   záložky priehľadné po celej ploche

* balenie: 1 ks = 4 farby po 40 ks záložiek

* rozmer: 20 mm x 50 mm

Záložka TIX 20x50 priehľadné ks 24 000 1,2150 1,4580 34992,0000

72 samolepiace záložky široké - nepriehľadné

* celofarebné neónové samolepiace 

   záložky nepriehľadné po celej ploche

* balenie: 1 ks = 4 farby po 40 ks záložiek

* rozmer: 20 mm x 50 mm

Záložka TIX 20x50 neónová ks 23 800 0,6990 0,8388 19963,4400

73 samolepiace záložky extra silné 

* plastové indexové záložky s extra silnou

   priľnavosťou, popisovateľné perom, 

   ceruzkou, popisovačom

* balenie: 1 ks = 3 farby po 22 ks záložiek

* rozmer: 25 mm x 38 mm

* farba: klasická; neónová Záložka Post-it index extra silný neónové alebo 

klasické farby ks 100 6,6000 7,9200 792,0000
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74 etiketa papierová samolepiaca tabelačná dvojradová

* farba hárku: žltá

* rozmiestnenie etikiet: v dvoch radoch na

   skladanom hárku s postrannou vodiacou

   perforáciou

* rozmer etikety: 102 mm x 35 mm, 

   zaoblené rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 16 ks etikiet

* balenie: 1 balík = 500 hárkov = 8000 ks etikiet

Etikety tabelačné dvojradové 102x35 mm bal. 10 42,0000 50,4000 504,0000

75 etikety univerzál.70x35mm

* gramáž papiera 130 g/ m2 

* hrúbka 127 mikrónov 

* formát A4. Ostré rohy

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety 70x35 mm bal. 10 5,9850 7,1820 71,8200

76 etikety univerzál.210x297mm

* Gramáž papiera 130 g/ m2 

* hrúbka 127 mikrónov 

* Formát A4

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety 210x297 mm bal. 70 5,9850 7,1820 502,7400

77 etiketa papierová samolepiaca tabelačná jednoradová

* rozmiestnenie etikiet: v jednom rade na

   skladanom hárku s postrannou vodiacou

   perforáciou

* rozmer etikety: 89 mm x 23,4 mm, 

   zaoblené rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 12 ks etikiet

* balenie: 1 balík = 500 hárkov = 6000 ks etikiet

Etikety tabelačné 89x23,4 1 radové bal. 10 25,8000 30,9600 309,6000

78 etiketa papierová samolepiaca 

na žltom podklade

* rozmer etikety: 75 x 38 mm

* priemer dutinky: 50 mm

* počet etikiet v kotúči: 3000 ks etikiet Etikety 75x38 mm v kotúči 3000 etikiet, 

dutinka 50mm kotúč 90 29,6550 35,5860 3202,7400

79 etiketa papierová samolepiaca do frankovacieho stroja

* rozmer samotnej etikety: 157 x 45 mm

* rozmer etikety celkom aj s bočným 

   úchopom na jednoduchšie odlepenie: 

   165 x 45 mm

Etikety do frankovacieho stroja 165x45 mm ks 1 000 0,0473 0,0568 56,8000

80 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 105 mm x 37 mm;

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 16 ks etikiet 

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  105x37 mm bal. 6 900 5,3865 6,4638 44600,2200
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81 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 210 mm x 297 mm;

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 1 ks etikety 

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  210x297 mm bal. 920 5,3865 6,4638 5946,6960

82
etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 105 mm x 48 mm; 

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 12 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov 

Etikety samolepiace Print  105x48 mm bal. 10 5,3865 6,4638 64,6380

83 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 105 mm x 42 mm; 

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 14 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  105x42 mm bal. 90 5,3865 6,4638 581,7420

84 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 70 mm x 37 mm; 

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 24 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  70x37 mm bal. 100 5,3865 6,4638 646,3800

85 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 68 mm x 46,8 mm;

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 18 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  68x46,8 mm bal. 90 5,3865 6,4638 581,7420
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86 etiketa samolepiaca 

* samolepiace etikety na hárkoch formátu

   A4 pre použitie na tlač v laserových,

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* rozmer etikety: 66 mm x 40 mm; 

   ostré rohy etikety

* počet etikiet na hárku: 21 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

Etikety samolepiace Print  66x40 mm bal. 10 5,3865 6,4638 64,6380

87 etiketa samolepiaca na označovanie CD/ DVD

* samolepiace kruhové etikety so 

   stredovým výrezom na hárkoch formátu 

   A4 pre použitie na tlač v laserových, 

   inkjetových tlačiarpach a v kopírovacích

   strojoch

* počet etikiet na hárku: 2 ks etikiet

* farba etikiet: biela

* balenie: 1 balík = 100 hárkov

* rozmer: 118/36 mm

Etikety samolepiace Print  na CD bal. 480 5,3865 6,4638 3102,6240

88 páska samolepiaca

* určená do etiketovacích zariadení

* odolná voči vode, olejom, organickým 

   zlúčeninám, UV žiareniu

* dobrá priľnavosť na ABS, PVC, PE, sklo,

   drevo, papier, nerezovú oceľ

* podkladová páska, text a lepidlo 

   odolávajú teplotám od – 30°C až do 

   + 150°C

* dĺžka pásky: 7 m 

* šírka pásky: 12 mm 

* farba pásky: biela, modrá, červená, žltá, 

   zelená, čierna, číra

Páska Dymo D1 12mm x 7m kotúč 10 18,2400 21,8880 218,8800

89 obálka C6 obyčajná

* biela obálka s navlhčovacím lepidlom, 

   z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 114 x 162 mm

* bez vnútornej potlače

Obálka C6 obyčajná Harmanec-Kuvert ks 5 000 0,0077 0,0092 46,0000

90 obálka C6 samolepiaca

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 114 x 162 mm

* bez vnútornej potlače

Obálka C6 samolepiaca Harmanec Kuvert ks 16 000 0,0077 0,0092 147,2000

91 obálka C6 samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 114 x 162 mm

* bez vnútornej potlače Obálka C6 s odtrhávacou páskou Hramanec 

Kuvert ks 3 803 000 0,0100 0,0120 45636,0000
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92 obálka C6/C5 obyčajná s okienkom

* biela obálka s navlhčovacím lepidlom, 

   z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 114 x 229 mm

* s vnútornou potlače Obálka C6/C5 obyčajná s okienkom s 

vnútornou potlačou Harmanec Kuvert ks 2 000 0,0180 0,0216 43,2000

93 obálka DL obyčajná

* biela obálka s navlhčovacím lepidlom, 

   z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 110 x 220 mm 

* bez vnútornej potlače, bez okienka

Obálka DL obyčajná Harmanec Kuvert ks 1 500 0,0117 0,0140 21,0000

94 obálka DL samolepiaca

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 110 x 220 mm

* bez vnútornej potlače, bez okienka

Obálka DL samolepiaca Harmanec Kuvert ks 78 000 0,0117 0,0140 1092,0000

95 obálka DL samolepiaca s okienkom

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 110 x 220 mm

* bez vnútornej potlače, s okienkom

   z priehľadnej fólie Obálka DL samolepiaca s okienkom Harmanec 

Kuvert ks 56 000 0,0119 0,0143 800,8000

96 obálka C5 obyčajná

* biela obálka s navlhčovacím lepidlom, 

   z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm

* bez vnútornej potlače

Obálka C5 obyčajná Harmanec Kuvert ks 1 000 0,0148 0,0177 17,7000

97 obálka C5 samolepiaca

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm 

* bez vnútornej potlače

Obálka C5 samolepiaca Harmanec Kuvert ks 22 500 0,0148 0,0178 400,5000

98 obálka C5 samolepiaca s okienkom

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm 

* bez vnútornej potlače Obálka C5 samolepiaca s okienkom Harmanec 

Kuvert ks 1 000 0,0215 0,0258 25,8000

99 obálka C5 samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm

* bez vnútornej potlače Obálka C5 s odtrhávacou páskou Harmanec 

Kuvert ks 1 500 0,0197 0,0236 35,4000

100 obálka C5 samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 80 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm 

* s vnútornou potlačou Obálka C5 s odtrhávacou páskou s vnútornou 

potlačou Harmanec Kuvert ks 3 774 000 0,0200 0,0240 90576,0000

101 obálka B4 s rozšíreným dnom

* obálka s X-dnom širokým 40 mm; hnedý

   papier; 90 g/ m2

* rozmer: 250 mm x  353 mm

* otvor na kratšej strane; bez lepidla

Obálka B4 X dno bez lepidla ks 1 700 0,0765 0,0918 156,0600
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102 obálka B4 samolepiaca s odtrhávacou páskou s rozšíreným dnom

* obálka s X-dnom širokým 40 mm; hnedý

   papier; 90 g/ m2

* rozmer: 250 mm x  353 mm

* otvor na kratšej strane Obálka B4 X dno s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 1 167 000 0,1000 0,1200 140040,0000

103 obálka B4 obyčajná - biela

* biela obálka s navlhčovacím lepidlom, 

   z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 353 x 250 mm

Obálka B4 obyčajná Harmanec Kuvert ks 5 000 0,0445 0,0534 267,0000

104 obálka B4 samolepiaca - biela

* biela obálka; z bezdrevného papiera; 90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 353 x 250 mm

Obálka B4 samolepiaca ks 5 000 0,0445 0,0534 267,0000

105 obálka B4 samolepiaca s odtrhávacou páskou - biela

* biela obálka; z bezdrevného papiera; 90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 353 x 250 mm Obálka B4 s odtrhávacou páskou biela 

Harmanec Kuvert ks 1 993 000 0,0475 0,0570 113601,0000

106 obálka B4 samolepiaca s odtrhávacou páskou – hnedá

* hnedá obálka; z bezdrevného papiera;90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 353 x 250 mm Obálka B4 s odtrhávacou páskou hnedá 

Harmanec Kuvert ks 3 000 0,0469 0,0563 168,9000

107 obálka C4 samolepiaca

* biela obálka; z bezdrevného papiera; 90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 324 mm x 229 mm

Obálka C4 samolepiaca Harmanec Kuvert ks 12 000 0,0373 0,0448 537,6000

108 obálka C4 samolepiaca s odtrhávacou páskou - biela

* biela obálka; z bezdrevného papiera; 90 g/ m2

* otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače

* rozmer: 324 mm x 229 mm Obálka C4 s odtrhávacou páskou Hramanec 

Kuvert ks 2 803 240 0,0375 0,0450 126145,8000

109 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode

* rozmer vonkajší: 340 mm x 250 mm

* rozmer vnútorný: 330 mm x 230 mm

Obálka bublinková G Harmanec Kuvert ks 70 000 0,1453 0,1744 12208,0000

110 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode

* rozmer vonkajší: 120 mm x 175 mm

* rozmer vnútorný: 100 mm x 155 mm

Obálka bublinková A Harmanec Kuvert ks 3 000 0,0463 0,0556 166,8000

111 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode

* rozmer vonkajší: 140 mm x 225 mm

* rozmer vnútorný: 120 mm x 215 mm

Obálka bublinková B Harmanec Kuvert ks 3 000 0,0576 0,0691 207,3000
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112 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode

* rozmer vonkajší: 170 mm x 225 mm

* rozmer vnútorný: 150 mm x 215 mm

Obálka bublinková C Harmanec Kuvert ks 3 000 0,0694 0,0833 249,9000

113 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode

* rozmer vonkajší: 200 mm x 275 mm

* rozmer vnútorný: 180 mm x 265 mm

Obálka bublinková D Harmanec Kuvert ks 61 500 0,0904 0,1085 6672,7500

114 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode 

* rozmer vonkajší: 240 mm x 275 mm

* rozmer vnútorný: 220 mm x 265 mm

Obálka bublinková E Harmanec Kuvert ks 3 000 0,1034 0,1241 372,3000

115 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode 

* rozmer vonkajší: 240 mm x 350 mm

* rozmer vnútorný: 220 mm x 340 mm

Obálka bublinková F Harmanec Kuvert ks 9 000 0,1395 0,1674 1506,6000

116 obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou na CD

* obálka s „bublinkovou“ výplpou na

   vnútornej strane a pevným papierom na

   povrchu, odolným voči roztrhnutiu a vode 

* rozmer: 160 mm x 170 mm

Obálka bublinková na CD Harmanec Kuvert ks 9 900 0,0689 0,0827 818,7300

117 obálka kartónová na diskety, CD 

* z jednostrannej bielej skladačkovej 

   lepenky 300 – 350 g/ m2; bez lepidla

* rozmer: 160 x 160 mm

Obálka na diskety 160x160 Harmanec Kuvert ks 14 300 0,0975 0,1170 1673,1000

118 obálka kartónová A5 

* z jednostrannej bielej skladačkovej 

   lepenky 300 – 350 g/ m2; bez lepidla

* rozmer: 260 x 205 mm

Obálka tvrdá A5 Harmanec Kuvert ks 27 600 0,1275 0,1530 4222,8000

119 obálka kartónováA4 

* z jednostrannej bielej skladačkovej 

   lepenky 300 – 350 g/ m2; bez lepidla

* rozmer: 360 x 280 mm

Obálka tvrdá A4 Harmanec Kuvert ks 110 960 0,2025 0,2430 26963,2800

120 obálka papierová na CD bez okienka

* biela obálka; z bezdrevného papiera; 90 g/ m2

* rozmer: 124 x 124 mm

Obálka na CD Harmanec Kuvert ks 3 700 0,0183 0,0220 81,4000

121
obálka s doručenkou B6 Doporučene samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 125 x 176 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia Obálka B6 doporučene s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 3 049 000 0,0350 0,0420 128058,0000
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122 obálka s doručenkou B6 Doporučene do vlastných rúk bez opakovaného 

doručenia samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 125 x 176 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka B6 doporučene do vlastných rúk bez 

opakovaného doručenia s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 4 852 000 0,0350 0,0420 203784,0000

123 obálka s doručenkou B6 Doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením 

samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 125 x 176 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka B6 doporučene do vlastných rúk s 

opakovaným doručením s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 4 857 000 0,0350 0,0420 203994,0000

124
obálka s doručenkou C5 Doporučene samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia Obálka C5 doporučene s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 3 049 000 0,0470 0,0564 171963,6000

125 obálka s doručenkou C5 Doporučene do vlastných rúk bez opakovaného 

doručenia samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka C5 doporučene do vlastných rúk bez 

opakovaného doručenia s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 1 731 000 0,0470 0,0564 97628,4000

126 obálka s doručenkou C5 Doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením 

samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 162 x 229 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka C5 doporučene do vlastných rúk s 

opakovaným doručením s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 14 000 0,0470 0,0564 789,6000

127
obálka s doručenkou C4 Doporučene samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 229 x 324 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia Obálka C4 doporučene s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 386 000 0,0872 0,1046 40375,6000

128 obálka s doručenkou C4 Doporučene do vlastných rúk bez opakovaného 

doručenia samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 229 x 324 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka C4 doporučene do vlastných rúk bez 

opakovaného doručenia s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 384 000 0,0872 0,1046 40166,4000

129 obálka s doručenkou C4 Doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením 

samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 229 x 324 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia
Obálka C4 doporučene do vlastných rúk s 

opakovaným doručením s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 220 000 0,0872 0,1046 23012,0000

130
obálka s doručenkou C4 Doporučene samolepiaca s odtrhávacou páskou

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 90 g/ m2

* rozmer: 229 x 324 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia Obálka C4 doporučene s odtrhávacou páskou 

Harmanec Kuvert ks 372 000 0,0872 0,1046 38911,2000
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131 obálka C7

* biela obálka, z bezdrevného papiera, 100 g/ m2

* rozmer: 120 x 80 mm

* bez vnútornej potlače, samoprepisovacia

* druh lepenia obyčajné (navlhčovacie)

Obálka C7 obyčajná Harmanec Kuvert ks 648 000 0,0103 0,0124 8035,2000

132 odkladacia mapa bez chlopní

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A4; 

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia 250 ks 13 000 0,0474 0,0569 739,7000

133
odkladacia mapa bez chlopní prešpánová

* z prešpánového kartónu 350g; formát A4

* farba: modrá, červená, zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia prešpánová 250 ks 415 000 0,2385 0,2862 118773,0000

134 odkladacia mapa s jednou chloppou

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A4; 

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia 251 ks 1 611 500 0,0495 0,0594 95723,1000

135 odkladacia mapa s tromi chloppami 

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A4; 

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia 253 ks 158 000 0,0822 0,0986 15578,8000

136
odkladacia mapa bez chlopní prešpánová s gumičkou

* z prešpánového kartónu 350g; formát A4

* farba: modrá, červená, zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia 250 prešpánová s gumičkou ks 414 000 0,6000 0,7200 298080,0000

137 odkladacia mapa s tromi chloppami prešpánová s gumičkou

* z prešpánového kartónu 350g; formát A4 

* farba: červená, zelená, modrá, žltá, 

   oranžová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumičkou ks 203 200 0,6285 0,7542 153253,4400

138 rýchloviazač obyčajný celý

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A5;

   kovový rýchloviazací mechanizmus; 

   plná predná strana

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RO A5 ks 1 000 0,0588 0,0706 70,6000

139 rýchloviazač obyčajný celý

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A4;

   kovový rýchloviazací mechanizmus; 

   plná predná strana

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RO A4 ks 443 100 0,0713 0,0856 37929,3600

140 rýchloviazač obyčajný celý prešpánový

* z prešpánového kartónu 350g; formát A4 

* farba: červená, modrá, zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RO A4 prešpánový ks 1 500 0,3038 0,3646 546,9000

141 rýchloviazač závesný celý

* materiál: 200 g EKO kartón; formát A4; 

   kovový rýchloviazací mechanizmus;

   plná predná strana; závesná mechanika

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RZC A4 ks 1 500 0,0971 0,1165 174,7500
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142 rýchloviazač závesný celý

* materiál: 250 g kartón; formát A4; kovový

   rýchloviazací mechanizmus; plná predná

   strana; závesná mechanika

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RZC A4 250g ks 6 500 0,2475 0,2970 1930,5000

143
rýchloviazač závesný celý prešpánový

* z prešpánového kartónu 350g; formát A4

   kovový rýchloviazací mechanizmus;

   plná predná strana; závesná mechanika

* farba: červená, modrá, zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RZC A4 prešpánový ks 738 614 0,3325 0,3990 294706,9860

144 rýchloviazač závesný polovičný prešpánový

*z prešpánového kartónu 350 g; formát A4; 

   kovový rýchloviazací mechanizmus;

   polovičná predná strana, závesná 

   mechanika

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RZP A4 prešpánový ks 414 000 0,3167 0,3800 157320,0000

145 rýchloviazač závesný polovičný

*materiál: 200g EKO kartón; formát A4; 

   kovový rýchloviazací mechanizmus;

   polovičná predná strana, závesná 

   mechanika

* farba: modrá, zelená, žltá, ružová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač RZP ks 500 0,0947 0,1136 56,8000

146 obal prospektový závesný A3 matný

* priehľadný matný euroobal formátu A3 

   z polypropylénu; otvorený na dlhšej strane zhora;

   spevnené eurodierovanie na kratšej strane zboku; povrch 

   mierne pórovitý

* hrúbka: 75 mikrónov

* balenie: 1 balík = 10 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A3 matný bal. 2 472 1,8000 2,1600 5339,5200

147 obal prospektový závesný A4 matný

* priehľadný matný euroobal formátu A4 

   z polypropylénu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch 

   mierne pórovitý

* hrúbka: 50 mikrónov

* balenie: 1 balík = 100 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A4 matný bal. 146 052 1,3000 1,5600 227841,1200

148 obal prospektový závesný A4 číry

* priehľadný číry euroobal formátu A4 

   z polypropylénu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch 

   lesklý a hladký

* hrúbka: 60 mikrónov

* balenie: 1 balík = 100 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A4 číry bal. 7 200 2,2500 2,7000 19440,0000
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149
obal prospektový závesný A4 - farebný

* priehľadný farebný euroobal formátu A4;

   otvorený zhora; eurodierovanie; povrch 

   hladký a lesklý

* hrúbka: 50 mikrónov

* farba: červená, zelená, modrá, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

* balenie: 1 balík = 10 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A4 farebný bal. 28 600 0,4950 0,5940 16988,4000

150 obal prospektový závesný A4 s rozšírenou kapacitou

* priehľadný lesklý euroobal formátu A4 

   z pevného plastu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch 

   hladký; spodný a bočný klin v hrúbke

   23 mm; otvorené spodné rohy obalu

* hrúbka: 170 mikrónov

* balenie: 1 balík = 10 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A4 s rozšírenou kapacitou bal. 5 600 1,2660 1,5192 8507,5200

151
obal prospektový závesný A4 s rozšírenou kapacitou

* priehľadný matný euroobal formátu A4 

   z pevného plastu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch matný; otvorené spodné rohy obalu

* vnútorné rozmery: 320 x 220 mm

* balenie: 1 balík = 5 ks obalov v PE sáčku

* hrúbka: 100 mikrónov Euroobal A4 s rozšírenou kapacitou 100 mic bal. 18 400 1,2660 1,5192 27953,2800

152 obal prospektový závesný A4 

s chloppou

* priehľadný matný euroobal formátu A4 

   z pevného plastu; otvor po dlhšej strane

   uzatvorený chloppou, eurodierovanie

   spevnené; povrch mierne pórovitý 

* hrúbka: 130 mikrónov

* balenie: 1 balík = 10 ks obalov v PE sáčku

Euroobal  A4 s chloppou bal. 77 500 3,0000 3,6000 279000,0000

153 obal prospektový závesný A5 matný

* priehľadný matný euroobal formátu A5 

   z polypropylénu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch 

   mierne pórovitý

* hrúbka: 50 mikrónov

* balenie: 1 balík = 100 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A5 matný bal. 7 360 2,0850 2,5020 18414,7200

154 obal prospektový závesný A5 číry

* priehľadný číry euroobal formátu A5 

   z polypropylénu; otvorený zhora;

   eurodierovanie spevnené; povrch 

   lesklý a hladký

* hrúbka: 60 mikrónov

* balenie: 1 balík = 100 ks obalov v PE sáčku

Euroobal A5 číry bal. 1 000 6,7200 8,0640 8064,0000

155 lam.fólia A4 80mic 250ks

* formát : A4

* hrúbka: 80 mic

* balenie: 1 balík = 250 ks

Laminovacia fólia A4 80 mic Fellowes bal. 200 28,8750 34,6500 6930,0000
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156 lam.fólia A4 100mic 250ks

* formát : A4

* hrúbka: 100 mic

* balenie: 1 balík = 250 ks

Laminovacia fólia A4 100 mic Fellowes bal. 200 31,8750 38,2500 7650,0000

157 lam.fólia A4 125mic 250ks

* formát : A4

* hrúbka: 80 mic

* balenie: 1 balík =250 ks

Laminovacia fólia A4 125 mic Fellowes bal. 200 41,6250 49,9500 9990,0000

158 fólia A4 adhezívna 80 micr.

* formát : A4

* hrúbka: 80 mic

* balenie: 1 balík = 10 ks Laminovacia fólia A4 80 mic adhezívna 

Fellowes bal. 1 500 3,2850 3,9420 5913,0000

159 fólie pre čier.laserové tlač.

* hrúbka 100 mikrónov

* balenie: 1 balík = 100 ks Fólia pre čierno-biele laserové tlačiarne 100 

mic Dataline bal. 115 000 16,0000 19,2000 2208000,0000

160 obal PP A4 „L“ hrubý

* priehľadný číry obal, výkroj pre ľahšiu

   manipuláciu s dokumentami, otvorené 

   navrchu a po dlhšej strane do „L“

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal A4 L 180 mic ks 283 200 0,1470 0,1764 49956,4800

161 obal PP A4 „L“ číry

* číry obal s lesklým povrchom, výkroj pre

   ľahšiu manipuláciu s dokumentami,

   otvorené navrchu a po dlhšej strane do „L“

* hrúbka: 120 mikrónov

Obal PP A4 L číry 120 mic ks 7 200 0,1338 0,1606 1156,3200

162
obal PP A4 „L“ farebný

* priehľadný farebný obal s matným 

   povrchom mierne pórovitým, výkroj pre 

   ľahšiu manipuláciu s dokumentami, 

   otvorené navrchu a po dlhšej strane 

   do „L“

* hrúbka: 120 mikrónov 

* farba: červená, zelená, modrá, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Obal PP A4 L farebný ks 148 400 0,1500 0,1800 26712,0000

163 obal PVC A4 „U“ hrubý

* priehľadný obal, otvorený navrchu; 

* hrúbka: 200 mikrónov

Obal PVC A4 U 200 mic ks 283 200 0,1500 0,1800 50976,0000

164 obal PVC A4 „U (C)“ hrubý

* priehľadný obal, otvorený po dlhšej 

   strane

* hrúbka: 200 mikrónov

Obal PVCA4 U - C 200 mic ks 1 200 0,1650 0,1980 237,6000

165 obal PVC A4 „U“ hrubý - INVENTAR

* priehľadný obal z hrubého PVC, otvorený

   navrchu a uzatvorený klopou, pomocou

   otvoru na klope možno ho zavesiť

* hrúbka: 200 mikrónov

Obal A4 PVC U - inventár ks 1 200 0,2261 0,2713 325,5600
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166 obal PVC A5 „U“ hrubý

* priehľadný obal, otvorený navrchu; 

* hrúbka: 150 mikrónov

Obal A5 PVC U 150 mic ks 1 200 0,1248 0,1498 179,7600

167 obal na doklady A6

* plastové púzdro z PVC s otvorom na 

   kratšej strane 

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal PVC A6 U 180 mic ks 100 0,1350 0,1620 16,2000

168 obal na doklady A5

* plastové púzdro z PVC s otvorom na 

   kratšej strane 

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal PVC A5 U 180 mic ks 100 0,1248 0,1498 14,9800

169 obal na doklady A4

* plastové púzdro z PVC s otvorom na 

   kratšej strane 

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal PVC A4 U 180 mic ks 100 0,1564 0,1877 18,7700

170 obal na doklady 80x110

* plastové púzdro z PVC s otvorom na 

   kratšej strane 

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal PVC 80x110 180 mic ks 100 0,0484 0,0581 5,8100

171 obal na doklady 105 x 150 mm

* plastové púzdro z PVC s otvorom na 

   kratšej strane 

* hrúbka: 180 mikrónov

Obal PVC 105x150 180 mic ks 100 0,1665 0,1998 19,9800

172 obal plastový so zapínaním na nit

* plastový obal formátu A4, na prednej 

   strane obalu s uzatváraním na nit

* nit je vo farbe obalu

* farby: priehľadná, červená, zelená, 

   modrá, žltá, fialová, ružová, rubínová, 

   svetlozelená, svetlomodrá, ďalšie farby 

   podľa aktuálnej ponuky

Obal A4 PVC s nitom Rapesco ks 22 700 0,4350 0,5220 11849,4000

173 obal plastový so zapínaním na nit

* plastový obal formátu A5, na prednej 

   strane obalu s uzatváraním na nit

* nit je vo farbe obalu

* farby: priehľadná, červená, zelená, 

   modrá, žltá, fialová, ružová, rubínová, 

   svetlozelená, svetlomodrá, ďalšie farby 

   podľa aktuálnej ponuky

Obal A5 PVC s nitom Rapesco ks 16 600 0,3600 0,4320 7171,2000

174 obal plastový s tromi chloppami a s gumičkou

* z farebného silného priehľadného

   polypropylénu, tri chlopne a uzatváranie

   na pružnú gumičku, dno široké 3 cm na 

   zvýšenú kapacitu papierov formátu A4

* farba: číra, zelená, modrá, červená, žltá

   a ďalšie farebné prevedenie podľa 

   aktuálnej ponuky

Obal PP A4 - taška 253 s gumičkou Donau ks 17 900 1,6800 2,0160 36086,4000
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175 obal plastový s tromi chloppami a s gumičkou

* z farebného silného priehľadného

   polypropylénu, tri chlopne a uzatváranie

   na pružnú gumičku; vrecko na vizitku na

   vrchnej časti obalu; formát: A4

* farba: číra, zelená, modrá, červená, žltá

   a ďalšie farebné prevedenie podľa 

   aktuálnej ponuky

Obal PP A4 - mapa 253 s gumičkou Rapesco ks 28 400 0,7050 0,8460 24026,4000

176 obal PVC s kovovým klipom na 30 listov

* obal z PVC formátu A4 s priehľadnou 

   prednou stranou

* na 30 listov

* bočný kovový klip sa prispôsobuje 

   vloženému počtu listov

* farba: čierna, biela, červená, žltá, 

   svetlomodrá, tmavomodrá, sivá, 

   bordová, tmavozelená, modrá, 

   antracitová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Obal A4 PVC s klipom - Duraclip 30 listov ks 1 500 1,1250 1,3500 2025,0000

177 obal PVC s kovovým klipom na 60 listov

* obal z PVC formátu A4 s priehľadnou 

   prednou stranou

* na 60 listov

* bočný kovový klip sa prispôsobuje 

   vloženému počtu listov

* farba: čierna, biela, červená, žltá, 

   svetlomodrá, tmavomodrá, sivá, 

   bordová, tmavozelená, modrá, 

   antracitová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Obal A4 PVC s klipom - Duraclip 60 listov ks 1 500 1,2600 1,5120 2268,0000

178 rýchloviazač PP

* polypropylénový rýchloviazač formátu A4

   s priehľadnou prednou stranou

   a farebnou zadnou stranou,

   s nasúvacím popisným pásikom na

   prednej časti; na uloženie dierovaných dokumentov

* farba: červená, zelená, modrá, žltá,

   čierna, šedá, biela, oranžová,

   tmavomodrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Rýchloviazač A4 RO PP farebný ks 924 400 0,1005 0,1206 111482,6400

179 rýchloviazač PP s eurodierovaním 

* polypropylénový rýchloviazač formátu A4

   s eurodierovaním, s priehľadnou 

   prednou stranou a farebnou zadnou

   stranou, s nasúvacím popisným pásikom

   na prednej časti

* farba: červená, zelená, modrá, žltá, 

   čierna, biela, oranžová, sivá, resp. podľa aktuálnej ponuky Rýchloviazač A4 RO PP farebný s 

multiperforáciou ks 462 500 0,1350 0,1620 74925,0000

180 katalógová kniha – 20 obalov

* polypropylénové dosky s bočnou 

   priehľadnou lištou na označenie a 20 

   zatavených priehľadných obalov

* farba: čierna, modrá, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Katalógová kniha 20 listov ks 1 500 0,9600 1,1520 1728,0000
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181 katalógová kniha – 30 obalov

* polypropylénové dosky s bočnou 

   priehľadnou lištou na označenie a 30 

   zatavených priehľadných obalov

* farba: čierna, modrá, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Katalógová kniha 30 listov ks 1 500 1,2000 1,4400 2160,0000

182 katalógová kniha – 60 obalov

* polypropylénové dosky s bočnou 

   priehľadnou lištou na označenie a 60 

   zatavených priehľadných obalov

* farba: čierna

Katalógová kniha 60 listov ks 1 500 2,1600 2,5920 3888,0000

183 kniha podpisová 

* podpisová kniha 19-dielna

* okienko na prednej strane

* rozťahovateľný (harmonikový) chrbát

   na zvýšenie kapacity

* úprava: imitácia kože

* farba: čierna, modrá, hnedá, zelená, 

   červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Podpisová kniha 19-dielna Kartonpp ks 9 462 8,5500 10,2600 97080,1200

184 kniha podpisová 

* podpisová kniha 20-dielna

* rozťahovateľný (harmonikový) chrbát

   na zvýšenie kapacity

* vonkajšie prevedenie plastové

* farba: čierna 

Katalógová kniha 20-dielna Pagna ks 50 11,2500 13,5000 675,0000

185 kniha podpisová 1 - 31 

* na triedenie dokumentov presahujúcich

   veľkosť A4

* vonkajšie prevedenie plastové

* rozťahovateľný (harmonikový) chrbát

   na zvýšenie kapacity

* farba: čierna

Katalógová kniha 1-31 ks 50 15,7500 18,9000 945,0000

186 kniha podpisová A - Z 

* na triedenie dokumentov presahujúcich

   veľkosť A4

* vonkajšie prevedenie plastové

* rozťahovateľný (harmonikový) chrbát

   na zvýšenie kapacity

* farba: čierna

Katalógová kniha A-Z Esselte ks 50 24,0690 28,8828 1444,1400

187 karisblok A4 s náplpou

* PVC karisblok so 4 – krúžkovou

   mechanikou a so 100 listovou náplpou

   a abecedným indexom

* farba: čierna, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Karisblok A4 s náplpou ppkarton ks 2 320 6,1500 7,3800 17121,6000

188 karisblok A4 bez náplne

* 4 - krúžková mechanika vhodná pre 

   euroobaly, šírka chrbta 3 cm

* obojstranne laminované prevedenie 

* farba: biela, červená, oranžová, zelená,

   modrá, žltá, čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky

Karisblok A4 bez náplne 500 1,6571 1,9885 994,2500
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189 karisblok A5 s náplpou

* PVC karisblok so 4 – krúžkovou

   mechanikou a so 100 listovou náplpou

   a abecedným indexom

* farba: čierna, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Karisblok A5 s náplpou ppkarton ks 3 960 4,0800 4,8960 19388,1600

190 karisblok A5 bez náplne 

* 4 - krúžková mechanika vhodná pre

   euroobaly, šírka chrbta 3 cm

* obojstranne laminované prevedenie 

* farba: biela, červená, oranžová, zelená,

   modrá, žltá, čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky

Karisblok A5 bez náplne ks 100 1,4091 1,6909 169,0900

191 karisblok A6 s náplpou

* PVC karisblok so 4 – krúžkovou

   mechanikou a so 100 listovou náplpou

   a abecedným indexom

* farba: čierna, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Karisblok A6 s náplpou ks 50 1,6500 1,9800 99,0000

192
zakladač PVC 4-krúžkový A4

* materiál: kartón potiahnutý farebným PVC

* šírka chrbta cca 6 cm  

* vybavenie: štvorkrúžková „D“ mechanika

* farba: červená, zelená, modrá, čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky

Poradač PVC A4 4-krúžkový D-krúžok ks 1 000 3,4770 4,1724 4172,4000

193 zakladač A4 4 - krúžkový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie (vnútorné 

   a vonkajšie) 

* šírka chrbta: 35 mm

* vybavenie: krúžková mechanika, 

   plastové vrecko na chrbte 

   s vymeniteľným štítkom

* farba: biela, červená, zelená, modrá, žltá, 

   čierna, bordová, šedá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Poradač PVC A4 4-krúžkový 3,5 cm ks 14 900 2,4495 2,9394 43797,0600

194 zakladač A4 2 - krúžkový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie (vnútorné 

   a vonkajšie) 

* šírka chrbta: 35 mm

* vybavenie: krúžková mechanika, 

   plastové vrecko na chrbte 

   s vymeniteľným štítkom

* farba: biela, červená, zelená, modrá, žltá, 

   čierna, bordová, šedá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Poradač PVC A4 2-krúžkový 3,5 cm ks 13 800 2,1180 2,5416 35074,0800

195 zakladač A4 pákový kartónový

* poťah mramorový papier s natlačenou 

   etiketou 

* šírka farebného chrbta 80 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak a chrbtový otvor, bez 

   ochranných líšt

* farba: čierna, modrá, červená, zelená,

   žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Poradač A4 pákový kartónový 8 cm ks 1 000 0,9519 1,1423 1142,3000
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196 zakladač A4 pákový kartónový

* poťah mramorový papier s natlačenou 

   etiketou

* šírka čierneho chrbta 50 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak a chrbtový otvor, bez

   ochranných líšt

* farba: čierna

Poradač A4 pákový kartónový 5 cm ks 85 800 0,8694 1,0433 89515,1400

197 zakladač A4 pákový kartónový

* poťah mramorový papier s natlačenou 

   etiketou

* šírka chrbta 75 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak a chrbtový otvor, ochranná kovová lišta

* farba: čierna

Poradač A4 pákový kartónový 7,5 cm ks 276 000 1,1250 1,3500 372600,0000

198 zakladač A4 pákový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie

* šírka chrbta 75 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, plastové

   vrecko na chrbte s vymeniteľným

   papierovým štítkom, ochranná kovová

   lišta

* farba: biela, červená, zelená, modrá, 

   žltá, čierna, tyrkysová, sivá, bordová, 

   fialová, oranžová, prípadne ďalšie farby

   podľa aktuálnej ponuky

Porada+C197č A4 pákový celoplastový 7,5 cm ks 693 193 2,4000 2,8800 1996395,8400

199
zakladač A4 pákový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie

* šírka chrbta 50 mm  

* vybavenie: páková mechanika, kovový prítlak, chrbtový otvor, plastové

   vrecko na chrbte s vymeniteľným 

   papierovým štítkom, ochranná kovová 

   lišta

* farba: biela, červená, zelená, modrá, 

   žltá, čierna, tyrkysová, sivá, bordová, 

   fialová, oranžová, prípadne ďalšie farby

   podľa aktuálnej ponuky

Poradač A4 pákový celoplastový 5 cm ks 559 000 2,4000 2,8800 1609920,0000
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200
zakladač A4 pákový plastový

* plastový zakladač z kvalitného silného 

   kartónu

* vonkajšia strana potiahnutá farebnou 

   polypropylénovou fóliou, vnútorné dosky

   zoraďovača sú potiahnuté hladkým 

   papierom

* šírka chrbta 75 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, plastové vrecko

   na chrbte s vymeniteľným papierovým 

   štítkom, ochranná kovová lišta

* farba: biela, červená, zelená, modrá, 

   žltá, čierna, tyrkysová, sivá, bordová, 

   fialová, oranžová, prípadne ďalšie farby

   podľa aktuálnej ponuky

Poradač A4 pákový Economy 7,5 cm ks 1 500 1,2000 1,4400 2160,0000

201
zakladač A4 pákový plastový

* plastový zakladač z kvalitného silného 

   kartónu

* vonkajšia strana potiahnutá farebnou 

   polypropylénovou fóliou, vnútorné dosky

   zoraďovača sú potiahnuté hladkým 

   papierom

* šírka chrbta 50 mm

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, plastové vrecko

   na chrbte s vymeniteľným papierovým 

   štítkom, ochranná kovová lišta

* farba: biela, červená, zelená, modrá, 

   žltá, čierna, tyrkysová, sivá, bordová, 

   fialová, oranžová, prípadne ďalšie farby

   podľa aktuálnej ponuky

Poradač A4 pákový Economy 5 cm ks 1 500 1,2000 1,4400 2160,0000

202 zakladač A5 pákový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie (vnútorné 

   a vonkajšie) 

* šírka chrbta: 75 mm

* formát: A5 na výšku

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, plastové vrecko

   na chrbte s vymeniteľným štítkom

* farba: biela, červená, modrá, zelená, 

   čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky Poradač A5 pákový celoplastový 7,5 cm na 

výšku ks 6 520 3,7800 4,5360 29574,7200

203 zakladač A5 pákový celoplastový

* celoplastové vyhotovenie (vnútorné 

   a vonkajšie) 

* šírka chrbta: 75 mm

* formát: A5 na šírku

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, plastové vrecko

   na chrbte s vymeniteľným štítkom

* farba: biela, červená, modrá, zelená, 

   čierna, resp. podľa aktuálnej ponuky Poradač A5 pákový celoplastový 7,5 cm na 

šírku ks 4 140 4,3650 5,2380 21685,3200
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204 zakladač A5 pákový kartónový

* poťah mramorový papier s natlačenou

   etiketou 

* šírka čierneho chrbta 80 mm

* formát: A5 na výšku

* vybavenie: páková mechanika, kovový

   prítlak, chrbtový otvor, bez ochranných

   líšt

* farba: čierna

Poradač A5 pákový kartónový 8 cm na výšku ks 150 0,9600 1,1520 172,8000

205 dosky A4 2-krúžkové prešpánové

* dosky zo silného prešpánového kartónu 

   750g/ m2 formátu A4

* 2-krúžková mechanika 

* šírka chrbta: 23 mm

* farba: modrá, žltá, zelená, oranžová, 

   červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Dosky A4 2-krúžkové prešpánové Esselte ks 500 1,4610 1,7532 876,6000

206 dosky A4 4-krúžkové prešpánové

* dosky zo silného prešpánového kartónu 

   750g/ m2 formátu A4

* 4-krúžková mechanika 

* šírka chrbta: 23 mm

* farba: modrá, žltá, zelená, oranžová, 

   červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Dosky A4 4-krúžkové prešpánové Esselte ks 500 1,7295 2,0754 1037,7000

207 dosky A4 s miniklipom prešpánové

* dosky zo silného prešpánového kartónu 

   750g/ m2 formátu A4

* mechanika miniklip/rýchlosvorka

* šírka chrbta: 16 mm

* farba: modrá, žltá, zelená, oranžová, 

   červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Dosky A4 s miniklipom Esselte ks 500 3,5415 4,2498 2124,9000

208 náplp do karisbloku A4

* náhradné dierované listy v linajkovej

   úprave pre zakladanie do karisblokov

* balenie: 1 ks = 100 listov

Vložky do karisbloku A4 Notes ks 19 300 1,0500 1,2600 24318,0000

209 náplp do karisbloku A5

* náhradné dierované listy v linajkovej

   úprave pre zakladanie do karisblokov

* balenie: 1 ks = 100 listov

Vložky do karisbloku A5 Notes ks 25 700 0,6195 0,7434 19105,3800

210 rozraďovač papierový

* farebný kvalitný kartón 240g, vhodný pre

   všetky druhy poradačov

* rozmer: 105 x 240 mm

* farba: jednotlivé farby - ružová, zelená, 

   modrá, žltá, šedá, hnedá, alebo mix 

   farieb

* balenie: 1 balík = 100 ks

Rozraďovač papierový 105x240 mm bal. 3 900 1,3902 1,6682 6505,9800
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211 rozraďovač A4 5 - dielny polypropylénový farebný

* farebný rozraďovač s eurodierovaním 

   z pevného polypropylénu, jednotlivé

   stránky v rôznych farbách 

* balenie: 1 balík = sada 5 listov 

   v polyesterovom sáčku Rozraďovač A4 5-dielny plastový farebný 

Donau bal. 300 0,4200 0,5040 151,2000

212 rozraďovač A4 6 - dielny polypropylénový farebný

* farebný rozraďovač s eurodierovaním 

   z pevného polypropylénu, jednotlivé

   stránky v rôznych farbách

* balenie: 1 balík = sada 6 listov

   v polyesterovom sáčku Rozraďovač A4 6-dielny plastový farebný 

Esselte bal. 2 300 0,8910 1,0692 2459,1600

213 rozraďovač A4 12 - dielny polypropylénový farebný

* farebný rozraďovač s eurodierovaním 

   z pevného polypropylénu, jednotlivé

   stránky v rôznych farbách

* balenie: 1 balík = sada 12 listov

   v polyesterovom sáčku Rozraďovač A4 12-dielny plastový farebný 

Esselte bal. 1 840 1,6590 1,9908 3663,0720

214 rozraďovač A4 1 - 31 polypropylénový sivý

* číselný rozraďovač s eurodierovaním 

   z polypropylénu 

* balenie: 1 balík = sada 31 listov

   v polyesterovom sáčku

Rozraďovač A4 1-31 plastový sivý Durable bal. 480 1,6500 1,9800 950,4000

215 rozraďovač A4 A - Z polypropylénový sivý

* abecedný rozraďovač s eurodierovaním 

   z polypropylénu 

* balenie: 1 balík = sada 20 listov

   v polyesterovom sáčku

Rozraďovač A4 A-Z plastový sivý Durable bal. 480 1,0500 1,2600 604,8000

216 rozraďovač A4 A - Z kartónový

* rozraďovač z kartónu s vystuženým

   eurodierovaním, popisovateľný titulný

   list, farebné plastové rozlišovacie okraje

* balenie: 1 balík = sada 20 listov

   v polyesterovom sáčku

Rozraďovač A4 A-Z kartónový bal. 36 800 3,1380 3,7656 138574,0800

217 rozraďovač A4 6 - dielny kartónový

* rozraďovač z kartónu s vystuženým

   eurodierovaním, popisovateľný titulný

   list, farebné plastové rozlišovacie okraje

* balenie: 1 balík = sada 6 listov

   v polyesterovom sáčku

Rozraďovač A4 6-dielny kartónový bal. 150 0,7905 0,9486 142,2900

218 štítky pre pákové zakladače 75 mm

* zasunovacie papierové chrbtové štítky

   do zakladačov 

* určené pre zakladače šírky 75 mm

Štítky pre poradače 7,5 cm zasúvacie Donau ks 2 000 0,0795 0,0954 190,8000

219 spona rýchloviazacia

* určená na jednoduché zviazanie dokumentov 

* možnosť ďalšieho vloženia do zakladačov 

* farba: čierna, biela, červená, žltá, svetlozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, 

alebo mix farieb

* balenie: 1 bal. = 25 ks

Spona rýchloviazacia Durable bal. 100 0,7800 0,9360 93,6000
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220 lišta násuvná s perforáciou 1 – 30 listov

* jednoduchá väzba dokumentov bez potreby 

   dierovania dokumentu, možno archivovať 

   v zakladačoch použitím násuvnej lišty

* farba: priehľadná, čierna

Lišta násuvná s perforáciou 1-30 listov Durable ks 48 000 0,4080 0,4896 23500,8000

221 lišta násuvná s perforáciou 1 – 60 listov

* jednoduchá väzba dokumentov bez potreby 

   dierovania dokumentu, možno archivovať 

   v zakladačoch použitím násuvnej lišty

* farba: priehľadná, čierna

Lišta násuvná s perforáciou 1-60 listov Durable ks 3 200 0,4230 0,5076 1624,3200

222
lišta násuvná 3 mm

* jednoduchá väzba dokumentov bez potreby 

   dierovania dokumentu.

* farba: biela, čierna, červená, zelená, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Lišta násuvná 3 mm Durable ks 10 800 0,1470 0,1764 1905,1200

223
lišta násuvná 6 mm

* jednoduchá väzba dokumentov bez potreby 

   dierovania dokumentu.

* farba: biela, čierna, červená, zelená, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Lišta násuvná 6 mm Durable ks 13 000 0,1635 0,1962 2550,6000

224
lišta násuvná 10 mm

* jednoduchá väzba dokumentov bez potreby 

   dierovania dokumentu.

* farba: biela, čierna, červená, zelená, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Lišta násuvná 10 mm Durable ks 19 000 0,4440 0,5328 10123,2000

225

doska A4 s klipom lamino

* podložka na písanie A4

* materiál: kartón potiahnutý 

   laminovaným papierom

* klipová mechanika na hornej strane podložky na pevné držanie papiera

* farba: červená, čierna, modrá, zelená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Doska s klipom A4 lamino ks 2 000 0,9620 1,1544 2308,8000

226
doska A4 s klipom PVC

* podložka na písanie A4

* materiál: kartón potiahnutý farebným

   mäkkým PVC

* klipová mechanika na hornej strane podložky na pevné držanie papiera

* farba: čierna, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Doska s klipom A4 PVC ks 9 200 1,0500 1,2600 11592,0000

227 doska A4 s klipom zatváracia

* zatváracie dosky formátu A4 s klipom

* materiál: kartón potiahnutý farebným

   mäkkým PVC

* priehľadné rohové vrecko na vnútornej 

   strane; kovová spona na  pevné 

   držanie papiera

* farba: čierna, modrá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Doska s klipom  A4 dvojitá ks 14 720 1,3755 1,6506 24296,8320
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228 dosky s gumou A4

* otváracie dosky formátu A4 s gumičkou

* obojstranne laminované prevedenie,

   gumičky uzatvárajú dokument z dvoch

   strán

* farba: čierna, modrá, červená, zelená, 

   žltá, oranžová, biela, fialová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Doska s gumou A4 dvojitá ks 207 500 0,9815 1,1778 244393,5000

229 spisová doska A5 bez chrbta so šnúrkami 

* jednostranne poťahované kartónové

   dosky mramorovým papierom

* šnúrky na upravenie objemu

   a zatvorenie dosiek

* farba: čierna 

Dosky so šnúrami A5 Papiernik ks 3 000 0,3885 0,4662 1398,6000

230 spisová doska A4 bez chrbta so šnúrkami 

* jednostranne poťahované kartónové

   dosky mramorovým papierom

* šnúrky na upravenie objemu

   a zatvorenie dosiek

* farba: čierna, modrá, zelená, žltá, 

   červená, oranžová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Dosky so šnúrami A4 Papiernik ks 383 000 0,3550 0,4260 163158,0000

231 spisová doska A4 s chrbtom so šnúrkami 

* jednostranne poťahované kartónové

   dosky mramorovým papierom

* šnúrky na upravenie objemu

   a zatvorenie dosiek

* farba: čierna, modrá, zelená, žltá, 

   červená, oranžová, resp. podľa aktuálnej ponuky

Dosky so šnúrami A4 s chrbtom Papiernik ks 1 500 0,5985 0,7182 1077,3000

232 spisové dosky archívne 315x230  mm

* určené na archiváciu dokladov až 

   10 rokov

* hladká ručná lepenka 1000 – 2000 g/ m2 

* (alebo ekvivalentné spisovým doskám 

   EMBA TYP III/315)

Dosky spisové Emba III/315 ks 500 0,6542 0,7850 392,5000

233 spisové dosky archívne 430x300  mm

* určené na archiváciu dokladov až 

   10 rokov

* hladká ručná lepenka 1000 – 2000 g/ m2 

* (alebo ekvivalentné spisovým doskám 

   EMBA TYP III/430)

Dosky spisové Emba III/430 ks 500 1,0643 1,2772 638,6000

234 box archívny A4 50 mm

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1000 g/ m2 

* rozmer: 330x260x50 mm

* (alebo ekvivalentný Archív boxu A4 

   EMBA TYP I/50)

Archívny box A4 Emba I/50 ks 4 000 0,5993 0,7192 2876,8000
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235 box archívny 75 mm

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1000 g/ m2 

* rozmer: 330x260x75 mm

* (alebo ekvivalentný Archív boxu A4

   EMBA TYP I/75)

Archívny box EMBA I/75 ks 40 800 0,6918 0,8302 33872,1600

236 box archívny 110 mm

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1000 g/ m2 

* rozmer: 330x260x110 mm

* (alebo ekvivalentný Archív boxu A4

   EMBA TYP I/110)

Archívny box EMBA I/110 ks 4 000 1,0933 1,3120 5248,0000

237 box archívny A3  

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1000 g/ m2 

* rozmer: 445x310x100 mm

* (alebo ekvivalentný Archív boxu A3 

   EMBA TYP I/A3/100)

Archívny box A3 EMBA I/A3/100 ks 2 000 1,4018 1,6822 3364,4000

238 archívna krabica bez potlače 

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1300 g/ m2 

* rozmer: 350x260x110 mm

* (alebo ekvivalentná Archívnej krabici bez

   potlače EMBA TYP II/350)

Archívna krabica EMBA II/350 ks 2 400 1,2495 1,4994 3598,5600

239 archívna krabica bez potlače 

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1300 g/ m2 

* rozmer: 450x320x110 mm

* (alebo ekvivalentná Archívnej krabici bez

   potlače EMBA TYP II/450

Archívna krabica EMBA II/450 ks 2 400 1,4700 1,7640 4233,6000
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240 skupinový box archívny

* určené na archiváciu dokladov až

   10 rokov

* dodávané v rozloženom stave vo forme 

   jednoduchých skladačiek

* hladká ručná lepenka 1300 g/ m2 

* rozmer: 400x265x335 mm

* (alebo ekvivalentný Skupinovému boxu

   EMBA TYP I/5x75

Archívny box EMBA I/5x75 ks 2 000 1,7979 2,1575 4315,0000

241
archívna krabica 80 mm

* na archiváciu dokumentov formátu A4

* dodávaná v rozloženom stave

* farba: biela, modrá, červená, žltá, zelená, resp. podľa aktuálnej ponuky

* rozmer: 355x250x80 mm

Archívna krabica 8 cm Esselte ks 2 500 0,8130 0,9756 2439,0000

242 archívna škatuľa s odnímateľným vekom veľká

* bočné výrezy na uchytenie, steny 

   spevnené zdvojenou vrstvou kartónu, 

   nosnosť 35,2 kg

* dodávaná v rozloženom stave

* farba: sivá/biela

* rozmer (šxvxd): 380x287x430 mm

Arcívna škatuľa veľká R-kive ks 2 000 10,5000 12,6000 25200,0000

243 stojan na spisy kartónový zrezaný skladací A4 - 7 cm

* skladací stojan na materiály do formátu

   A4, s otvorom na chrbte pre ľahké

   vytiahnutie stojana z radu

* materiál: kartón

* farba: čierny, červený, zelený, modrý, 

   resp. podľa aktuálnej ponuky

* šírka chrbta: 7 cm

Stojan na časopisy Economy Herlitz ks 3 000 0,5550 0,6660 1998,0000

244 stojan na spisy kartónový zrezaný skladací A4 - 11 cm

* skladací stojan na materiály do formátu

   A4, s otvorom na chrbte pre ľahké

   vytiahnutie stojana z radu

* materiál: kartón

* farba: čierny, červený, zelený, modrý, 

   resp. podľa aktuálnej ponuky

* šírka chrbta: 11 cm

Stojan na časopisy Montana Herlitz ks 1 500 0,6450 0,7740 1161,0000

245 stojan na časopisy

* pevný plastový stojan na časopisy

   s otvorom na chrbte pre ľahké 

   vytiahnutie stojana z radu

* materiál: plast

* šírka chrbta 7-8 cm

* farba: číra, čierna, červená, modrá, 

   šedá, dymová, resp. podľa aktuálnej ponuky Stojan na časopisy Kveta ks 40 650 1,9412 2,3294 94690,1100
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246 stojan na časopisy

* skladací stojan na časopisy

   s otvorom na chrbte pre ľahké 

   vytiahnutie stojana z radu s vymeniteľným popisovateľným papierovým 

štítkom

* materiál: kartón

* šírka chrbta 7-8 cm

* farba: číra, čierna, červená, modrá, 

   šedá, dymová, resp. podľa aktuálnej ponuky Stojan na časopisy Donau ks 37 800 2,0550 2,4660 93214,8000

247
stojan na letáky

* otočný stojan, kovová konštrukcia; stabilný podstavec s pojazdnými kolieskami

* 12 priehradiek na letáky formátu A4 a 20 priehradiek na letáky formátu A5 na 

jednom stojane

* plniaca hĺbka priehradky 2 cm

* výška stojanu 170 - 180 cm, šírka stojana 40 - 50 cm

Stojan na letáky Manutan 166003 ks 71 341,8170 410,1804 29122,8084

248 zásobník na závesné obaly

* prenosný zásobník z odľahčeného plastu

* kapacita: cca na 15 obalov závesných

* farba: čierna, modrá, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

* (alebo ekvivalentný zásobníku 

   DECOFLEX PLUS na závesné obaly)

Zásobník na závesné obaly Leitz Plus ks 200 20,1675 24,2010 4840,2000

249 zošívačka s dlhým ramenom

na 25 listov

* celokovová kancelárska zošívačka

* maximálny výkon zošívania: 25 listov

* hĺbka vkladania 30 cm

* spony: 24/6, 26/6

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Zošívačka Rapesco Marlin-Long Arm ks 100 7,2750 8,7300 873,0000

250 zošívačka s dlhým ramenom

na 40 listov

* celokovová kancelárska zošívačka

* maximálny výkon zošívania: 40 listov

* hĺbka vkladania 30 cm

* spony: 24/6, 26/6

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Zošívačka Rapesco 790 ks 5 200 9,3750 11,2500 58500,0000

251 zošívačka veľkokapacitná

* kapacita zošívania: 100 listov

* hĺbka zošívania 6-8 cm

Zošívačka Eagle 938 ks 620 11,3550 13,6260 8448,1200

252 zošívačka na 50 listov

* plastová kancelárska zošívačka

* kapacita zošívania: 50 listov

* hĺbka zošívania 6-6,5 cm

* spony: 24/6, 24/8, 26/6

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Zošívačka Rapesco Luna 727 ks 20 4,2300 5,0760 101,5200

253 zošívačka na 30 listov

* plastová kancelárska zošívačka

* maximálny výkon zošívania: 30 listov

* hĺbka zošívania 6-6,5 cm

* spony 24/6 

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Zošívačka Novus Stabil ks 1 100 3,5550 4,2660 4692,6000
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254 zošívačka na 30 listov

* celokovová kancelárska zošívačka

* maximálny výkon zošívania: 30 listov

* hĺbka zošívania 6-6,5 cm

* spony 24/6

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Zošívačka Eagle S5160B ks 36 820 4,8000 5,7600 212083,2000

255 spony zošívacie 24/6/1000 Spojovače Sakota HAA0164 bal. 279 560 0,1440 0,1728 48307,9680

256 spony zošívacie 24/6/2000 Spojovače Sakota HAA0005 bal. 500 0,2919 0,3503 175,1500

257 spony zošívacie 24/8/1000 Spojovače RON 24/8/1000 bal. 800 0,4170 0,5004 400,3200

258 spony zošívacie 24/8/5000 Spojovače Rapesco 24/8/5000 bal. 500 1,4400 1,7280 864,0000

259 spony zošívacie 26/6/1000 Spojovače RON 26/6/1000 bal. 46 000 0,2760 0,3312 15235,2000

260 spony zošívacie 923/15/4000 Spojovače Rapesco 923/15/4000 bal. 36 850 2,6700 3,2040 118067,4000

261 rozšívačka

* univerzálny odsponkovač pre všetky

   typy spôn

Vyťahovač spojov Rapesco R4 ks 500 0,3171 0,3805 190,2500

262 dierovač veľkokapacitný

* silný dierovač s nastaviteľným príložníkom

* materiál: kov

* výkon dierovania: 65 listov Dierovač Rapesco 865 P ks 650 11,9852 14,3822 9348,4300

263 dierovač dvojitý na 25 listov

* celokovový dvojitý dierovač s nastaviteľným príložníkom

* výkon dierovania: 25 listov

Dierovač Esselte Q25 ks 20 16,7970 20,1564 403,1280

264 dierovač dvojitý na 30 listov

* celokovový dvojitý dierovač s nastaviteľným príložníkom

* výkon dierovania: 30 listov

Dierovač Sax 588 ks 60 19,5975 23,5170 1411,0200

265 dierovač na 40 listov

* dierovač v kombinácii kov/plast 

   s nastaviteľným príložníkom

* výkon dierovania: 40 listov

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Dierovač Eagle P 6089B ks 10 7,0695 8,4834 84,8340

266 dierovač na 30 listov

* dierovač kovový s plastovým krytom

   a s nastaviteľným príložníkom

* výkon dierovania: 30 listov

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Dierovač Eagle 701 ks 18 400 4,2486 5,0983 93808,7200

267 dierovač na 25 listov

* dierovač kovový s plastovým krytom

   a s nastaviteľným príložníkom

* výkon dierovania: 25 listov

* farba: mix, podľa aktuálnej ponuky

Dierovač Rapesco 827 ks 600 3,5250 4,2300 2538,0000

268 orezávací strojček stolový

* mechanické stolové strúhadlo

* možnosť prichytenia na stolovú dosku

* frézový spôsob opracovania hrotu 

   ceruzky

* čeľusťové pridržiavanie ceruzky

Orezávací strojček Sakota 1371 ks 3 680 2,6718 3,2062 11798,8160

269 ručné orezávatko celokovové malé                                                                                          

* strúhadlo na štandardné a farebné ceruzky Strúhadlo Sakota BDA0302 ks 36 850 0,1038 0,1246 4591,5100
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270 ručné orezávatko celokovové dvojité                                                                                                                                                                   

* strúhadlo na štandardné a farebné ceruzky Strúhadlo Sakota BDA0307 ks 20 0,1995 0,2394 4,7880

271 nožnice

* veľkosť: 25 cm

* kancelárske nožnice z nerezovej ocele

   s ergonomicky tvarovanými plastovými

   rúčkami

Nožnice Rapesco 25 cm ks 50 1,0560 1,2672 63,3600

272 nožnice

* veľkosť: 21 cm

* kancelárske nožnice z nerezovej ocele

   s ergonomicky tvarovanými plastovými

   rúčkami

Nožnice Sakota BAA2118 ks 46 500 0,6750 0,8100 37665,0000

273 nožnice

* veľkosť: 16 cm

* kancelárske nožnice z nerezovej ocele

   s ergonomicky tvarovanými plastovými

   rúčkami

Nožnice Rapesco 16 cm ks 400 0,7500 0,9000 360,0000

274 nožnice

* veľkosť: 16 cm

* kancelárske nožnice celokovové

Nožnice celokovové RON ks 10 2,7587 3,3104 33,1040

275 nožík na listy

* celokovový

Nôž na listy RON 1502 ks 50 1,3365 1,6038 80,1900

276 nožík na listy

* s plastovým úchytom

Nôž na listy Sakota BBA0221 ks 160 0,5919 0,7103 113,6480

277 nôž orezávací plastový malý (9 mm) Nôž odlamovací Sakota BBA 1455 ks 20 0,1442 0,1730 3,4600

278 nôž orezávací kovový malý (9 mm) Nôž odlamovací Edding MP9 ks 15 5,6700 6,8040 102,0600

279 pravítko 20 cm priehľadné Pravítko 20 cm Sakota ks 20 0,0883 0,1060 2,1200

280 pravítko 30 cm priehľadné Pravítko 30 cm Sakota ks 27 860 0,1482 0,1778 4953,5080

281 pravítko 40 cm priehľadné Pravítko 40 cm Sakota ks 460 0,2988 0,3586 164,9560

282 pravítko 50 cm priehľadné Pravítko 50 cm Sakota ks 480 0,4044 0,4853 232,9440

283 trojuholník pravouhlý s kolmicou Trojuholník s ryskou Koh-i-noor ks 1 090 0,3165 0,3798 413,9820

284 spony listové 75 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu; oblé

* balenie: 1 balík = 50 ks

Spony Sakota 75mm bal. 38 200 0,9606 1,1527 44033,1400

285 spony listové 50 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, oblé

* balenie: 1 balík = 100 ks

Spony Sakota 50mm bal. 96 158 0,5591 0,6709 64512,4022

286 spony listové 50 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, oblé

* balenie: 1 balík = 75 ks

Spony RON 472 bal. 2 100 0,3855 0,4626 971,4600

287 spony listové 50 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, šípové

* balenie: 1 balík = 75 ks

Spony 50mm šípové bal. 100 0,3900 0,4680 46,8000

288 spony listové 33 mm

* kovové spony oblé 

* balenie: 1 balík = 100 ks

Spony Sakota 33mm bal. 280 799 0,1875 0,2250 63179,7750
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289 spony listové 32 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, oblé

* balenie: 1 balík = 100 ks

Spony Sakota 32mm bal. 300 0,1875 0,2250 67,5000

290 spony listové 32 mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, oblé

* balenie: 1 balík = 75 ks

Spony RON 453 bal. 100 0,1845 0,2214 22,1400

291 spony listové 28mm

* vyrobené z pozinkovaného drôtu, oblé

* balenie: 1 balík = 100 ks

Spony RON 452 bal. 700 0,1920 0,2304 161,2800

292 spony listové 25 mm

* kovové spony oblé

* balenie: 1 balík = 100 ks

Spony RON 451 bal. 69 500 0,1860 0,2232 15512,4000

293 spony popisovacie

* na zopnutie cca 20 listov, z ktorých 

   vyčnieva popisný štítok pre rýchlu 

   a prehľadnú organizáciu dokumentov

* farba: mix farieb

* balenie: 1 balík = 12 ks ako farebný mix

Popisovacie spony Desk Free Esselte bal. 300 2,6400 3,1680 950,4000

294 klipy kancelárske 15 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 15mm čierne Sakota ks 11 400 0,0246 0,0295 336,3000

295 klipy kancelárske 15 mm, farebné

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 15 mm farebné Sakota ks 50 0,0263 0,0316 1,5800

296 klipy kancelárske 19 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 19 mm čierne Sakota ks 16 000 0,0282 0,0338 540,8000

297 klipy kancelárske 25 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 25 mm čierne Sakota ks 11 400 0,0510 0,0612 697,6800

298 klipy kancelárske 25 mm, farebné

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 25 mm farebné Sakota ks 300 0,0543 0,0652 19,5600

299 klipy kancelárske 32 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 32 mm čierne Sakota ks 17 800 0,0651 0,0781 1390,1800

300 klipy kancelárske 41 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 41 mm čierne Sakota ks 6 760 0,1055 0,1266 855,8160

301 klipy kancelárske 51 mm, čierne

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 51 mm čierne Sakota ks 9 100 0,1581 0,1897 1726,2700

302 klipy kancelárske 51 mm, farebné

* kovové klipy pre zopnutie aj väčšieho 

   množstva papierov

Klipy 51 mm farebné Sakota ks 300 0,1581 0,1897 56,9100
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303 špendlíky s farebnou guľatou hlavičkou

* priemer hlavičky: 6 mm

* farba: mix farieb

*balenie: 1 balík = 50 ks

Guľaté špendlíky 6mm mix Durable bal. 20 3,7200 4,4640 89,2800

304 pripinačky farebné do korkovej tabule

* pripinačky s farebnou tvarovanou

   plastovou hlavičkou

* balenie: 1 balík = 100 ks ako farebný mix

Pripínačky do korkovej tabule Sakota HLA0161 bal. 20 740 0,8262 0,9914 20561,6360

305 pripinačky farebné do korkovej tabule

* pripinačky s farebnou tvarovanou

   plastovou hlavičkou

* balenie: 1 balík = 30 ks ako farebný mix

Pripínačky do korkovej tabule Sakota HLA0162 bal. 160 0,3534 0,4241 67,8560

306 magnety farebné guľaté

* priemer: 28 mm

* balenie: 1 balík = 6 ks, farebný mix

Magnety Centropen 9795/6 bal. 125 0,9008 1,0810 135,1250

307 magnety farebné guľaté

* keramický magnet s farebným plastovým

   krytom

* priemer: 30 mm

* farba: čierna, modrá, červená, zelená, 

   biela

* balenie: 1 balík = 10 ks v jednej farbe

Magnet 30mm farebný 10 ks Legamaster bal. 184 3,1650 3,7980 698,8320

308 magnety čierne hranaté

* klasické čierne magnety nepoťahované 

   plastom

* rozmer: 16x10x5

Magnet čierny Sakota HGA2135 ks 5 0,0237 0,0284 0,1420

309 gumičky 40 mm

* priemer gumičky 40 mm

* balenie: 1 balík = 20 g gumičiek mix 

   farieb

Gumičky Sakota CGA2139 bal. 10 0,2109 0,2531 2,5310

310 guma pre grafitové ceruzky (typ 1)

* mäkká guma

* (alebo ekvivalentná gume 300/20)

Guma Koh-i-noor 300/20 ks 800 0,2435 0,2922 233,7600

311 guma pre grafitové ceruzky (typ 2)

* mäkká guma

* (alebo ekvivalentná gume 300/30)

Guma Koh-i-noor 300/30 ks 150 0,1562 0,1874 28,1100

312 guma kombinovaná (typ 1)

* guma s mäkkou časťou pre vymazávanie

   grafitovej ceruzky a tvrdou časťou pre 

   atrament

* (alebo ekvivalentná gume 6541/40)

Guma Koh-i-noor 6541/40 ks 200 0,1266 0,1519 30,3800

313 guma kombinovaná (typ 2)

* guma s mäkkou časťou pre vymazávanie

   grafitovej ceruzky a tvrdou časťou pre 

   atrament

* (alebo ekvivalentná gume 6541/60)

Guma Koh-i-noor 6541/60 ks 10 0,0947 0,1136 1,1360
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314 guma kombinovaná (typ 3)

* guma s mäkkou časťou pre vymazávanie

   grafitovej ceruzky a tvrdou časťou pre 

   atrament

* (alebo ekvivalentná gume 6541/80)

Guma Koh-i-noor 6541/80 ks 10 0,0726 0,0871 0,8710

315 guma mäkká

* mäkká guma na grafitové ceruzky, 

   pastelové ceruzky 

* (alebo ekvivalentná gume 6821/60)

Guma Koh-i-noor 6821/60 ks 55 200 0,0839 0,1007 5558,6400

316 guma vysúvacia

* guma vysúvacia v tvare pera

Guma Koh-i-noor 9736 ks 10 0,3444 0,4133 4,1330

317 navlhčovacia poduška (zvlhčovač prstov)

* farebná guľatá poduška s molitánovou

   hubkou

Poduška navlhčovacia molitánová ks 100 0,4650 0,5580 55,8000

318 navlhčovacia poduška gélová

* glycerínové namáčatko

* guľatá poduška s gélom na navlhčovanie

   prstov

Poduška navlhčovacia gelová Aero Wetty ks 12 885 0,8955 1,0746 13846,2210

319 magnetická stierka malá

* stierka s vymeniteľnými stieracími 

   papiermi na vyčistenie bielych tabúľ

* rozmer: 14,3 x 4,8 cm

* farba: biela

Magnetická stierka Legamaster ks 5 5,6250 6,7500 33,7500

320 magnetická stierka s filcom

* stierka s vymeniteľnými filcovými 

   vankúšikmi

* rozmer: 14 x 4,5 cm

* farba: biela

Filcová stierka Legamaster ks 85 11,1000 13,3200 1132,2000

321 náhradné papiere do magnetickej stierky veľkej 

* balenie: 1 balík = 100 ks

Náhradné papiere do stierky Legamaster bal. 5 8,8500 10,6200 53,1000

322 náhradné filcové vankúšiky

do magnetickej stierky 

Filcové vankúšiky Legamaster ks 120 0,4950 0,5940 71,2800

323 odkladač na dokumenty 

* plastový mriežkový odkladač stohovateľný, 

   na ukladanie dokumentov formátu A4

* farba: červená, zelená, modrá, čierna,

   hnedá, šedá, biela, fialová, tyrkysová, 

   béžová, mramorová, transparentná, 

   dymová, tmavomodrá, možnosť ďalších

   farieb podľa aktuálnej ponuky

* (alebo ekvivalentný odkladaču na 

   dokumenty - listovej zásuvke KVETA)

Listová zásuvka Kveta ks 97 000 1,3677 1,6412 159196,4000

324 odkladač na dokumenty

* stohovateľné plastové odkladače 

   formátu A4 

* farba: minimálne 5 farebných prevedení

Listová zásuvka HAN ks 450 1,4250 1,7100 769,5000
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325 odkladač na dokumenty 

* stohovateľné plastové odkladače formátu

   A4; otvor na vkladanie papiera do

   odkladača je po dlhšej strane 

* farba: čierna, ďalšie farebné prevedenie 

   podľa aktuálnej ponuky 

Odkladač na šírku Leitz Plus ks 300 5,6745 6,8094 2042,8200

326 zásuvkový box

* box so štyrmi zatvorenými zásuvkami 

   v tvare počítačového monitora 

* rozmer (šxvxh): 294x235x368 mm

* farba: minimálne 3 farebné prevedenia

Zásuvkový box HAN Impuls ks 100 17,5500 21,0600 2106,0000

327 stojan na perá a kancelárske potreby

v tvare valcov rôznych výšok

* 6-dielny plastový stojan, prázdny

* farba: čierna, modrá, dymová, biela, resp. podľa aktuálnej ponuky

Stojan na perá Polytube ks 18 650 1,1655 1,3986 26083,8900

328 stojan na perá trojdielny

* z tvrdého plastu, prázdny

* farba: čierna, ďalšie farebné prevedenie 

   podľa aktuálnej ponuky

Stojan na perá Kveta ks 0 0,8463 1,0156 0,0000

329 stojan na perá štvordielny

* z tvrdého plastu, prázdny

* farba: čierna, ďalšie farebné prevedenie 

   podľa aktuálnej ponuky

Stojan na perá 4-dielny Donau ks 0 1,4250 1,7100 0,0000

330 stojan na perá šesťdielny

* z tvrdého plastu, prázdny

* farba: čierna, ďalšie farebné prevedenie 

   podľa aktuálnej ponuky

Stojan na perá 6-dielny Donau ks 20 3,4950 4,1940 83,8800

331 organizér na stôl

* z tvrdého plastu s protišmykovou 

   úpravou

* obsahuje priestor na perá, ceruzky, 

   spony, vizitky a iné drobnosti

* farba: čierna, sivá a ďalšie podľa 

   aktuálnej ponuky

Organizér na stôl Fellowes ks 10 10,8000 12,9600 129,6000

332 stojan na spony s magnetom

* magnetický zásobník spiniek

* na vrchnej časti nádoby sa nachádza 

   magnet, na ktorý sa prichytávajú listové

   spony 

Stojan na sponky magnetický Sakota DEA0570 ks 2 340 0,5018 0,6022 1409,1480

333 drôtený stojan na spony

* stojan na kancelárske spony v drôtenej

   úprave

* priemer: 80 mm

* výška: 30 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan na spony drôtený Sakota DKC1735 ks 7 380 0,8403 1,0084 7441,9920
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334 drôtený stojan na perá

* stojan na ceruzky a perá v drôtenej

   úprave

* priemer: 80 mm

* výška: 90 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan perá drôtený Sakota DKC1393 ks 420 0,8685 1,0422 437,7240

335 drôtený stojan na perá a drobnosti

* stojan na ceruzky, perá a iné drobnosti 

   v drôtenej úprave v tvare vaničky

* rozmer: 250x85x35 mm

* farba: čierna

Stojan na perá Sakota DKC1403 ks 220 1,1742 1,4090 309,9800

336 drôtený stojan na gumy

* stojan na gumy alebo iné drobnosti 

   v drôtenej úprave

* priemer: 80 mm

* výška: 65 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan na gumy drôtený Sakota DKC1392 ks 20 1,0392 1,2470 24,9400

337 drôtený stojan na blok „kocka“ a vizitky

* stojan na kocku a vizitky v drôtenej

   úprave

* rozmer (šxvxh): 95x38x160 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan na blok a vizitky Sakota DKA1770 ks 200 1,3712 1,6454 329,0800

338 drôtený stojan na blok „kocka“

* stojan na blok „kocku“ v drôtenej úprave

* rozmer (šxvxh): 105x80x105 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan na blok Sakota DKC1401 ks 9 220 1,5209 1,8251 16827,4220

339 drôtený stojan na listy 

* stojan na listy s tromi priehradkami 

   v drôtenej úprave

* rozmer (šxvxh): 170x130x80 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan na listy Sakota DKC1738 ks 6 910 2,1763 2,6116 18046,1560

340 drôtený stojan s 2 odkladačmi 

* stojan s 2 odkladačmi na listy formátu A4

   v drôtenej úprave

* stohovateľné kolmo nad seba

* rozmer (šxvxh): 355x295x205 mm

* farba: čierna

Stojan s 2 odkladačmi Sakota DKC1399 ks 5 9,1693 11,0032 55,0160

341 drôtený stojan s 3 odkladačmi 

* stojan s 3 odkladačmi na listy formátu A4

   v drôtenej úprave

* stohovateľné kolmo nad seba

* rozmer (šxvxh): 355x295x267 mm

* farba: čierna, strieborná

Stojan s 3 odkladačmi Sakota DKC1400 ks 3 869 8,4465 10,1358 39215,4102

342 drôtený stojan s 5 odkladačmi 

* stojan s 5 odkladačmi na listy formátu A4

   v drôtenej úprave

* stohovateľné kolmo nad seba

* farba: čierna, strieborná

Stojan s 5 odkladačmi Sakota DKC1737 ks 10 16,7938 20,1526 201,5260
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343 drôtený kôš

* kôš na papier v drôtenej úprave

* objem: 13 litrov

* farba: čierna, strieborná

Kôš drôtený Sakota DKC 2350 ks 15 5,6781 6,8137 102,2055

344 kancelársky kôš plastový dierovaný

* materiál: plast

* objem: 11 litrov Kôš plastový Kveta ks 9 200 1,7648 2,1178 19483,7600

345 vizitkár rotačný plastový

* stojan z plastu

* kapacita: 450 vizitiek

* farba: čierna

Vizitkár rotačný plastový IP1027 ks 120 8,9400 10,7280 1287,3600

346 vizitkár rotačný kovový

* stojan z ľahkého kovu

* kapacita: 450 vizitiek

* farba: čierna

Vizitkár rotačný kovový AV225 ks 1 850 23,6550 28,3860 52514,1000

347 náhradné fólie na vizitky 

* určené do rotačného kovového vizitkára 

* balenie: 50 ks Náhradné fólie na vizitky do rotačného 

vizitkára bal. 160 1,0472 1,2566 201,0560

348 tabuľa korková 40x60

* nástenka v svetlom drevenom ráme 

   v silnej 8 mm korkovej úprave

* súčasťou balenia je sada špendlíkov 

   a montážne úchytky

* rozmer (vxš): 40 x 60 cm

Tabuľa korková 40x60 ks 3 780 2,9070 3,4884 13186,1520

349 tabuľa korková 60x90

* nástenka v svetlom drevenom ráme 

   v silnej 8 mm korkovej úprave

* súčasťou balenia je sada špendlíkov 

   a montážne úchytky

* rozmer (vxš): 60 x 90 cm

Tabuľa korková 60x90 ks 7 485 4,4745 5,3694 40189,9590

350 tabuľa korková 90x120

* nástenka v svetlom drevenom ráme 

   v silnej 8 mm korkovej úprave

* súčasťou balenia je sada špendlíkov 

   a montážne úchytky

* rozmer (vxš): 90 x 120 cm

Tabuľa korková 90x120 ks 4 032 16,2735 19,5282 78737,7024

351 ceruzka grafitová

* stupep tvrdosti: 1

Ceruza Koh-i-noor 1702/1 ks 100 0,0528 0,0634 6,3400

352 ceruzka grafitová

* stupep tvrdosti: 2

Ceruza Koh-i-noor 1702/2 ks 100 0,0528 0,0634 6,3400

353 ceruzka grafitová

* stupep tvrdosti: 3

Ceruza Koh-i-noor 1702/3 ks 100 0,0528 0,0634 6,3400

354 ceruzka grafitová

* stupep tvrdosti: 4

Ceruza Koh-i-noor 1703/4 ks 400 0,1140 0,1368 54,7200

355 ceruzka grafitová s gumou

* stupep tvrdosti: HB

* farba ceruzky podľa aktuálnej ponuky

Ceruza  s gumouSakota ABF0200 ks 2 100 0,0429 0,0515 108,1500
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356 ceruzka grafitová s gumou

* stupep tvrdosti: 2-HB

* farba ceruzky podľa aktuálnej ponuky

Ceruza ABF0200 Sakota ks 191 545 0,0429 0,0515 9864,5675

357 ceruzka grafitová s gumou

* stupep tvrdosti: HB

* ceruzka vysokej kvality so spevnenou

   tuhou a gumou

* (alebo ekvivalentná ceruzke Faber-

   Castel 1222 s gumou)

Ceruza 1380 Koh-i-noor ks 500 0,1401 0,1681 84,0500

358
mechanická ceruzka – pentelka 

* mechanická ceruzka s ergonomickým

   gumeným úchytom, plastovým telom

   a zasúvateľným kovovým hrotom

* tuha: 0,5 mm

* farba: čierna, modrá, zelená, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

* (alebo ekvivalentná mechanickej ceruzke

   Faber-Castel Grip 1345)

Pentelka Faber-Castel Grip 1345 ks 93 150 1,9900 2,3880 222442,2000

359 mechanická ceruzka – pentelka 

* mechanická ceruzka s gumeným

   úchytom, plastovým transparentným

   telom a zasúvateľným kovovým hrotom

* tuha: 0,5 mm

* farba: modrá, zelená, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

* (alebo ekvivalentná mechanickej ceruzke

   Faber-Castel Grip Matic 1375)

Pentelka Sakota AAV1821 ks 100 0,2291 0,2749 27,4900

360 mechanická ceruzka – pentelka 

* mechanická ceruzka kovová s výsuvným

   hrotom 

* tuha: 0,5 mm

* (alebo ekvivalentná mechanickej ceruzke

   Sakota AAA 0925)

Pentelka Dumar XP108 ks 200 0,6420 0,7704 154,0800

361 tuha do mechanických ceruziek 0,5 mm

* priemer tuhy: 0,5 mm

* tvrdosť: 2B; B; F; HB; H

* balenie: 1 balenie = 12 túh 

Náplp do pentelky 4152 Koh-i-noor bal. 19 300 0,2436 0,2923 5641,3900

362 tuha do mechanických ceruziek 0,5 mm

* priemer tuhy: 0,5 mm

* tvrdosť: H; HB

* balenie: 1 balenie = 12 túh

* (alebo ekvivalentná tuhe do 

   mechanických ceruziek Faber-Castel

   0,5 mm)

Náplp do pentelky Sakota SX9001 bal. 2 000 0,1038 0,1246 249,2000

363 tuha do mechanických ceruziek 0,7 mm

* priemer tuhy: 0,7 mm; tvrdosť: B, H, HB; 

   1 balenie = 12 túh v plastovom obale

Náplo do pentelky 4162 Koh-i-noor bal. 200 0,3383 0,4060 81,2000

364 pero na pružine s plastovým stojanom

* plastové pero s plastovým stojanom 

   a samolepiacou podložkou

* farba náplne modrá

Pero na pružine so stojanom Sakota AEC1932 ks 20 0,5468 0,6562 13,1240
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365 pero s plastovým stojanom a retiazkou 

* plastové pero s plastovým stojanom 

   s možnosťou prilepenia a retiazkou

* farba náplne modrá Pero s plastovým stojanom a retiazkou 

AEC1930 Sakota ks 920 1,4556 1,7467 1606,9640

366 pero guličkové jednorazové  

* plastové pero s priehľadným čírym telom,

   zakončenie a uzáver je vo farbe náplne

* farba náplne: modrá; čierna; červená;

  zelená

Pero jednorazové AEH0696 Sakota ks 1 000 0,0563 0,0676 67,6000

367 pero guličkové čínske  

* plastové pero so strieborným vrchnákom 

* farba pera: čierna, zelená, bordová

Pero guličkové čínske AEL1477 Sakota ks 2 340 0,3317 0,3980 931,3200

368 pero guličkové čínske  

* plastové pero so zlatým vrchnákom 

* farba pera: čierna, zelená, bordová

Pero guličkové čínske AEA0036 Sakota ks 400 0,3317 0,3980 159,2000

369 Plastové pero guličkové

* gumený úchyt

* klikací mechanizmus

* vymeniteľná náplp

* hrot 0,5 mm

Pero guličkové Solidly 0107 ks 2 000 0,2250 0,2700 540,0000

370 Plastové pero guličkové

* gumený úchyt

* klikací mechanizmus

* vymeniteľná náplp

* hrot 0,7 mm

Pero guličkové Sakota AEH1800 ks 178 310 0,2409 0,2891 51549,4210

371
náplp do guličkového pera - modrá

* plastová náplp do štandardného guličkového pera s tenkým hrotom

* tvar: náplp 4401 alebo jej ekvivalent Náplp 4401/E modrá Koh-i-noor ks 138 600 0,0516 0,0619 8579,3400

372
náplp do guličkového pera - čierna

* plastová náplp do štandardného guličkového pera s tenkým hrotom

* tvar: náplp 4401 alebo jej ekvivalent Náplp ADC1155 Sakota ks 17 650 0,0270 0,0324 571,8600

373

náplp do guličkového pera - červená

* plastová náplp do štandardného guličkového pera s tenkým hrotom

* tvar: náplp 4401 alebo jej ekvivalent Náplp 4401/G červená Koh-i-noor ks 69 400 0,0516 0,0619 4295,8600

374
náplp do guličkového pera - zelená

* plastová náplp do štandardného guličkového pera s tenkým hrotom

* tvar: náplp 4401 alebo jej ekvivalent Náplp ADG1156 Sakota ks 34 900 0,0270 0,0324 1130,7600

375 veľkoobsahová náplp do pera - modrá

* plastová náplp

* tvar: náplp 4441 alebo jej ekvivalent

Náplp 4441/E modrá Koh-i-noor ks 69 000 0,1560 0,1872 12916,8000

376 veľkoobsahová náplp do pera - červená

* plastová náplp

* tvar: náplp 4441 alebo jej ekvivalent

Náplp ADH0804RED Sakota ks 34 500 0,0750 0,0900 3105,0000
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377 veľkoobsahová náplp do pera - čierna

* plastová náplp

* tvar: náplp 4441 alebo jej ekvivalent

Náplp Koh-i-noor 4441/D ks 8 625 0,1563 0,1875 1617,1875

378 náplp do klasického guľôčkového čínskeho pera - modrá

* plastová náplp

* tvar: náplp 4444 alebo jej ekvivalent

Náplp Koh- i-noor 4444/E ks 5 000 0,1119 0,1343 671,5000

379 náplp do klasického guľôčkového čínskeho pera - červená

* plastová náplp

* tvar: náplp 4444 alebo jej ekvivalent

Náplp Koh-i-noor 4444/G ks 2 700 0,1119 0,1343 362,6100

380 náplp do štvorfarebného pera 

* kovová náplp

* farba: modrá, čierna, červená, zelená

Náplp 5171 do 4 farebného pera kovová ks 10 0,1034 0,1241 1,2410

381 náplp do guličkového pera 

* kovová náplp

* hrúbka: medium (klasická), fine (tenka)

* farba: modrá, čierna, červená, zelená

* (alebo ekvivalentná náplni do 

   guličkového pera PARKER)

Náplp do guličkového pera Parker ks 50 2,4180 2,9016 145,0800

382 náplp do pera roller

* kovová náplp

* hrúbka: medium (klasická), fine (tenka)

* farba: modrá, čierna, červená, zelená

* (alebo ekvivalentná náplni do 

   pera roller PARKER)

Náplp do rollera Parker ks 1 250 3,0113 3,6136 4517,0000

383 popisovač – liner CD/DVD

* určený na popisovanie kompaktných 

   diskov a DVD

* šírka stopy: 1 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2606)

Centropen 2606 ks 100 0,3825 0,4590 45,9000

384 popisovač – liner CD/DVD 

* určený na popisovanie kompaktných 

   diskov a DVD

* šírka stopy: 1 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2606)

Centropen sada 2606 bal. 3 370 1,4973 1,7968 6055,2160

385 popisovač – liner CD/DVD

* určený na popisovanie CD a DVD

* atrament na alkoholovej báze

* šírka stopy: 0,6 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2616)

Centropen 2616 ks 300 0,3960 0,4752 142,5600
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386 popisovač – liner 0,3

* osadený jemným plastickým hrotom

* šírka stopy 0,3 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2611)

Centropen 2611 ks 138 000 0,2827 0,3392 46809,6000

387 popisovač – liner 0,3 

* osadený jemným plastickým hrotom

* šírka stopy 0,3 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2611)

Centropen sada 2611 bal. 1 200 1,1318 1,3582 1629,8400

388 popisovač – liner 0,3

* jemný plastický hrot

* vhodné na plynulé, hladké a výrazné

   písanie, na vyťahovanie čiar, a pod.

* šírka stopy 0,3 mm

* farba: červená, čierna, modrá

* balenie: sada 3 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2811)

Centropen sada 2811 bal. 46 200 0,7828 0,9394 43400,2800

389 popisovač – roller 0,3 

* osadený jemným hrotom s guľôčkou 

   z karbidu volfrámu

* priemer guľôčky: 0,5 mm

* farba: červená, modrá, čierna, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2615)

Centropen 2615 ks 1 000 0,3754 0,4505 450,5000

390 popisovač – roller 0,5

* plastický hrot s guľôčkou

* vhodné na plynulé, hladké a výrazné

   písanie, na vyťahovanie čiar a pod.

* šírka stopy 0,5 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2625)

Centropen 2625 ks 1 200 0,4784 0,5741 688,9200

391 popisovač – roller 0,5 

* plastický hrot s guľôčkou

* vhodné na plynulé, hladké a výrazné

   písanie, na vyťahovanie čiar a pod.

* šírka stopy 0,5 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2625)

Centropen sada 2625 bal. 300 1,6395 1,9674 590,2200
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392 popisovač

* jemný plastický hrot, permanentný 

   atrament

* šírka stopy 0,6 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2636) 

Centropen 2636 ks 50 0,3553 0,4264 21,3200

393 popisovač 

* jemný plastický hrot, permanentný 

   atrament

* šírka stopy 0,6 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2636) 

Centropen sada 2636 bal. 1 050 1,4099 1,6919 1776,4950

394 popisovač 

* vláknový hrot, permanentný atrament

* šírka stopy 1 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2637)

Centropen 2637 ks 100 0,3251 0,3901 39,0100

395 popisovač 

* vláknový hrot, permanentný atrament

* šírka stopy 1 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2637

Centropen sada 2637 bal. 650 1,2915 1,5498 1007,3700

396 popisovač

* jemný plastický hrot, atrament 

   zmývateľný vodou

* šírka stopy 0,6 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2646)

Centropen sada 2646 bal. 50 1,1964 1,4357 71,7850

397 popisovač 

* vláknový hrot, atrament zmývateľný 

   vodou

* šírka stopy 1 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2647)

Centropen 2647 ks 50 0,2917 0,3500 17,5000

398 popisovač stierateľný

* popisovač určený na špeciálne biele tabule

* plnený za sucha stierateľným 

   atramentom

* šírka stopy 1,8 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2709)

Centropen 2709 bal. 300 1,4346 1,7215 516,4500
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399 popisovač permanentný

* vláknový hrot

* vhodné na popisovanie najrôznejších 

   plastických hmôt, skla, atď.

* permanentný atrament na alkoholovej 

   báze, odoláva vode a teplote do 100°C

* šírka stopy 1,5-3 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8566)

Centropen 8566 ks 18 400 0,4011 0,4813 8855,9200

400 popisovač permanentný

* vláknový hrot

* vhodné na popisovanie najrôznejších 

   plastických hmôt, skla, atď.

* permanentný atrament na alkoholovej 

   báze, odoláva vode a teplote do 100°C

* šírka stopy 1,5-3 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8566)

Centropen sada 8566 bal. 1 380 1,4915 1,7898 2469,9240

401 popisovač permanentný

* vláknový hrot

* vhodné na popisovanie najrôznejších 

   plastických hmôt, skla, atď.

* permanentný atrament na alkoholovej 

   báze, odoláva vode a teplote do 100°C

* šírka stopy 1 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 2846)

Centropen sada 2846 bal. 600 0,7977 0,9572 574,3200

402 fixka

* kvalitná fixka s výraznou intenzitou

   farieb, tlaku odolný hrot

* na vodnej báze, bez zápachu

* farba: červená, zelená, modrá, žltá, 

   čierna, hnedá, fialová, ružová, oranžová

   a ďalšie, podľa aktuálnej ponuky

* balenie: sada 6 farieb

* (alebo ekvivalentná fixke STABILO Pen 68)

Stabilo Pen 68 sada 6 farieb bal. 15 520 3,3000 3,9600 61459,2000

403 popisovač na flipchart

* určený predovšetkým na písanie na

   papierové tabule Flipchart

* atrament na vodnej báze nepresakuje; 

   valcový hrot

* šírka stopy 2,5 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8550)

Centropen 8550 ks 27 700 0,3162 0,3794 10509,3800
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404 popisovač

* určený na písanie na biele smaltované 

   tabule, PVC, sklo, porcelán

* atrament za sucha stierateľný, valcový 

   hrot

* šírka stopy 2,5 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8559)

Centropen 8559 bal. 8 680 1,8143 2,1772 18898,0960

405 popisovač na flipchart

* určený predovšetkým na písanie na

   papierové tabule Flipchart

* atrament na vodnej báze nepresakuje; 

   klinový hrot

* šírka stopy 1 – 4,6 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8560)

Centropen 8560 bal. 240 1,3955 1,6746 401,9040

406 popisovač

* popisovač na papier, gumu, kožu, 

   plasty, kovy

* permanentný atrament na alkoholovej

   báze je odolný voči vode a teplote do 100°C,

   valcový hrot

* šírka stopy 2,5 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8566)

Centropen 8566 ks 400 0,4011 0,4813 192,5200

407 popisovač na flipchart

* určený na písanie na papier, zvlášť na

   papierové tabule Flipchart

* atrament na vodnej báze nepresakuje; 

   valcový hrot

* šírka stopy 2 – 4 mm

* farba: červená, čierna, modrá, zelená

* (alebo ekvivalentný popisovaču 

   centropen 8940)

Centropen 8550 ks 100 0,3162 0,3794 37,9400

408 zvýrazpovač 

* so zrezaným hrotom a so systémom 

   voľného atramentu 

* klinový hrot

* šírka stopy 1 - 4 mm

* farba: žltá, ružová, oranžová, zelená 

* (alebo ekvivalentný zvýrazpovaču 

   centropen 2322) 

Centropen 2322 ks 2 300 0,3419 0,4103 943,6900

Strana 46



409 zvýrazpovač 

* so zrezaným hrotom a so systémom 

   voľného atramentu 

* klinový hrot

* šírka stopy 1 - 4 mm

* farba: žltá, ružová, oranžová, zelená 

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný zvýrazpovaču 

   centropen 2322)

Centropen sada 2322 bal. 2 300 1,2769 1,5323 3524,2900

410 zvýrazpovač 

* zvýrazpovač s klinovým hrotom so šírkou

   stopy 1 - 4 mm

* určené na všetky druhy papiera

* farba: žltá, oranžová, ružová, zelená, 

   modrý, fialový, červená

* (alebo ekvivalentný zvýrazpovaču 

   centropen 8852) 

Centropen 8852 ks 257 600 0,4000 0,4800 123648,0000

411 zvýrazpovač 

* zvýrazpovač s klinovým hrotom so šírkou

   stopy 1 - 4 mm

* určené na všetky druhy papiera

* farba: žltá, oranžová, ružová, zelená

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný zvýrazpovaču 

   centropen 8852)

Centropen sada 8852 bal. 96 204 1,5000 1,8000 173167,2000

412 zvýrazpovač 

* zvýrazpovač s klinovým hrotom so šírkou

   stopy 1 - 4 mm

* určené na všetky druhy papiera

* balenie: sada 4 farieb

* (alebo ekvivalentný zvýrazpovaču 

   SATABILO SWING COOL)

Stabilo Swing cool sada 4 farby bal. 800 2,8800 3,4560 2764,8000

413 korekčný strojček

* koriguje na papieri i fóliach

* nanesený korekčný film je suchý 

   a umožpuje okamžité písanie

* jednoduchá výmena spotrebovanej

   korekčnej náplne 4,2 mm

Korekčný roller 4,2 vymeniteľný Pritt Henkel ks 24 400 3,0653 3,6784 89752,9600

414 náhradná korekčná kazeta

* náhradná náplp do korekčného strojčeka

* páska: 4,2 mm/ 14 m 

Náplp do korekčného rollera 4,2 Pritt Henkel ks 1 000 2,0603 2,4724 2472,4000

415 náhradná korekčná kazeta

* náhradná náplp do korekčného strojčeka

* páska: 8,4 mm/ 14 m

Náplo do korekčného rollera 8,4 Pritt Henkel ks 64 400 1,9500 2,3400 150696,0000
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416 korekčná páska jednorázová 

* praktická jednorázová korekčná páska

   pre všetky bežné druhy papierov, 

   nanesený korekčný film je suchý 

   a umožpuje okamžité písanie

* šírka stopy: 4,2 mm

* dĺžka pásky: 6 m

* (alebo ekvivalentná korekčnej páske Pritt

   Mini Roller 4,2)

Korekčná páska Pritt Correct-it Mini Henkel ks 150 1,6080 1,9296 289,4400

417 korekčná páska jednorázová s vrchnákom

* praktická jednorázová korekčná páska

   pre všetky bežné druhy papierov, 

   nanesený korekčný film je suchý 

   a umožpuje okamžité písanie

* šírka stopy: 4,2 mm

* dĺžka pásky: 6 m

* (alebo ekvivalentná korekčnej páske Pritt

   Rolli Pop)

Korekčná páska Pritt Micro Rolly Henkel ks 600 1,0553 1,2664 759,8400

418 korekčný lak riediteľný vodou

* nanášanie laku pomocou štetca

* objem: 18 ml

Opravný lak Aquacor Pritt Henkel ks 92 100 0,8500 1,0200 93942,0000

419 korekčný lak rýchloschnúci

* vysoká krycia schopnosť, nanášanie laku 

   pomocou štetca, bez organických rozpúšťadiel

* objem: 20 ml

Opravný lak D7615 ks 400 0,3900 0,4680 187,2000

420 korekčné pero 

* jednoduché a presné nanášanie laku

* objem: 9 ml

Opravné pero Pritt Correct-it Pen Henkel ks 1 020 1,7085 2,0502 2091,2040

421 lepiaca tyčinka na papier 8g

* polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom

   obale s bezpečnostným uzáverom na

   rýchle a čisté lepenie papiera

* špeciálne uchytenie piestu zabrapuje

   vypadnutiu náplne

Lepiaca tyčinka 8g ZTX009 ks 100 0,1020 0,1224 12,2400

422 lepiaca tyčinka na papier 20g

* polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom 

   obale s bezpečnostným uzáverom na

   rýchle a čisté lepenie papiera

* špeciálne uchytenie piestu zabrapuje

  vypadnutiu náplne

Lepiaca tyčinka 20g Centrum ks 98 550 0,1485 0,1782 17561,6100

423 lepiaca tyčinka na papier 36g

* polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom

   obale s bezpečnostným uzáverom na 

   rýchle a čisté lepenie papiera

* špeciálne uchytenie piestu zabrapuje

   vypadnutiu náplne

Lepiaca tyčinka 36g Centrum ks 193 680 0,2325 0,2790 54036,7200
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424 lepiaca tyčinka na papier 40g

* polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom 

   obale s bezpečnostným uzáverom na

   rýchle a čisté lepenie papiera

* špeciálne uchytenie piestu zabrapuje

  vypadnutiu náplne

Lepiaca tyčinka 40g Esselte ks 1 600 1,7700 2,1240 3398,4000

425 tekuté lepidlo – klovatina

* tekuté lepidlo na papier, obsah 100 g

* čisté a jednoduché nanášanie lepidla 

   pomocou nanášacej stierky

Lepidlo Klovafix ks 9 660 1,2563 1,5075 14562,4500

426 lepidlo disperzné 

* tekuté lepidlo na papier, čisté a 

  jednoduché nanášanie lepidla 

   pomocou nanášacej stierky 

* obsah: 100 g

* (alebo ekvivalentné lepidlu Pritt Gamafix

   100 g)

Lepidlo Difix ks 400 0,6897 0,8276 331,0400

427 lepidlo sekundové gélové 3g

* na lepenie dreva, kože, gumy, keramiky,

   kovov, kartónu, atď.

* nesteká a nekvapká, určené na lepenie 

   zvislých plôch

* hmotnosť: 3g

* (alebo ekvivalentné sekundovému 

  gélovému lepidlu Loctite Super Attak Gel)

Lepidlo sekundové Loctite Super Attack Gel ks 50 2,1608 2,5930 129,6500

428 lepidlo sekundové 5g

* na lepenie dreva, kože, gumy, keramiky,

   kovov, kartónu, atď.

* hmotnosť: 5g

Lepidlo Loctite Super Attack Precision ks 50 3,3165 3,9798 198,9900

429 lepiaca guma

* určená na dočasné prilepenie drobných

   predmetov, náhrada za špendlíky, 

   lepiace pásky, možnosť opätovného

   prilepenia

* balenie: 1 bal. (1 ks) = 55 štvorčekov

Lepiaca guma Pritt Henkel ks 100 2,0100 2,4120 241,2000

430 lepiaca páska 15/10

* rozmer (šírka x návin): 15 mm x 10 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiaca páska 15x10 ks 50 0,0450 0,0540 2,7000

431 lepiaca páska 15/33

* rozmer (šírka x návin): 15 mm x 33 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiac páska 15x33 ks 800 0,1350 0,1620 129,6000

432 lepiaca páska 19/10

* rozmer (šírka x návin): 19 mm x 10 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiaca páska 19x10 ks 50 0,0630 0,0756 3,7800

Strana 49



433 lepiaca páska 19/33

* rozmer (šírka x návin): 19 mm x 33 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiac páska 19x33 ks 138 000 0,1631 0,1957 27006,6000

434 lepiaca páska 19/66

* rozmer (šírka x návin): 19 mm x 66 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiaca páska 19x66 ks 850 0,2850 0,3420 290,7000

435 lepiaca páska 25/10

* rozmer (šírka x návin): 25 mm x 10 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiaca páska 25x10 ks 250 0,1305 0,1566 39,1500

436 lepiaca páska 25/33

* rozmer (šírka x návin): 25 mm x 33 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre

   kancelárske účely

Lepiaca páska 25x33 ks 46 250 0,1950 0,2340 10822,5000

437 lepiaca páska 25/66

* rozmer (šírka x návin): 25 mm x 66 m

* priehľadná lepiaca páska PP pre 

   kancelárske účely

Lepiaca páska 25x66 ks 100 0,3450 0,4140 41,4000

438 lepiaca páska 50/66

* vysoko kvalitná silná a pevná páska PP

* rozmer (šírka x návin): 50 mm x 66 m

* farba: transparentná 

Lepiaca páska 50x66 ks 400 0,5400 0,6480 259,2000

439 lepiaca páska 50/66

* vysoko kvalitná silná a pevná páska PP

* rozmer (šírka x návin): 50 mm x 66 m

* farba: hnedá

Lepiaca páska 50x66 hnedá ks 55 300 0,5700 0,6840 37825,2000

440 lepiaca páska 75/66

* vysoko kvalitná silná a pevná páska PP

* rozmer (šírka x návin): 75 mm x 66 m

* farba: transparentná

Lepiaca páska 75x66 ks 450 1,0500 1,2600 567,0000

441 páska lepiaca obojstranná 50/10

* rozmer (šírka x návin): 50 mm x 10 m

Lepiaca páska obojstranná 50x10 ks 5 570 0,7350 0,8820 4912,7400

442 CD±-R 700 MB, 52x  

* jednorazovo nahrávateľné disky

* CD-R 700 MB, 52x

* balenie: 1 ks v tenkom obale

CD-R 700 MB Imation slim ks 8 500 0,4125 0,4950 4207,5000

443 CD±R 800 MB, 90 min., 52x  

* jednorazovo nahrávateľné disky

* CD-R 700 MB, 90 min., 52x

* balenie: 1 ks v klasickom obale

CD-R 700 MB Verbatim v obale ks 100 0,6600 0,7920 79,2000

444 CD±RW 700 MB, 4x  

* viacnásobne nahrávateľné disky

* CD-R 700 MB, 4x

* balenie: 1 ks v tenkom obale

CD-RW 700 MB Imation slim ks 100 0,7500 0,9000 90,0000
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445 CD±RW 700 MB, 12x  

* viacnásobne nahrávateľné disky

* CD-R 700 MB, 12x

* balenie: 1 ks v tenkom obale

CD-RW 700 MB Verbatim slim ks 11 800 0,8700 1,0440 12319,2000

446 CD±RW 700 MB, 32x  

* viacnásobne nahrávateľné disky

* CD-R 700 MB, 32x

* balenie: 1 ks v tenkom obale

CD-RW 700 MB Memorex slim ks 600 1,2900 1,5480 928,8000

447 CD na čistenie mechaník

* určené na čistenie optiky CD a DVD 

   mechaník

* jemne vlisované chĺpky v CD optický 

   snímač jemne prečistia

CD čistiace ks 1 2,2500 2,7000 2,7000

448 DVD-R 4,7 GB, 16x 

* balenie: 1 ks v tenkom obale

DVD-R 4,7 GB Imation slim ks 4 300 0,4950 0,5940 2554,2000

449 DVD+R 4,7 GB, 16x 

* balenie: 1 ks v tenkom obale

DVD+R 4,7 GB Verbatim slim ks 700 0,5550 0,6660 466,2000

450 DVD-RW 4,7 GB, 4x 

* balenie: 1 ks v tenkom obale

DVD-RW 4,7 GB Imation slim ks 12 600 0,8850 1,0620 13381,2000

451 obal na CD/DVD tenký

* tenký obal na CD z plexiskla

* farba: priehľadná, mix farieb (červená, 

   zelená, modrá, ...)

Obal na CD slim ks 5 000 0,1526 0,1831 915,5000

452 podložka pod myš obrázková

* polyesterový povrch

* rozmer: 230x180x3 mm

Podložka pod myš obrázková ks 7 360 0,1800 0,2160 1589,7600

453 podložka pod myš s gélovou opierkou

* ergonomická podložka pod myš 

   s textilným povrchom a zabudovanou 

   podperou zápästia z pružného gélu

* farba: čierna, modrá

Podložka pod myš gelová ks 2 380 5,8275 6,9930 16643,3400

454 kryt na klávesnicu plastový

* kryt na štandardnú klávesnicu

* chráni klávesnicu pred prachom, 

   vlhkosťou a mechanickým poškodením

* farba: číra

* rozmer: 460x158 mm

Kryt na klávesnicu Lama ks 5 1,1850 1,4220 7,1100

455 kryt na monitor 19“ – 21“

* chráni monitor pred prachom, nečistotou,

   vlhkosťou

* z odolného antistatického vinylu bez 

   obsahu PVC

* rozmer: 559x508x483 mm

Kryt na monitor 19-21" ks 5 3,0750 3,6900 18,4500

456 USB kľúč 4 GB  

* v klasickom dizajne

USB kľúč 4GB ks 302 7,4250 8,9100 2690,8200
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457 kalkulačka stolová

* 12 miestny displej

* výpočet %, dane, mocnín, odmocnín, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, ukladanie 

operácií do vyrovnávacej pamäte, označenie oddeľovania po tisícoch, duálne 

napájanie, naklonený displej

* rozmer orientačne 100 x 150 mm

Kalkulačka Sencor SEC397/12 ks 4 680 11,5000 13,8000 64584,0000

458 čistiaci prostriedok na obrazovku

* mechanický sprej na čistenie televíznych

   obrazoviek, monitorov, notebokov, filtrov

* bez obsahu alkoholu

* objem: 250 ml

Čistiaci spray na monitor 250 ml Victoria ks 11 540 2,1600 2,5920 29911,6800

459 čistiaci prostriedok na obrazovku

* mechanický sprej na čistenie obrazoviek,

   na sklenené obrazovky, filtre, LCD a sklá

   kopírovacích zariadení

* bez obsahu alkoholu

* objem: 250 ml

Čistiaci spray na obrazovky 250 ml Agipa ks 30 3,4500 4,1400 124,2000

460 čistiaca antistatická pena 

* určené na čistenie akéhokoľvek 

   plastového povrchu

* objem: 400 ml

Čistiaca pena 400ml Victoria ks 50 3,1350 3,7620 188,1000

461 čistič so stlačeným vzduchom 

* určené na vyfúknutie nečistôt a prachu

   z klávesnice, tlačiarní, faxov alebo iných

   ťažko dostupných miest 

* objem: 400 ml

Čistič so stlačeným vzduchom 400 ml Victoria ks 50 2,8200 3,3840 169,2000

462 antistatická utierka 

* utierka s ultra mikrovláknom na 

   odstránenie prachu

* určená na čistenie CD/DVD, monitorov

* rozmer: 200x200 mm

Antistatická utierka Fellowes ks 80 4,2300 5,0760 406,0800

463 utierka s mikrovláknom

* utierka s mikrovláknom na čistenie 

   syntetických a sklenených povrchov 

* použiteľná suchá ako aj mokrá, 

   vyprateľná

* rozmer: 250x250 mm

Utierka s  mikrovláknom ks 50 0,8250 0,9900 49,5000

464 utierka na čistenie suchá

*sada suchých utierok na čistenie 

   obrazoviek, počítačov, kopíriek, tlačiarní,

   a pod. 

* balenie: 1 ks = balík s 50 ks suchých 

   utierok

Suché utierky na čistenie PC Durable ks 50 8,8500 10,6200 531,0000

465 utierka na čistenie trhacia v dóze

* vlhké utierky s antistatickým účinkom na 

   manuálne čistenie CD/DVD

* odstrapujú nečistoty, prach a odtlačky 

   prstov

* balenie: 1 ks = dóza so 100 ks vlhkých

   utierok

Utierky vlhké v dóze 100 ks Durable ks 250 3,7350 4,4820 1120,5000
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466 utierka na čistenie trhacia v dóze

* vlhké utierky s antistatickým účinkom na 

   manuálne čistenie PC

* odstrapujú nečistoty, prach a odtlačky 

   prstov

* balenie: 1 ks = dóza so 100 ks vlhkých

   utierok

Utierky vlhké v dóze 100 ks Victoria ks 27 600 2,4600 2,9520 81475,2000

467 utierka na čistenie CD/DVD

* vlhké utierky s antistatickým účinkom na 

   manuálne čistenie CD/DVD

* odstrapujú nečistoty, prach a odtlačky 

   prstov

* balenie: 1 ks = dóza so 100 ks vlhkých

   utierok

Utierky vlhké v dóze 100 ks Victoria ks 250 3,7350 4,4820 1120,5000

468 baliaci papier - biely

* pevný biely baliaci papier s plošnou

   hmotnosťou 90g/m2

* rozmer: 90 x 126 cm

Baliaci papier 90g/m2 biely hárok 350 0,1177 0,1412 49,4200

469 Vrece papierové 

* pevný hnedý papier 70 g/m2

* rozmer: 65x120 cm

Vrece papierové 65x120 3N ks 1 000 0,6480 0,7776 777,6000

470 sáčky rýchlouzatvárateľné 200x300

* balenie: 1 bal. = 100 ks

Sáčky rýchlouzatvárateľné 200x300 mm/100 ks bal. 100 3,2100 3,8520 385,2000

471 sáčky rýchlouzatvárateľné 250x350

* balenie: 1 bal. = 100 ks

Sáčky rýchlouzatvárateľné 250x350 mm/100ks bal. 100 3,6000 4,3200 432,0000

472 sáčky rýchlouzatvárateľné 300x400

* balenie: 1 bal. = 100 ks

Sáčky rýchlouzatvárateľné 300x400 mm/100 ks bal. 100 4,8750 5,8500 585,0000

473 špagát ľanový 100g

* priemer špagátu 1,25 mm; návin 100 m

Motúz ľanový 100g 100m ks 225 0,6300 0,7560 170,1000

474 špagát ľanový 500g

* priemer špagátu 4 mm; návin 115 m

Motúz ľanový 500g 115m ks 9 200 2,7667 3,3200 30544,0000

475 špagát polypropylénový 250 g, rôzne farby

* návin: 200 m

Motúz POP 250g 200m ks 5 720 1,4175 1,7010 9729,7200

476 špagát bavlnený „trikolóra“ 40g 

* návin: 90 m

Motúz trikolóra 40g 90m ks 170 0,8850 1,0620 180,5400

477 pečiatka samofarbiaca dátumová

* výška dátumu: 3,8 mm

* (alebo ekvivalentná pečiatke 

   samofarbiacej dátumovej Trodat 4810)

Dátumovka Trodat 4810 ks 260 4,6920 5,6304 1463,9040

478 pečiatka samofarbiaca dátumová

* výška dátumu: 4 mm

* (alebo ekvivalentná pečiatke 

   samofarbiacej dátumovej COLOP S 120)

Dátumovka Colop S120 ks 60 4,4250 5,3100 318,6000
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479 náhradná poduška do pečiatky - 11

* farba: čierna, modrá, červená, zelená 

* (alebo ekvivalentná náhradnej poduške 

   TRODAT 6/4913)

Poduška Trodat 6/4913 ks 10 2,7600 3,3120 33,1200

480 pečiatková farba pigmentová, modrá 

* určené na napúšťanie podušiek 

   samofarbiacich pečiatok 

* obsah: 28 ml Farba pečiatková pigmentová 28ml Trodat 

modrá ks 210 2,4450 2,9340 616,1400

481 pečiatková farba pigmentová, čierna 

* určené na napúšťanie podušiek 

   samofarbiacich pečiatok 

* obsah: 28 ml Farba pečiatková pigmentová 28 ml Trodat 

čierna ks 11 700 2,4450 2,9340 34327,8000

482 pečiatková farba pigmentová, červená 

* určené na napúšťanie podušiek 

   samofarbiacich pečiatok 

* obsah: 28 ml Farba pečiatková pigmentová 28 ml Trodat 

červená ks 7 110 2,4450 2,9340 20860,7400

483 pečiatková poduška č. 1, veľká

* rozmer: 155 mm x 80 mm

* suchá poduška na pečiatkovú farbu pre

   nesamofarbiace pečiatky v plastovom

   púzdre

Pečiatková poduška č.1 Koh-i-noor ks 10 1,8771 2,2525 22,5250

484 pečiatková farba bez oleja, modrá 

* určené na suché pečiatkové podušky

* obsah: 50 ml

Pečiatková farba 50 ml Koh-i-noor modrá ks 10 0,9780 1,1736 11,7360

485 pečiatková farba bez oleja, čierna 

* určené na suché pečiatkové podušky

* obsah: 50 ml

Pečiatková farba 50 ml Koh-i-noor čierna ks 10 0,9338 1,1206 11,2060

486 pečiatková farba bez oleja, červená 

* určené na suché pečiatkové podušky

* obsah: 50 ml

Pečiatková farba 50 ml Koh-i-noor červená ks 10 0,9780 1,1736 11,7360

487 číra priehľadná fólia A4 PVC pre hrebepovú väzbu 

* prevedenie v hrúbke 200 mikrónov

Fólia Prestige A4 200 mic číra Fellowes ks 393 000 0,0858 0,1030 40479,0000

488 číra priehľadná fólia A4 PVC pre hrebepovú väzbu 

* prevedenie v hrúbke 250 mikrónov

Fólia A4 PVC 250 mic číra Esselte ks 500 0,1791 0,2149 107,4500

489 farebná priehľadná fólia A4 PVC pre hrebepovú väzbu

* prevedenie v hrúbke 200 mikrónov

* farby:  dymová, žltá, zelená, červená, modrá

Fólia Prestige A4 200 mic farebná Fellowes ks 10 000 0,1050 0,1260 1260,0000

490 nepriehľadný obal A4 pre hrebepovú väzbu 

* 270 g kartón, z jednej strany povrchová

   reliéfová úprava v imitácii kože, z druhej

   strany hladká povrchová úprava

* farby: biela, čierna, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Obálka A4 Delta Fellowes ks 34 000 0,0990 0,1188 4039,2000
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491 nepriehľadný obal A4 pre hrebepovú väzbu

* 250 g kartón, z jednej strany lesklý 

   lakovaný povrch, zadná strana v bielej 

   matnej úprave

* farby: biela, čierna, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Obálka A4 Chromolux Fellowes ks 369 000 0,1335 0,1602 59113,8000

492 hrebep plastový 6 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 6 mm na 11 - 20 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 6 mm Fellowes ks 17 000 0,0251 0,0301 511,7000

493 hrebep plastový 8 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 8 mm na 21 - 40 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 8 mm Fellowes ks 109 000 0,0303 0,0364 3967,6000

494 hrebep plastový 10 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 10 mm na 41 - 55 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 10 mm Fellowes ks 54 800 0,0342 0,0410 2246,8000

495 hrebep plastový 12 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 12 mm na 56 - 80 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 12 mm Fellowes ks 147 300 0,0539 0,0647 9530,3100

496 hrebep plastový 14 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 14 mm na 81 - 100 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 14 mm Fellowes ks 82 400 0,0615 0,0738 6081,1200

497 hrebep plastový 16 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 16 mm na 101 - 120 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 16 mm Fellowes ks 156 000 0,0810 0,0972 15163,2000

498 hrebep plastový 19 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 19 mm na 121 - 150 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, 

   zelená, žltá, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 19 mm Fellowes ks 54 800 0,1035 0,1242 6806,1600

499
hrebep plastový 22 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 22 mm na 151 - 180 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 22 mm Fellowes ks 81 200 0,1500 0,1800 14616,0000
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500
hrebep plastový 25 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 25 mm na 181 - 210 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, modrá, červená, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 25 mm Fellowes ks 81 300 0,1680 0,2016 16390,0800

501 hrebep plastový 28,5 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 28,5 mm na 211 - 245 listov

   80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 28,5 mm Fellowes ks 18 000 0,2160 0,2592 4665,6000

502 hrebep plastový 28 mm pre hrebepovú väzbu

* okrúhly 28 mm na 211 - 245 listov

   80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 28 mm Fellowes ks 64 900 0,2160 0,2592 16822,0800

503 hrebep plastový 32 mm pre hrebepovú väzbu

* oválny 32 mm na 241 - 280 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 32 mm Fellowes ks 16 500 0,2340 0,2808 4633,2000

504 hrebep plastový 38 mm pre hrebepovú väzbu

* oválny 38 mm na 241 - 280 listov 80g papiera

* 21 krúžkov, na formát A4

* farby: čierna, biela, resp. podľa aktuálnej ponuky

Hrebep plastový 38 mm Fellowes ks 65 100 0,2490 0,2988 19451,8800

505 závesný prúžok pre hrebepovú väzbu

* dokumenty zviazané plastovou krúžkovou 

   väzbou možno archivovať v zakladačoch 

   použitím závesného prúžka

* z jednej strany perforácia dierovača, z druhej 

   strany eurodierovanie na zakladanie

Závesný prúžok pre hrebepovú väzbu Renz ks 600 0,0885 0,1062 63,7200

506 laminovacia fólia 65x95 

* dlhodobo chráni dokument, lesklá, postačí 

   nízka teplota na laminovanie

* hrúbka: 125 mikrónov

* rozmer: 65x95 mm

* balenie: 100 ks

Fólia laminovacia 65x95 mm 125 mic Fellowes bal. 300 2,7900 3,3480 1004,4000

507 čistiaci prostriedok na biele tabule

* sprej na čistenie nečistoty a fľakov po

   použití za sucha stierateľných 

   popisovačov

* bez obsahu alkoholu

* objem: 250 ml

Spray na tabule 250 ml Durable ks 1 400 4,4700 5,3640 7509,6000

508 odstrapovač etikiet - sprej

* tekutina v spreji umožpuje bezpečné 

   a účinné odstránenie etiekiet z rôznych

   povrchov

* na povrch sa nastrieka primerané 

   množstvo tekutiny, necháme 4 – 5 minút

   pôsobiť a handričkou etiketu odstránime

* objem: 200 ml

Odstrapovač etikiet v sprayi Apli Agipa ks 15 9,1500 10,9800 164,7000
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509
flipchart

*magnetický, mobilné prevedenie

* popisovacia plocha 100 x 67,5-70 cm

* hviezdicová noha s 5-timi uzamykateľnými pojazdovými kolieskami

* držiak papiera s odkladacou lištou

* možnosť nastavenia do potrebnej výšky (min. 165 cm, max. 210 cm)

Flipchart Silvertec mobilný Legamaster ks 71 249,9000 299,8800 21291,4800

510 kombinovaná tabuľa magnetická/korková

* rozmer 90 x 120 cm

* magnetická časť biela;

* tabuľa v hliníkovom ráme na zavesenie na stenu Tabuľa Economy kombinovaná 90x120 

Legamaster ks 203 45,9000 55,0800 11181,2400

511 koľajnicová sada 240 cm

*koľajnica dĺžky 240 cm

* 36 držiakov papiera

Koľajnica Exporail 240 cm + držiaky 36 ks ks 126 66,0000 79,2000 9979,2000

512 mapa SR - kraje a územné obvody

* mierka 1:300 000

* rozmery: 140 x 100 cm

* obojstranne laminovaná

* súčasť mapy lišta a úchyt na zavesenie

Mapa Slovensko - Kraje a územné obvody ks 2 000 35,8333 43,0000 86000,0000

513 priepustka

* tlačivo formátu A7

* obsah bloku: 100 listov

Priepustka A7 Subako 43 blok 55 200 0,1950 0,2340 12916,8000

514 dovolenka

* tlačivo formátu A6; neprepisovacia

* obsah bloku: 100 listov

Dovolenka Subako 42 blok 66 200 0,4350 0,5220 34556,4000

515 objednávka

* tlačivo formátu A5

* samoprepis; do šanónu

* obsah bloku: 100 listov

Objednávka A5 asmoprepis Subako 13 blok 9 200 1,3950 1,6740 15400,8000

516 záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy

* tlačivo formátu A5

* samoprepisovací

* obsah bloku: 100 listov Záznam  o prevádzke vozidla osobnej dopravy 

A5 samoprepis Subako 146 blok 55 200 1,4417 1,7300 95496,0000

517 žiadanka na prepravu osôb - nákladu

* tlačivo formátu A6

* obsah bloku: 100 listov

Žiadanka na prepravu A6 Subako 33 blok 5 200 0,4500 0,5400 2808,0000

CENA SPOLU (EUR s DPH) 16 530 298,3985

 Ing. Marcel Kučera, konateľ spoločnosti 

meno a podpis štatutárneho zástupcu 

uchádzača
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