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Číslo smlouvy kupujícího: 0122000244 
Číslo smlouvy prodávajícího: ……………………. 
ID zakázky na profilu zadavatele: 139094 
                                                         

 
1. Smluvní strany 

 

Kupující:   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zastoupený:   Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou 
sídlo:     Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČ:    60076658 
DIČ:     CZ60076658 
bank. spojení:                 Československá obchodní banka, a. s., pobočka FIB České Budějovice, 

Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice  
číslo účtu: 104725778/300 
 
Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních:      Ing. Jiřina Valentová, kvestorka 
 (dále jen „Kupující“) 
 
a 
 

Prodávající:    Activa spol. s.r.o. 

se sídlem:    Veselská 686, 199 00 Praha 9 

zastoupený:   Romanem Čadou, obchodním ředitelem 

ve věcech technických:   Davidem Vlachem, vedoucím pobočky 

IČ:     48111198  
DIČ:     CZ48111198 
právní forma:   112 - společnost s ručeným omezeným 
tel., email:               +420 737 251 644, david.vlach@activa.cz 
Kontakt na obchodního zástupce:  David Vlach, +420 737 251 644, david.vlach@activa.cz 
bankovní spojení:    ČSOB a.s. 

číslo účtu:    500032893/0300 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16161 

(dále jen „Prodávající“) 

 

2. Účel rámcové dohody 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této dohody je nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kancelářské potřeby pro JU – 2020-2022_II“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.2. Účelem této rámcové dohody (dále označována také jako „smlouva“) je zajištění dodávek kancelářských 
potřeb, včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího po dobu 24 měsíců. 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB  

(dále také „smlouva“) 
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2.3. Kupujícím se pro účely této rámcové dohody rozumí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a její 
organizační složky. 

2.4. Na základě této rámcové dohody bude Kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat Prodávajícímu 
veřejné zakázky. Jednotlivé smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných dle rámcové dohody budou 
uzavírány podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve 
formě dílčích objednávek Kupujícího k poskytnutí plnění (dále jen „objednávky“) a jejich písemného 
potvrzení Prodávajícím. 

2.5. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a ve lhůtě stanovené 
touto dohodou. 

2.6. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží nejpozději do 48 hodin od převzetí objednávky (zboží je 
specifikováno v příloze č. 1). Kupující bude provádět objednávání elektronicky, prostřednictvím 
elektronického obchodu na webové doméně https://obchod.activa.cz/. V objednávce Kupující uvede 
kontaktní osobu, požadovaný termín a místo dodání.   

2.7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující není povinen vyčerpat celé plnění dle této dohody, resp. odebrat 
zboží v maximální hodnotě uvedené v článku 4.6. této dohody. 

 
3. Předmět plnění 

 
3.1. Předmětem plnění dle této rámcové dohody jsou opakující se dodávky standardních kancelářských potřeb, 

jejichž specifikace včetně technických parametrů je uvedena v příloze č. 1 této dohody, která je její 
nedílnou součástí. Dílčí dodávky budou provedeny za podmínek v této dohodě uvedených a dle 
konkrétních objednávek Kupujícího.  

3.2. Předmětem této dohody je i balení a doručení objednaných kancelářských potřeb včetně příslušenství a 
dokladů potřebných pro převzetí a užívání zboží, např. dodacích listů, návodů k obsluze (dále jen „zboží“). 

3.3. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy 
k používání předmětu plnění a že Kupujícímu předá veškeré doklady potřebné k provozování předmětu 
plnění, za což Kupujícímu ručí. 

3.4. Prodávající je povinen po celou dobu trvání rámcové dohody dodávat oceněné značky/druhy zboží 
v kvalitě, kterou uvedl ve své nabídce. V případě, že by některé z položek, na které je uzavřena rámcová 
dohoda, přestaly být na českém trhu dostupné z objektivních důvodů neležících na straně Prodávajícího, 
bude Prodávající povinen nabídnout náhradou obdobné zboží s minimálně stejnými kvalitativními 
parametry nebo lepšími. 

3.5. V takovém případě je prodávající povinen aktualizovat tabulku specifikace dodávek, zejména název a 
číselný kód výrobků, viz přílohu č. 1 této smlouvy, a uvést ji do souladu s nabídkou na elektronickém 
obchodu. 

3.6. Kupující je oprávněn se rozhodnout, zda takové zařízení akceptuje, nebo odstoupí částečně či zcela od 
dané dílčí smlouvy uzavřené akceptací objednávky zaslané na základě této rámcové dohody. 

3.7. Předmět plnění bude spolufinancován z projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum 
vývoj a vzdělání (dále jen „OP VVV“) a dalších projektů a dotačních prostředků Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.  

 

  4. Kupní cena a platební podmínky 
 
4.1. Cena za poskytnutí jednotlivých dodávek zboží bude odpovídat vždy konkrétní písemné objednávce, a to 

na základě nabídkové ceny. Takto stanovená kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a 
zahrnuje celý předmět plnění dle konkrétní písemné objednávky. Ceny zboží uvedené v příloze č. 1 jsou 
cenami nejvýše přípustnými a není možné je překročit za žádných podmínek. Obě strany mohou 
v konkrétních případech sjednat i cenu nižší.  
 

https://obchod.activa.cz/
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4.2. Cena zboží zahrnuje veškeré nezbytné náklady. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na dopravu, 
balení, případné pojištění a náklady na vytvoření potřebných faktických a právních podmínek pro dodání 
zboží a jakékoliv další související náklady a výdaje spojené s dosažením účelu této dohody včetně rizik 
změny kurzu měny či cla. 

  
4.3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu vždy na základě faktury k jednotlivé objednávce, vystavené 

Prodávajícím a doručené Kupujícímu nejpozději den následující po protokolárním dodání předmětu 
plnění, se splatností 30 dnů od prokazatelného doručení faktury. 

 
4.4. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy. 
 
4.5. Faktury musí obsahovat číslo objednávky, ID 139094 veřejné zakázky, číslo smlouvy kupujícího a název 

součásti Kupujícího, která objednávku provedla.  
 
4.6. Maximální plnění z této smlouvy činí 2 900 000 Kč bez DPH za celé období její platnosti. 

Faktura musí jako běžný daňový doklad obsahovat údaje stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou 
zasílány na adresu Kupujícího: efaktury@jcu.cz. 

4.7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která 
nebude obsahovat některou náležitost vyžadovanou právními předpisy či uvedenou v této dohodě nebo 
objednávce, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu 
Prodávajícího v rozporu s touto dohodou nebo objednávkou, nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně. 
U vrácené faktury musí Kupující vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti (30 dnů) běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury 
Kupujícímu. 

 
4.8. Platby budou zásadně probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Prodávajícího, uvedený v dohodě. 

Změnu bankovního spojení a čísla účtu Prodávajícího bude možno provést pouze písemným dodatkem 
k této dohodě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Kupujícímu, nejpozději spolu 
s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být ze strany Kupujícího potvrzeno, a to podepsáním osobou 
(osobami) oprávněnou k podpisu dohody. 

 
4.9. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu Kupujícího nejpozději 

v den splatnosti faktury. 
 
 

5. Podmínky pro uzavírání objednávek 
 
5.1. Konkrétní dodávky zboží budou realizovány v souladu s touto rámcovou dohodou na základě jednotlivých 

objednávek Kupujícího, které budou vycházet z podmínek této rámcové dohody a obecně platných 
právních předpisů.  

 
5.2. Kupující má právo kdykoli v době plnění dle této rámcové dohody zaslat Prodávajícímu výzvu k realizaci 

dodávek zboží uvedeného v článku 3. této dohody a určit v každé výzvě konkrétní množství a druh zboží. 
Objednávka musí být Kupujícím učiněna písemně. Objednávka k poskytnutí plnění je návrhem na uzavření 
smlouvy a písemné potvrzení této objednávky Prodávajícím je přijetím návrhu smlouvy, a tedy uzavřením 
smlouvy. Prodávající je povinen do druhého pracovního dne po obdržení objednávky Kupujícího reagovat 
a neprodleně zahájit plnění v souladu s podmínkami uvedenými v této rámcové dohodě. Objednávky na 
požadované dodávky zboží budou ze strany Prodávajícího respektovány, nebudou upravovány druhově, 
váhově, objemově ani finančně, nedojde-li v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními 
stranami. 

 
5.3. Elektronická objednávka zaslaná Kupujícím prostřednictvím e-shopu na webové doméně uvedené v článku 

2.6. této dohody bude obsahovat minimálně:  
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a) označení a identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;  
b) identifikaci konečného příjemce v rámci JU (místo dodání) včetně uvedení kontaktní osoby pro 

převzetí; 
c) určení konkrétních dodávek zboží; 
d) další podmínky plnění, pokud budou požadovány. 

 
5.4. V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Prodávající objednávku nepotvrdí 

a neodkladně upozorní Kupujícího na nedostatky objednávky a poskytne Kupujícímu součinnost 
nezbytnou pro odstranění závad. 
 

5.5. Zboží bude Prodávajícím dodáno s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními 
dokumenty pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem. 
Prodávající je povinen Kupujícímu se zbožím dodat také návody v českém jazyce, jsou-li nutné pro 
používání zboží. 

5.6. Prodávající se dále zavazuje: 

a) při plnění smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co 
se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Prodávající 
neumožní nelegální práci; 

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci plnění této 
smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 30 dní. 

Kupující má právo kontrolovat dodržování tohoto odstavce; Prodávající je povinen Kupujícími kontrolu 
umožnit; neumožnění kontroly je podstatným porušením smlouvy. 

 
 

6. Místo a doba plnění a dodací podmínky 
 
6.1. Místem plnění budou objekty Kupujícího, které se nacházejí ve městech České Budějovice, Vodňany, Nové 

Hrady. Konkrétní místo dodání bude Kupujícím specifikováno v objednávce.  
 

6.2. Konkrétní zboží bude Prodávajícím dodáno na základě dílčích objednávek, a to nejpozději do 48 hodin 
od doručení objednávky. Pokud Kupující na objednávce uvede konkrétní místo dodání, bude Prodávající 
povinen doručit objednané zboží na tomto místě konečnému příjemci uvedenému na objednávce. 
V případě, že není možno toto splnit, Prodávající na to upozorní Kupujícího a dohodne náhradní termín 
plnění nebo jiné místo převzetí, nabídne jiné zboží ve stejné nebo vyšší kvalitě, druhu a ceně jako u 
nahrazovaného zboží.    

 
6.3. Prodávající je oprávněn zboží dodat i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 6.2. této dohody. V takovém 

případě bude informovat Kupujícího o přesném času dodávky zboží, a to vždy po vzájemné dohodě. 
 

6.4. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu Kupujícím, kterým Kupující stvrzuje shodu počtu zboží 
s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech. Kupující není povinen provést prohlídku zboží za účelem 
zjištění zjevných vad při převzetí. 

 
6.5. Kupující je oprávněn odmítnout částečné plnění, kterým se rozumí nesoulad množství zboží požadovaného 

objednávkou Kupujícího a množstvím zboží dodaného Prodávajícím. 
 

6.6. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na každou jednotlivou objednávku Kupujícího. 
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7. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

7.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží dle čl. 
6.4. této dohody.  

7.2. Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí. Nároky z vad množství 
a druhu dodaného zboží musí uplatnit vůči Prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující je oprávněn 
požadovat u prokazatelně vadného zboží výměnu za zboží prosté vad.  

7.3. Oprávněnost každé reklamace a posouzení vady provede odpovědný pracovník Prodávajícího do 3 dnů od 
reklamace. Ve stejné lhůtě vymění Prodávající Kupujícímu zboží bez vad dle čl. 7.4. této dohody. 

7.4. V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na bezplatné a řádné odstranění vad. Pokud se jedná 
o vadu neodstranitelnou, má Kupující nárok na výměnu zboží za zboží bez vad.  

7.5. Další nároky Kupujícího se řídí občanským zákoníkem.   

7.6. Místem plnění záruky je adresa, na kterou bylo zboží doručeno.   

 

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude Kupující v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané 
podle této dohody, je Kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť 
i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Ocitne-li se Prodávající v prodlení s plněním podle této dohody, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní 
pokutu: 

a) za každý byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny zboží, nejméně však 30,- Kč za den, 

b) za každý byť i započatý den prodlení s vyřízením reklamace v záruční době  0,05 % z  kupní ceny. Bude-
li tato lhůta překročena z důvodů, které Prodávající nezavinil, je Kupující oprávněn smluvní pokutu 
prominout na základě písemné žádosti Prodávajícího. 

Kupní cenou se dle tohoto odstavce rozumí cena za dodávané zboží na základě konkrétní objednávky. 

8.3. Poruší-li Prodávající své povinnosti dle odstavců 3.4. nebo 3.5., bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.  

8.4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu dle této dohody není dotčen nárok na náhradu škody, která 
Kupujícímu porušením povinností ze strany Prodávajícího vznikne. 

8.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této 
smluvní pokuty. 

 
9. Doba trvání rámcové dohody, ukončení rámcové dohody 

 
9.1. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu 24 měsíců nebo do doby vyčerpání finančního limitu ve výši 2 900 

000 Kč bez DPH, a to podle skutečnosti, která nastane dříve. Výše finančního rámce je dána 
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. 

9.2. V souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek si kupující vyhrazuje 
právo po uplynutí 12 měsíců účinnosti rámcové dohody až do ukončení účinnosti rámcové dohody 
kdykoliv rámcovou dohodu předčasně ukončit s 15 denní výpovědní dobou za současného předpokladu, 
že závazky z takto vypovězené rámcové dohody již poskytnuté budou řádně vypořádány. 

9.3. Od této dohody může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro 
podstatné porušení této dohody, přičemž za podstatné porušení této dohody se zejména považuje: 

 
a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této dohody do 30 dní po dni splatnosti příslušné 

faktury,  
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b) na straně Prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět plnění této dohody, pokud nedošlo k 
nápravě, přestože byl Kupujícím na neplnění této dohody písemně upozorněn; bude-li z chování 
Prodávajícího zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 20 dnů, bude Kupující oprávněn od dohody 
odstoupit, aniž by byl povinen Prodávajícího upozornit. 

 
9.4. Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od dohody písemně oznámit druhé 

smluvní straně. Smlouva zaniká doručením písemného odstoupení druhé straně.  
 
9.5. Tuto dohodu lze zrušit dohodou stran, k jejíž platnosti se vyžaduje písemná forma, nebo výpovědí 

kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc, kdy výpovědní doba počne běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

 
10. Ostatní ujednání 

 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění této dohody nabývá Kupující 

po splnění dodávky Prodávajícím podle podmínek této dohody a dílčí kupní smlouvy, tedy okamžikem 
podpisu dodacího listu Kupujícím. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy na Kupujícího. 

 
10.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

plnění svých vzájemných závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této dohody. 

 
10.3. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou označeny jako 

důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s jejich 
účelem pro své potřeby. 

 
10.4. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této dohody budou účastníci řešit především vzájemnou 

dohodou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, má kterákoli smluvní strana právo uplatnit svá práva u soudu. 
Smluvní strany sjednávají, že místní příslušnost soudu bude určena podle místa sídla Kupujícího. 
Rozhodným právem je právo České republiky. 

 
10.5. Za písemnou formu oznámení se pro účely této dohody pokládají oznámení učiněná faxem anebo 

elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy. 
 

 
11. Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Kupující a jedno vyhotovení 

Prodávající. 
 
11.2. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle a že jsou jim všechna 

její ustanovení jasná a srozumitelná.  

11.3. Prodávající se zavazuje spolupracovat s Kupujícím při zajišťování výše uvedených povinností odpovídajícím 
způsobem a s řádnou pečlivostí. 

 
11.4. Prodávající se zavazuje během plnění dohody i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním dohody. 
 
11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to formou 

písemného číslovaného dodatku. 
 
11.6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě tohoto zadávacího řízení, se budou řídit příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Pokud však smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude smlouva účinnosti teprve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy zajistí Kupující. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila příslušnou 
zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout. 

11.9. Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Spotřební koš KP 
 
 

KUPUJÍCÍ:  
V Českých Budějovicích dne:       ..……………………….................... 

       Ing. Jiřina Valentová 
 
 
 
 
PRODÁVAJÍCÍ: 
V Praze dne: 8.6.2022                ................................................
                 Roman Čada 
 
 
 



Kategorie Název Obchodní název Cena bez DPH (Kč) Cena celkem Popis Poznámka

Papír Jednotka Počet kusů v balení Požadované množství Cena za kus/balení Cena celkem 

PAPÍR KOPÍROVACÍ STANDART Papír kopírovací A4 80g, 500 listů bal 500 listů/balení 4000 Xerografický papír FLOW Office A4/80g (5x500l.) 108 432 000,00 Kč
Univerzální kopírovací papír standardní kvality. Vhodný pro černobílý tisk na 
inkoustových a laserových tiskárnách i kopírkách. Bělost 146 CIE. Parametry: formát-
A4, gramáž-80 g/m2, balení-500 listů, bělost-146, opacita-91,

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

PAPÍR KOPÍROVACÍ STANDART Papír kopírovací A4, 200 g, 250 listů bal 250 listů/balení 100 Xero-papír Color Copy A4-200g (250l.) 216 21 600,00 Kč
Papír pro barevný laserový tisk a kopírování, speciálně upravený povrch a přesně 
nastavená hladkost pro zaručenou reprodukci barev. Parametry: formát-A4, gramáž-
200 g/m2, balení-250 listů, bělost-161, opacita-98.

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

PAPÍR KOPÍROVACÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY Papír kopírovací A4, 80 g, 500 listů bal 500 listů/balení 3000 Xerografický papír FLOW Premium A4/80g (5x500l.) 111 333 000,00 Kč
Unikátní kopírovací papír nejvyšší kvality vyrobený speciální technologií. S velmi 
vysokou bělostí 170 CIE. Parametry: formát-A4, gramáž-80 g/m2, balení-500 listů, 
bělost-170, opacita-93. c

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

PAPÍR KOPÍROVACÍ A5 Papír kopírovací A5 80 g, 500 listů bal 500 listů/balení 5 Xerografický papír FLOW Office A5/80g (10x500l.) 66,82 334,10 Kč
Univerzální kopírovací papír standardní kvality. Vhodný pro černobílý tisk na 
inkoustových a laserových tiskárnách i kopírkách. Bělost 146 CIE. 500 listů v balíku. 
Parametry: formát-A5, gramáž-80 g/m2.

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

PAPÍR KOPÍROVACÍ RECYKLOVANÝ Papír kopírovací, A4, 80 g, 500 listů bal 500 listů/balení 200 Papír XEROX Recycled A4-80g 3R91165 (5x500l.) 108 21 600,00 Kč
Recyklovaný papír. Bělost 58 CIE. Vhodný pro tisk do laserových a inkoustových 
tiskáren, kopírek i faxů. 500 listů v balíku, Parametry: formát-A4, gramáž-80 g/m2, 
bělost-70%, opacita-95.

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

5 PAPÍR KOPÍROVACÍ A3 Papír kopírovací A3 80 g, v balení 500 listů, bal 500 listů/balení 80 REY Copy Paper A3/80g ( 500 listů) 186,88 14 950,40 Kč
Bílý bezdřevý kopírovací papír s minimálním obsahem chloru, formátu A3, ECF, 
vhodný pro černobílý tisk laserových a inkoustových tiskáren, kopírek a faxů. Jeden 
balík obsahuje 500 listů, bělost: 146, opacita: 91, gramáž 80 g, 

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

6 PAPÍR KOPÍROVACÍ BEZDŘEVÝ Papír kopírovací A4, 80 g, 5 x 500 listů bal 2500 listů/balení 250 Xerografický papír FLOW Excellent A4/80g (5x500l.) 580 145 000,00 Kč Bezdřevý, nenatíraný kancelářský papír nejvyšší kvality.
předložení produktového listu výrobce - před 

podpisem smlouvy

7 PAPÍR KOPÍROVACÍ  LESKLÝ
Papír kopírovací A4, 200g, lesklý, bílý, 250 
listů

bal 250 listů/balení 10 Papír Color Copy Coated lesklý A4/200g (250 listů) 264,03 2 640,30 Kč
Speciální oboustranně natíraný papír poskytuje dokonalou kvalitu při tisku v 
laserových zařízeních. Papír určený pro tisk reprezentativních materiálů, např. 
fotografií, katalogů, kalendářů či vizitek. 

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

PAPÍR NA TISK DIPLOMŮ
Xerografický papír vysoké kvality na tisk 
diplomů, A4, 120 g, 500 listů

bal 500 listů/balení 20 Xero-papír XEROX Colotech+ A4-120 g (500l.) 287,3 5 746,00 Kč
Speciální bílý satinovaný papír pro barevné kopírování a barevný laserový tisk. Vysoká 
kvalita papíru zaručuje dokonalé tiskové výsledky.

před podpisem smlouvy VZOREK

PAPÍR KOPÍROVACÍ BAREVNÝ Papír mix pastelových barev 5x 20 listů bal 5x 20 listů/balení 70 Coloraction Mix pastel A4/80g (5x20 listů) 80,51 5 635,70 Kč Mix pastelových barev. Balení obsahuje pět různých odstínů po dvaceti listech. 
předložení produktového listu výrobce - před 

podpisem smlouvy

PAPÍR KOPÍROVACÍ BAREVNÝ
Papír kopírovací A4, 80g, všechny základní 
barvy

bal 5x50 listů/balení 30 Coloraction Mix intenzivní A4/80g (5x20 listů) 276 8 280,00 Kč Papír kopírovací A4, 80g, 5 barev x 50 listů, intenzivní barvy
předložení produktového listu výrobce - před 

podpisem smlouvy

PAPÍR BAREVNÝ VELKOFORMÁTOVÝ
Papír barevný velkoformát A1, A2, A3,5 
odstínů v jednom balení 

bal. 20 listů/balení 5 Barev.papír Coloraction A3/80g ledově modrá(500l.) 20,59 102,95 Kč Papír barevný velkoformát A1, A2, A3,5 odstínů v jednom balení 

FOTO PAPÍR  Photopapír matný A4/180g/25listů bal 25 listů/balení 20 ARMOR Photopapír matný A4/180g/25listů 87,1 0,00 Kč
Speciálně upravený papír pro tisk fotografií a jiné grafiky na inkoustových tiskárnách. 
Formát A4, typ-vysoký lesk, oboustranný,

předložení produktového listu výrobce - před 
podpisem smlouvy

SEŠIT Sešit 444 A4 - 40l. linka nerecyklovaný ks 1 kus 150 Školní sešit šitý A4 lin PIGNA Monocromo 21,47 3 220,50 Kč

SEŠIT
Sešit 445 A4 - 40l. čtverečkovaný 
nerecyklovaný 

ks 1 kus 150 Školní sešit šitý A4 čtver PIGNA Monocromo 21,47 3 220,50 Kč

SEŠIT RECYKLOVANÝ Sešit 444 A4 - 40l. linka REC ks 1 kus 180 Sešit 444 A4 - 40l. linka REC 17,06 3 070,80 Kč

SEŠIT RECYKLOVANÝ Sešit 445 A4 - 40l. čtverečkovaný REC ks 1 kus 160 Sešit 445 A4 - 40l. čtverečkovaný REC 17,06 2 729,60 Kč

SEŠIT RECYKLOVANÝ Sešit 544 A5-EKO - linka REC 40 listů ks 1 kus 100 Sešit 544 A5-EKO - linka REC 40 listů 9,48 948,00 Kč

SEŠIT RECYKLOVANÝ Sešit 545 A5-EKO - čtverečkovaný REC ks 1 kus 100 Sešit 545 A5-EKO - čtverečkovaný REC 9,48 948,00 Kč

POZNÁMKOVÝ BLOK
Blok A5, boční kovová vazba, perforace, 80 
listů, linkovaný

ks 1 kus 150 Kroužkový blok A5 lin PIGNA Fruits 28,35 4 252,50 Kč
S boční kovovou spirálou, s perforací pro lepší odtržení a se 4 otvory. Papír 70 g. 
Parametry: formát-A5, provedení-linka, počet listů-80

POZNÁMKOVÝ BLOK
Blok A5, spirála, BV, kolmice, děrování, 50 
linkovaných listů

ks 1 kus 140 College blok A5 linka - 50 listů 20,08 2 811,20 Kč
S boční spirálovou vazbou. Listy jsou opatřeny perforací pro jejich snadné odtržení a 
4 otvorovým děrováním pro archivaci do pořadačů. Parametry: formát-A5, provedení-
linka, počet listů-50.

POZNÁMKOVÝ BLOK
blok A4, boční kovová vazba, 80 listů, 
čtverečkovaný

ks 1 kus 50 Esselte blok spirálový A5, 70 listů, čtverečkovaný 27,94 1 397,00 Kč
s boční kovovou spirálou, s 4 otvorovou perforací prozaložení do vazačů a pořadačů. 
Parametry A4 - čtverečkovaný, počet listů 48

POZNÁMKOVÝ BLOK Blok poznámkový A4, 48 listů, HV, linkovaný ks 1 kus 70 Blok 14054 A4 linkov.hřbítkovaný  50 listů 17,53 1 227,10 Kč
Lepený, horní vazba, bez desek. Listy lehce oddělitelné díky mikroperforaci. Papír 60 
g. Parametry: formát-A4, provedení-linka, počet listů-48

POZNÁMKOVÝ BLOK Blok poznámkový A5, 48 listů, HV, linkovaný ks 1 kus 150 Blok 15054 A5 linkov.hřbítkovaný 50 listů 12,01 1 801,50 Kč
Lepený, horní vazba, bez desek. Listy lehce oddělitelné díky mikroperforaci. Papír 60 
g. Parametry: formát-A5, provedení-linka, počet listů-48

POZNÁMKOVÝ BLOK
Blok Speciál A4, čistý, spirála, BV, děrování, 
perforace, 50 listů

ks 1 kus 20 BOBO blok A4, b. spirála, 4 díry, čist 57,92 1 158,40 Kč
Blok s kovovou spirálou na levé delší straně. S perforací pro lehké oddělení listů a s 
praktickým děrováním pro uchycení do pořadačů s dvoukroužkovou nebo 
čtyřkroužkovou mechanikou. Formát A4, čistý papír, 50 listů v bloku.

 NÁPLŇ DO KRABIČKY POZNÁMKOVÝ BLOČEK Náplň do krabičky 9x9xx5 cm, 500 listů ks 1 kus 250 Náplň do krabičky 9x9x5 cm - bílé listy, nelepený 22,65 5 662,50 Kč Poznámkový bloček, 9 × 9 × 5 cm, 500 listů.

POZNÁMKOVÝ BLOK Stolní blok A 2, 30 listů KS 1 kus 20 Stolní kalendář/blok A2 30 listů 2022/2023 132,59 2 651,80 Kč

SAMOLEPICÍ BLOK
Bloček samolepicí, 38 x 51 mm, žlutý, 100 
listů, 3 ks v balení

ks 3 ks/bal 450 Bloček Stick'n/Hopax 38 x 51 mm, žlutý, 3ks 9,82 4 419,00 Kč
Samolepicí poznámkové bločky žluté. Parametry: rozměr-38 x 51 mm, počet listů-300, 
barva-žlutá,

před podpisem smlouvy VZOREK

SAMOLEPICÍ BLOK

Bloček samolepící 75x75 mm, 100 lístků, 
DOSTUPNÉ VE VŠECH BARVÁCH ZA 
JEDNOTNOU CENU, VČETNĚ NEONOVÝCH 
ODSTÍNŮ

ks 1 kus 250 Bloček KORES  75 x 75 mm / 100 L neon zelený 18,77 4 692,50 Kč
Samolepící bločky, rozměr 75x75 mm,  DOSTUPNÉ VE VŠECH BARVÁCH ZA JEDNOTNOU 
CENU, VČETNĚ NEONOVÝCH ODSTÍNŮ, 100 lístků

před podpisem smlouvy VZOREK

SAMOLEPICÍ BLOK

Bloček samolepící 51 x 51 mm, 250 lístků, 
DOSTUPNÉ VE VŠECH BARVÁCH ZA 
JEDNOTNOU CENU, VČETNĚ NEONOVÝCH 
ODSTÍNŮ

ks 1 kus 350 Samol. bloček Stick'n mini kostka 51x51mm,neon žl. 27,68 9 688,00 Kč Bloček samolepící 51 x 51 mm, 250 lístků, neonový mix před podpisem smlouvy VZOREK

SAMOLEPICÍ BLOK
Bloček samolepicí, 127×76 mm, žlutý, 100 
listů

ks 1 kus 150 Bloček Stick'n/Hopax  76 x 127 mm, žlutý 10,54 1 581,00 Kč Samolepicí bloček žlutý, 100 listů. Baleno 12 ks. před podpisem smlouvy VZOREK

SAMOLEPICÍ BLOK "ZZ" Bloček samolepicí  "Z", 75 x 75 mm, 100 listů bal 1 kus 200 Samol.bloček Stick'n  "Z" 76x76 mm ,100 l.  -žlutá 10,54 2 108,00 Kč
Samolepicí "Z" lístky určené pro použití v zásobnících a klipech. Lístky jsou poskládány 
do tvaru Z, takže po vytažení jednoho, je další automaticky připraven k vytažení.

před podpisem smlouvy VZOREK

SAMOLEPICÍ BLOK KOSTKA
Kostka samolepící, neonová, 76x76mm, 400 
listů, 6 barev

bal 1 kus 800 Samol.bloček Stick'n kostka 76x76 mm,400 l. neon 28,16 22 528,00 Kč před podpisem smlouvy VZOREK

Samolepící bloček linkovaný
Samolepicí bločky extra silně lepicí. Mix 
zářivých barev. Rozměry 101 × 101 mm, 3 × 
70 listů. Silnější linkovaný papír.

ks 3 ks/balení 10 Post-it 675 Super Sticky 101x101mm 3 ks Miami 166,38 1 663,80 Kč před podpisem smlouvy vzorek

Samolepící bloček linkovaný
samolepicí bloček linkovaný - 101×152 mm, 
100 listů.

ks 1 ks 10 Post-it 660 rainbow 101x152 silně lep. 3x90 l. 132,22 1 322,20 Kč

ZÁLOŽKY
Samolepící záložky plastové, 45 x 12mm, 5 x 
40 lístků, 200 ks, mix neon. barev

bal 1 kus 100 HOPAX Pop-Up -samolep.proužky 45x12mm 5x40 listů 59,91 5 991,00 Kč cena je platná pro všechny barvy před podpisem smlouvy VZOREK

ZÁLOŽKY
Záložky indexové, 15 x 50 mm, papír, 8 
neonových barev á 100 ks, 5x 25 lístků v 
balení

bal 1 kus 50 Papírové neonové záložky 15x50mm 5 x100 listů 13,34 667,00 Kč před podpisem smlouvy VZOREK

ZÁLOŽKY

Samolepicí zářivě neonové záložky, 
tvarované. Vhodné ke korekturám textu. 
Průhledná neonová popisovatelná fólie, 
která nepřekrývá text dokumentu,  typ "Z", 
5x25 ,listů v balení.

ks 1 kus 250 Plastové samolepící záložky 12x48mm,5x20 listů 18 4 500,00 Kč
Samolepicí zářivě neonové záložky, tvarované. Vhodné ke korekturám textu. 
Průhledná neonová popisovatelná fólie, která nepřekrývá text dokumentu.

před podpisem smlouvy VZOREK

ZÁLOŽKA SAMOLEPICÍ
Samolepicí papírové záložky v pastelových 
barvách. Malé, rozměry 50 x 12 mm, balení 4 
x 100 ks.

bal 1bal/ks 100 Samol.papír. záložky Stick'n 50x12 mm pastel.barvy 23,27 2 327,00 Kč

PAPÍROVÉ ZÁLOŽKY
Samolepicí papírové záložky v pastelových 
barvách. Malé, rozměry 50 x 12 mm, balení 4 
x 100 ks.

bal 1bal 50 Samol.papír. záložky Stick'n 50x12 mm pastel.barvy 23,27 1 163,50 Kč

POZNÁMKOVÝ BLOČEK - NELEPENÝ Poznámkový bloček, 9 × 9 cm, 500 listů. bal 1 kus 280 Náplň do krabičky 9x9x5 cm - bílé listy, nelepený 22,65 6 342,00 Kč

DRÁTĚNÝ ZÁSOBNÍK NA POZNÁMKOVÉ LÍSTKY

Černý kovový zásobník 10×10×8 cm (rozměr 
+/- 5%)

ks 1 kus 50 Drátěný zásobník na poznámkové lístky černý 67,5 3 375,00 Kč

ZÁSOBNÍK PLASTOVÝ VČETNĚ BAREVNÝCH BLOČKŮ
Plastová krabička s barevným poznámkovým 
papírem o rozměru 9 × 9 × 9 cm (rozměr +/-
5%)

ks 1 kus 100 Staples,krabička s barevným pozn. papírem,800listů 70,47 7 047,00 Kč

BOX NA DOKUMENTY

Box na dokumenty z neprůhledného 
polypropylenu silného 600 mikronů. Zavírání 
na gumičku, 3 chlopně, hřbet 30 mm. 246 × 
326 × 30 mm.

ks 1 kus 50 Box na dokumenty PP s gumičkou,30mm , zelená 56,85 2 842,50 Kč

Množství



KNIHA PŘÍCHODŮ A OCHODŮ
Kniha příchodů a ochodů, A4, 100listů s 
tiskem

ks 1 kus 30 Kniha příchodů a odchodů A4 šitá 100l. 90 2 700,00 Kč

ZÁZNAMNÍ KNIHA LINKOVANÁ Záznamní  kniha A5, BV, šitá, 96 až 100 listů ks 1 kus 100 Kniha záznamní 55104 A5 link. 100 lis 27,83 2 783,00 Kč Šitá záznamní kniha A5 s boční vazbou. Linkovaná. S pevnou přední vazbou. 

ZÁZNAMNÍ KNIHA LINKOVANÁ
Záznamní  kniha A4, BV, šitá, 96 až 100 listů, 
linka

ks 1 kus 150 Kniha záznamní 54104 A4 linkov.100 lis 48,24 7 236,00 Kč
Šitá záznamní kniha A4 s boční vazbou. Linkovaná. S pevnou přední vazbou. 96 až 100 
listů.

ZÁZNAMNÍ KNIHA ČTVEREČKOVANÁ A4
Záznamní kniha, šitá nití, 100 listů. 
Laminované desky, Formát A4.

bal 1 kus 10 Kniha záznamní 54105 A4 čtv.  100 lis 48,24 482,40 Kč

ZÁZNAMNÍ KNIHA ČTVEREČKOVANÁ A5
Záznamní kniha, šitá nití, 100 listů. 
Laminované desky, Formát A5.

bal 1 kus 10 Kniha záznamní 55105 A5 čtv. 100  lis 23,59 235,90 Kč

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Výdajový pokladní doklad formátu A6 
samopropisný, 100 listů.

kus 1kus 5 Výdajový pokl.doklad NCR - samopropis - OTP 1083 37,22 186,10 Kč

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Příjmový pokladní doklad formátu A6 
samopropisovací, 3 × 25 číslovaných listů.

kus 1kus 5 Příj.pokl.doklad 3x25 NCR - samopropis- OTP 1082 37,22 186,10 Kč

PROPUSTKY Propustky, blok A7, 100 listů kus 1kus 10 Propustky 16,99 169,90 Kč

KATALOGOVÁ KNIHA
Katalogová kniha pro prezentaci či uložení 
dokumentů, které jsou vystaveny častému 
prohlížení.

kus 1kus 10 Katalogová kniha FOLDERMATE A4,10 folií, kouřová 24,75 247,50 Kč
Katalogová kniha 10 kapes/fólií, měkké desky - formát A4, Ideální pro prezentaci či 
uložení dokumentů, které jsou vystaveny častému prohlížení, povrch v designu 
broušené oceli

KRESLÍCÍ KARTON A3 Kreslící karton formátu A3 bal 200 listů 5 Kreslicí karton A3/220g (200ks) 355,11 1 775,55 Kč
Kreslící karton je ideální na kreslení i další výtvarné techniky. Parametry: formát A3, 
gramáž 220g/m2, v balení 200 listů.

KRESLÍCÍ KARTON A4 KRESLÍCÍ KARTON A4 bal 200 listů 5 Kreslicí karton A4/220g (200ks) 177,55 887,75 Kč
Kreslící karton je ideální na kreslení i další výtvarné techniky. Parametry: formát A4, 
gramáž 220 g/m2, balení 200 listů, VŠECHNY BARVY

STVRZENKA Samopropisovací 100 listů A6 kus 1kus 20 Stvrzenka A6 NCR - samopropis - OTP 1080 36,14 722,80 Kč

PARAGON
Obchodní paragon, 2 x 50 listů, NCR, 
číslovaný, samopropisovací, formát-75 x 150 
mm, počet listů-2 x 50 listů,

bal 2 × 50 listů 10 Obchodní paragon 2x50 NCR - samopropis OTP 1089 31,76 317,60 Kč  Parametry: formát-75 x 150 mm, provedení-NCR - číslovaný, počet listů-2 x 50 listů,

DORUČENKA
Doručenka B6, bílá, bez pruhu s poučením, 
bal. 1000 ks

balení 1 balení 5 Doručenka B6 bez pruhu s poučením (1000ks) 1438,8 7 194,00 Kč
Doručenky pro správní řízení, dva odtržitelné kupony: 1) doručenka, 2) poučení pro 
adresáta. Parametry: rozměr-125 x 176 mm, popis-B6 bílé, provedení-vlhčící klopa.

DORUČENKA
Doručenka B6, červený pruh s poučením, bal. 
1000 ks

balení 1 balení 5 Doručenka B6 červený pruh s poučením (1000ks) 1438,8 7 194,00 Kč
Doručenky pro správní řízení, dva odtržitelné kupony: 1) doručenka, 2) poučení pro 
adresáta. Parametry: rozměr-125 x 176 mm, popis-B6 červený pruh, provedení-vlhčící 
klopa

DORUČENKA
Doručenka 162x217mm bez pruhu s 
poučením bal. 1000 ks

balení 1 balení 1 Doručenka 162x217mm bez pruhu s poučením (1000ks) 2606,4 2 606,40 Kč Doručenky pro správní řízení,  poučení pro adresáta. Parametry: rozměr-162 x 217 mm

OBÁLKY Obálka CF - C 5 samolep. s KP bílá 90g, VT kus 1kus 50 Obálka CF - C 5 samolep. s KP bílá 90g, VT 1,33 66,50 Kč
Samolepicí bílá obálka s krycí páskou formátu C5, rozměry 162 x 229 mm - pro A4 
přeloženou na polovinu. Vnitřní tisk. 90 g/m2.Cena za 1 kus.

OBÁLKY Obálka CF - DL  samolepicí s KP  80g, VT kus 1kus 30 Clairefontaine - obálka - DL, samolepicí 0,7 21,00 Kč
Samolepicí bílá obálka s krycí páskou formátu DL, rozměry 110 x 220 mm - pro A4 
přeloženou na třetiny. Vnitřní tisk, 80 g/m2. Cena za 1 kus.

OBÁLKY Obálka CF - C 6 samolepicí s KP 80g, VT kus 1kus 10000 Obálka CF - C 6 samolepicí s KP 80g, VT 0,47 4 700,00 Kč
Samolepicí bílá obálka s krycí páskou formátu C6, rozměry 114 x 162 mm - pro A4 
přeloženou na čtvrtiny. Vnitřní tisk, 80 g/m2. Cena za 1 kus.

OBÁLKY Obálka formátu C 6 bílá kus 1kus 1000 Obálka C6  obyčejná bílá   80g - 50ks 0,62 620,00 Kč Obálka formátu C6, rozměry 114 x 162 mm, bez okénka, vnitřní tisk, 70 g/m2, bílá

OBÁLKY
Bílá obchodní taška B4 - pro nepřeloženou 
A4, samolepicí s krycí páskou, dno 40 mm. 
130 g/m2. 250 x 353 mm.

kus 1kus 30 Taška B4 X dno 40mm samolepicí s KP 130g bílá 8,09 242,70 Kč

OBÁLKY s OKÉNKEM Obálka DL, samol., okénko, REC (1000ks) kus 1kus 5 Obálka DL/O samol.s KP, bílý ofset 80g VT (1000ks) 491,4 2 457,00 Kč
Samolepicí obálky z recyklovaného neběleného papíru formátu DL s okénkem, 
rozměry 110 x 220 mm - pro A4 přeloženou na třetiny. 80 g/m2. Balení 1000 ks, cena 
balení.

OBÁLKA BUBLINKOVÁ
Obálka bublinková typ C13, 150 x 220 mm, 
bílá

kus 1kus 300 Obálka/taška BUBLIN 145x215 90g,C3 (10ks) 2,709 812,70 Kč

Samolepicí obálky s krycím proužkem a s bublinkovou vnitřní vrstvou, extra bílý craft 
paper, natíraný PE, gramáž 90 g/m2. Multivrstvá tlačená PE bublinková fólie s kluznou 
přísadou. Gramáž 50-55 g/m2. Uvedený vnitřní rozměr. 150 x 220 mm, vnější rozměr 
(mm)  170x225, formát-C13, barva -bílá

OBÁLKA BUBLINKOVÁ Obálka bublinková, 180 x 265 mm, bílá kus 1kus 70 Obálka/taška BUBLIN 175x265 90g,D4 (10ks) 3,69 258,30 Kč

Samolepicí obálky s krycím proužkem a s bublinkovou vnitřní vrstvou, gramáž 90 
g/m2. Multivrstvá tlačená PE bublinková fólie s kluznou přísadou. Gramáž 50-55 
g/m2. Uvedený rozměr je vnitřní rozměr. Parametry: rozměr-180 x 260 mm,vnější 
rozměr (mm)  200x275, barva -bílá

OBÁLKA BUBLINKOVÁ
Obálka bublinková typ E15, 220 x 260 mm, 
bílá

kus 1kus 100 Obálka/taška BUBLIN 215x265 90g,E5 (10ks) 4,197 419,70 Kč

Samolepicí obálky s krycím proužkem a s bublinkovou vnitřní vrstvou. Extra bílý craft 
paper natíraný PE, gramáž 90 g/m2. Multivrstvá tlačená PE bublinková fólie s kluznou 
přísadou. Gramáž 50-55 g/m2. Uvedený rozměr je vnitřní rozměr. Parametry: rozměr-
220 x 260 mm,vnější rozměr (mm) 240x275, formát-E15, barva -bílá

OBÁLKA BUBLINKOVÁ
Bublinková obálka samolepicí s krycí páskou, 
90 g/m2. Balení 10 ks, cena za balení. 345 x 
470 mm

bal 10ks/balení 10 Obálka/taška BUBLIN 345x470 90g,K10 (10ks) 100,53 1 005,30 Kč

OBÁLKA BUBLINKOVÁ
Bublinková obálka samolepicí s krycí páskou, 
90 g/m2. Balení 10 ks, cena za balení.295 x 
445 mm

bal 10ks/balení 10 Obálka/taška BUBLIN 295x445 90g,J9 (10ks) 84 840,00 Kč

OBÁLKA BUBLINKOVÁ
Obálka bublinková typ H18, 270 x 360 mm, 
bílá

kus 1kus 100 Obálka/taška BUBLIN 265x360 90g,H8 (10ks) 6,185 618,50 Kč

Samolepicí obálky s krycím proužkem a s bublinkovou vnitřní vrstvou, extra bílý craft 
paper Advantage Smooth White (OBA) natíraný PE, gramáž 90 g/m2. Multivrstvá 
tlačená PE bublinková fólie s kluznou přísadou. Gramáž 50-55 g/m2. Uvedený rozměr 
je vnitřní rozměr. Parametry: rozměr-270 x 360 mm, vnější rozměr (mm)  290x370, 
formát-H18, barva -bílá

TEXTILNÍ OBÁLKY A4
Poštovní taška - B4, textilní, křížové dno, bez 
lepení

balení 10 kusů/ balení 10 Taška B4 s kříž.dnem-textil (10ks) 97,3 973,00 Kč

ZÁSILKOVÁ TAŠKA
Taška obchodní B4 250 x 353 mm, 120 g, 
samolepicí s krycí páskou, bez okénka, BÍLÁ

kus 1kus 50 Taška B4 X dno 40mm samolepicí s KP 130g bílá 8,09 404,50 Kč

Bílé obchodní tašky s vnitřním tiskem Soporset jsou výjimečné tím, že mají garanci jak 
pro ofsetový tisk, tak následně pro inkoustový i pro laserový tisk. Mají velmi vysokou 
bělost a vysokou opacitu. Jsou multifunkční s velmi dobrou tiskovou kvalitou, 
vynikající průjezd strojem. Prodej pouze po celých baleních. Parametry: rozměr-250 x 
353 mm; popis-B4, bez okénka

ZÁSILKOVÁ TAŠKA
Taška obchodní C4 229 x 324 mm, 120 g, 
samolepicí s krycí páskou, bez okénka, BÍLÁ

kus 1kus 30 Obálka CF - taška C 4 samol/bílá 120g 3,23 96,90 Kč

Bílé obchodní tašky s vnitřním tiskem Soporset jsou výjimečné tím, že mají garanci jak 
pro ofsetový tisk, tak následně pro inkoustový i pro laserový tisk. Mají velmi vysokou 
bělost a vysokou opacitu. Jsou multifunkční s velmi dobrou tiskovou kvalitou, 
vynikající průjezd strojem. Prodej pouze po celých baleních. Parametry: rozměr-229 x 
324 mm, popis-C4 bez okénka,

ZÁSILKOVÁ TAŠKA
Taška obchodní C5 162 x 229 mm, 100 g, 
samolepicí s krycí páskou, bez okénka, BÍLÁ

kus 1kus 50 Obálka CF - C 5 samolep. s KP bílá 90g, VT 1,33 66,50 Kč
V dokumentu, který jsi mi poslala zde bylo požadované množství 500 ks. Já přidal 
100ks… ve finále je pak jen 100Ks?

PAPÍROVÁ TAŠKA NA LAHVE
Papírová taška na lahve, různé barvy (modrá, 
hnědá, žlutá, červená)

kus 1kus 100 Papírová taška SADOCH Allegra zlatá, na lahve 12,36 1 236,00 Kč

BALICÍ PÁSKA/IZOLEPA Páska balicí, 48 mm x 66 m, transparentní kus 1kus 100 Balicí páska TESA Standard 48 x 66 transparentní 35,61 3 561,00 Kč

BALICÍ PÁSKA/IZOLEPA
Páska balicí 50 mm x 66 m, s hot melt 
lepidlem, transparentní

kus 1kus 400 Bal.páska 48 mm x 66 m - transparent 18 7 200,00 Kč
Pevná PP balicí páska s hot melt lepidlem. BOPP nosič zlepšující funkčnost pásky. Pro 
lehké a středně těžké krabice. Parametry: šířka-50 mm, návin-66 m, barva-
transparentní,

LEPICÍ PÁSKA/IZOLEPA
recyklovaný zásobník s recyklovanou 
transparentní lepicí páskou na vodní bázi 
19mm x 20m

kus 1kus 150 Recykl.Scotch zásobník s páskou Magic 810 19mmx20m 82,95 12 442,50 Kč
recyklovaný transparentní zásobník s recyklovanou lepicí páskou, transparentní na 
vodní bázi. Parametry 19mmx20m.

BALICÍ PÁSKA bez rozpouštědel Páska balicí, 50 mm x 66 m, transparentní kus 1kus 100 Balicí páska TESA Ultra Strong 50 mm x 66 m transp 108,36 10 836,00 Kč

Velmi kvalitní balicí páska. Silná polypropylenová (PP) páska. Bez obsahu 
rozpouštědel s vysokou odolností proti UV záření. Umožňuje odolné a bezpečné 
uzavření díky kvalitnímu lepidlu. • Odolná vůči stárnutí a UV záření • Tiché a plynulé 
odvíjení • Vhodná pro uzavírání těžkých zásilek Parametry: šířka-50 mm, návin-66 m, 
barva-transparentní

BALÍCÍ PÁSKA HNĚDÁ, TRANSPARENTNÍ
Extra pevná balicí páska vhodná do 
náročných podmínek, které vyžadují použití 
bezpečné pásky.

kus 1kus 5 Páska Tartan 8953 se skel.vláknem,19mmx50m transp. 49,95 249,75 Kč

KREPOVÁ PÁSKA SAMOLEPICÍ
Krepová samolepicí páska. Rozměr 25 mm x 
50 m.

kus 1kus 100 Krepová páska 25mm/50m 18,98 1 898,00 Kč Krepová samolepicí páska. Rozměr 25 mm x 50 m.

PAPÍR BALICÍ 
Papír balicí obyčejný, 100 g/m2, 2,5 kg 62,5 x 
40 cm

kus 1 kus 10 Balící papír 62,5mx40cm,100 g/m2, 2,5kg 100,8 1 008,00 Kč
Papír v roli, vyrobený z recyklovaného materiálu, š. 400 mm, návin cca 60 m, 
hmotnost 100 g/m2

PAPÍR BALICÍ 
Papír balicí obyčejný, 90 g/m2, 90 x 135 cm, 
10 archů v roli

bal 10 ks/ balení 20 Balící papír 90x135 cm, 90 g 10ks archů v roli 34,73 694,60 Kč Papír balicí obyčejný, 90 g/m2, 90 x 135 cm, 10 archů v roli

MOTOUZ POLYPROPYLEN
Motouz polyropylen, 100 g, 12 500 dtex, 
návin 80 m, průměr 2,3 mm

kus 1 kus 40 Motouz polyprop. 7800/Z, 100 g 20 800,00 Kč

MOTOUZ POLYPROPYLEN
Motouz polyropylen, 250 g, 12 500 dtex, 
návin 80 m, průměr 2,3 mm

kus 1 kus 40 Motouz polyprop. 7800/Z, 250 g 48,06 1 922,40 Kč

MOTOUZ JUTOVÝ Motouz jutový, 200g, 500x2 tex, návin 200 m kus 1 kus 100 Motouz jutový  500×2, 200 g 36,38 3 638,00 Kč

ETIKETY
Etikety univerzální 70 x 36 mm A4, 2400 ks, 
bílé

balení 100 ks/balení 50 Print etikety univerzální 70 x 36mm 100 listů 112 5 600,00 Kč
Bílé samolepicí etikety jak pro laserové a inkoustové tiskárny, tak pro kopírky. Na 
listech formátu A4. Balení 100 listů. Parametry: rozměr-70 x 36 mm, etiket na archu-
24 ks,

Balící potřeby



ETIKETY
Etikety univerzální 105 x 42,3 mm A4, 100 ks, 
bílé

balení 100 ks/balení 50 Print etikety univerzální 70 x 42,3 mm 100 listů 112 5 600,00 Kč
Bílé samolepicí etikety jak pro laserové a inkoustové tiskárny, tak pro kopírky. Na 
listech formátu A4. Balení 100 listů. Parametry: rozměr-105 x 42,3 mm, etiket na 
archu-14 ks

KULATÉ ETIKETY
Kulaté samolepicí etikety neonové pro ruční 
popis s průměrem 8 mm.

balení 1 balení 5 Etikety Zweckform kulaté 8mm - svítivě zelená 26,63 133,15 Kč  před podpisem smlouvy vzorek

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY 
Samolepicí etikety - 105×148 mm, 400 etiket, 
A4 arch na stránku 

bal 400kusů/balení 1 Print etikety 105x148 mm bílé 100ks 189 189,00 Kč

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY 
Univerzální etikety pro inkoustový, laserový 
tisk a kopírování. Balení 100 archů formátu 
A4

bal 1400 kusů/balení 1 Print etikety univerzální 105 x 42,3mm 100 listů 112 112,00 Kč Vysoce kvalitní Samolepící etikety ve formátech A4, 105,0x42,3mm

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY 
Samolepicí etikety - 210×297 mm, 100 etiket, 
4A arch 1 kus na stránku ( např. kvalita 
Rayfilm) 

bal 100kusů/balení 1 Print etikety 210x297 mm bílé 100ks 189 189,00 Kč

SMRŠŤOVACÍ FOLIE Fólie smršťovací 50cm černá PE 23my 2,3kg kus 1 kus 40 Fólie strečová 50cm černá PE 23my 2,3kg 151,62 6 064,80 Kč

FOLIE DO TISKÁRNY
čirá fólie A4 vhodná pro tisk v laserové 
tiskárně

bal 100 listů v balení 5 Folex X 10 polyest.čirá fólie pro ruční popisování 398,17 1 990,85 Kč
polyesterová čirá fólie pro ruční popisování, černobílé kopírování a tisk vhodná do 
laserové tiskárny. Parametry A4, síla 100 mic.

SÁČKY NA ZIP RYCHLOUZAVÍRACÍ Sáčky na zip, 12 x 17 cm,  100 ks bal 100 ks/balení 100 Rychlouzavírací sáčky 12x17  (100ks) 28,35 2 835,00 Kč
Sáčky s uzavírací lištou (typ pero - drážka). Pro předměty, které by se jinak snadno 
vysypaly. tloušťka-40 μm, balení-100 ks,

 před podpisem smlouvy vzorek

SÁČKY NA ZIP RYCHLOUZAVÍRACÍ Sáčky na zip, 15 x 22 cm,100 ks bal 100 ks/balení 100 Rychlouzavírací sáčky 12x17  (100ks) 28,35 2 835,00 Kč
Sáčky s uzavírací lištou (typ pero - drážka). Pro předměty, které by se jinak snadno 
vysypaly. tloušťka-40 μm, balení-100 ks,

 před podpisem smlouvy vzorek

SÁČKY NA ZIP RYCHLOUZAVÍRACÍ Sáčky na zip, 20 x 30 cm,100 ks bal 100 ks/balení 100 Rychlouzavírací sáčky 12x17  (100ks) 28,35 2 835,00 Kč
Sáčky s uzavírací lištou (typ pero - drážka). Pro předměty, které by se jinak snadno 
vysypaly. tloušťka-40 μm, balení-100 ks,

 před podpisem smlouvy vzorek

SÁČKY NA ZIP RYCHLOUZAVÍRACÍ Sáčky na zip, 30 x 40 cm,100 ks bal 100 ks/balení 100 Rychlouzavírací sáčky 12x17  (100ks) 28,35 2 835,00 Kč
Sáčky s uzavírací lištou (typ pero - drážka). Pro předměty, které by se jinak snadno 
vysypaly. tloušťka-40 μm, balení-100 ks,

 před podpisem smlouvy vzorek

SÁČKY NA ZIP RYCHLOUZAVÍRACÍ Rychlouzavírací sáčky 4x6 (100ks) sada sada/100ks 160 Rychlouzavírací sáčky 4x6 (100ks) 5,17 827,20 Kč
Odolné sáčky, vyrobené z polyetylenu. Vhodné na balení malých předmětů. Lze je 
opakovaně otevřít i zavřít. Cena za 100 ks.

PYTEL PAPÍROVÝ Pytle papírové 65x120cm, 2-vrstvé kus 1 kus 100 Pytle papírové 65x120cm, 2-vrstvé 18,9 1 890,00 Kč Pytle papírové 65x120cm, 2-vrstvé

Technika

SKARTOVAČ Skartovací stroj pro malé kanceláře kus 1 kus 10 Skartovačka Rexel Momentum X308 1274,98 12 749,80 Kč

Řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky, kancelářské spony a kreditní karty 
a CD. Rychlost řezání 4,3 m/min. Kapacita: šíře vstupu papíru 230 mm, kapacita řezání 
až 8 listů papíru, doba nepřetržité skartace max. 5 min (následuje cca 30 min. 
přestávka na vychladnutí stroje), odpadová nádoba 15 l. Obsluha: manuální ovládání 
start/stop/zpětný chod, bezpečnostní zámek. Záruka: 2 roky na celý stroj, 3 roky na 
řezací mechanismus. Hlučnost: 65 -70 dB.

SKARTOVAČ Skartovací stroj vysoké kvality kus 1 kus 20 Skartovačka Fellowes AutoMax 200M 10242,04 204 840,80 Kč

Vysoce výkonný skartovač pro použítí v menších (1-3 osob) kancelářích s 
automatickým i manuálním podáváním papíru. Skartuje i lesklé papíry, skládané, 
potrhané, také CD/DVD.Ochrana proti zaseknutí papíru. Výkon-200 listů 70g/m2  
papíru za 5 minut. Řez 4 x 38 mm, koš 32 litrů, 

BATERIE Baterie alkalické tužkové1,5 V, AA, LR6 4 ks bal 4 ks v balení 1000 Baterie alkalická Maxell AA. 4 ks 23,51 23 510,00 Kč
Alkalické baterie s dlouhou životností. Parametry: typ-AA, tužková, balení-4 ks, napětí-
1,5V, nejvyšší kvality

 před podpisem smlouvy vzorek

BATERIE
Baterie nabíjecí Akku, LR6, 2400mAh, 
MN1500, typ AA, 2ks

bal 2 ks/bal. 30 Nabíjecí baterie Varta Accu 2 ks AA 2600 mAh R2U 224,23 6 726,90 Kč Baterie nabíjecí Akku, LR6, 2400mAh, MN1500, typ AA, 2ks, nejvyšší kvality  před podpisem smlouvy vzorek

KALKULAČKA
Kalkulačka vědecká 10-místný 1-řádkový 
displej, 136 funkcí

kus 1 kus 20 Školní kalkulátor CASIO FX 991 CE X 563,47 11 269,40 Kč

Kalkulátor pro základní a střední školy se 136 funkcemi. 1řádkový displej. Vědecké 
výpočty, statistika jedné proměnné, automatické vypnutí, uchování paměti. Funkce 
1/x, x², odmocnina, %, komplexní čísla, π, číselné soustavy (BIN, OCT, DEC, HEX), sin, 
cos, tan a inverzní funkce, kombinace a permutace. Pevný plastový kryt. Parametry: 
míst-10, rozměr-15 x 82 x 154 mm, typ-vědecká,

 před podpisem smlouvy vzorek

KALKULAČKA Kalkulačka solární 10-místný vyklápěcí displej kus 1 kus 50 Citizen  SDC-805NR 138,11 6 905,50 Kč

Kalkulačka s velkými tlačítky a dobře čitelným, velkým, 10místným displejem. Displej 
je možno díky pohyblivému kloubu naklápět. S automatickým vypínáním do 5-12 min. 
po ukončení práce. Základní matematické funkce, procenta. Barva stříbrná. Duální 
napájení: solární/bateriové. Parametry: míst-10, rozměr-10 x 102 x 140 mm, typ-stolní,

 před podpisem smlouvy vzorek

KALKULAČKA Kapesní kalkulátor kus 1 kus 30 Kapesní kalkulátor CITIZEN ECC-110 163,63 4 908,90 Kč
Stolní kalkulátor šetrný k životnímu prostředí. 100% solární napájení a je vyroben z 
recyklovaných plastů. 

 před podpisem smlouvy vzorek

LUPA
lupa s trojnásobným zvětšením, průměr 50 a 
75 mm

kus 1 kus 20 Lupa MAPED Junior, sklo 50 mm, BL 60,9 1 218,00 Kč lupa s trojnásobným zvětšením, průměr 50 a 75 mm

ZAPISOVATELNÉ DVD-R
DVD-R s kapacitou až 4,7 GB při maximální 
rychlosti zápisu až 16x. 

balení 25 kusu / balení 5 DVD-R Verbatim 16x  4,7 GB  25-cake 232,4 0,00 Kč

Kvalitní a cenově dostupná média DVD-R značky MediaRange. Poskytují spolehlivý 
zápis dat s kapacitou až 4,7 GB při maximální rychlosti zápisu až 16x. Je to tedy 
ideální řešení zálohování velkého množství dat, (např. digitální video, fotografie, 
zvukové záznamy či další soubory). Média jsou balena po 25 kusech ve spindlu.

OBAL NA DVD Obal na 1 CD závěsný, 110 µm, 10 ks bal 10 ks/balení 5 Čirý zakládací obal na CD/DVD 10 ks 44,12 220,60 Kč
Z průhledné polypropylenové antistatické fólie, co se k obalu nepřilepí. S 
euroděrováním v zesíleném okraji. Parametry: určeno pro-1 CD, tloušťka-120 μm, 
balení-10 ks

Archivace

STOJAN NA ČASOPISY Stojan na časopisy karton, hřbet 80 mm, bílý kus 1 kus 50 ESSELTE Magazin-Box otevřený/80mm 18,09 904,50 Kč

Stabilní skládací stojany jsou ideální pro ukládání časopisů, katalogů, ceníků a apod. 
do formátu A4. Na hřbetu je otvor pro snadnou manipulaci a potisk pro popis. Šíře 
hřbetu je 80 mm. Využitelné jak v kanceláři pro odkládání, tak i pro uložení do 
kontejneru na pořadače. Parametry: rozměr-320 x 255 x 80 mm, barva-bílá

STOJAN NA ČASOPISY Stojan na časopisy, zelený, karton kus 1 kus 15 Kartonový stojan na katalogy 80 mm, zelená 18,85 282,75 Kč

Otevřený box z hladké ruční lepenky 1000 g/m2. Vhodný doplněk pracovního 
prostoru. Zajistí přehledné a pohotové ukládání stále používaných dokladů, 
poznámek a zápisů. Použitý materiál garantuje bezkonkurenční stabilitu. Dodáváme 
v rozloženém stavu. Certifikováno FSC. Parametry: hřbet-75 mm, rozměr-330 x 230 x 
75 mm, barva-zelená

ARCHIVAČNÍ KRABICE
Archivační krabice 100 x 350 x 250 mm, bílá-
červená, přírodní

kus 1 kus 150 Archiv ESSELTE 100 uzavřený - bílý 20,77 3 115,50 Kč

Archivacní krabice  šetrí Váš cas a námahu. Díky jejich konstrukci je složení 
jednoduché a intuitivní, takže nepotrebujete žádný návod. • Automatické sestavení • 
Zdvojené uzavírání u archivacních boxů zamezuje nechtěnému otevření boxu • Pro 
dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, rychlovazacích ci 
kapsách A4 • Vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky. 100% recyklovatelné,  
Parametry: barva-bílá-červená, hřbet-100 x 350 x 250

ARCHIVAČNÍ KRABICE
Rozměry: 360 x 305 x 305 mm (š x v x h), na 4 
ks pořadačů formátu A4, hřbet 80 mm.

kus 1 kus 400 Archivní box DG/01D na 4 pořadače 105 42 000,00 Kč

Odolná archivační / stěhovací uzavíratelná krabice pro dlouhodobé uložení 
dokumentů A4. Krabice je odolná a bezpečná, vyrobená ze silné vlnité lepenky s 
dvojitým systémem bočních stěn, který zajišťuje nosnost 20 kg a umožňuje častou 
manipulaci – díky čemuž ušetříte náklady na přebalení v důsledku opotřebení.

ARCHIVAČNÍ KRABICE Archivační box 33x26x11 cm, přírodní kus 1 kus 100 Archiv-box EMBA TYP I/110 Natural 46,65 4 665,00 Kč

Přírodní kartonové krabice - z recyklovaného papíru, pro dlouhodobé skladování 
dokumentů. Se zeleným tiskem. Přehledné popisování. Možnost skladovat ve 
skupinovém boxu. Dodáváme rozložené. Certifikováno FSC. Parametry: rozměr-33 x 
26 x 11 cm, hřbet-11 cm,

KANCELÁŘSKÝ ODKLADAČ
Plastový kancelářský odkladač pro uložení 
dokumentů do velikosti 240 × 320 mm, 
zelený, fialový, modrý, růžový

kus 1 kus 50 Kanc. zásuvka CEP Riviera, A4, modrá 71,15 3 557,50 Kč

DESKY S TKANICÍ
Desky spisové s tkanicí  A4, prešpánové, 
VŠECHNY BARVY  

kus 1 kus 150 Prešpánové spisové desky s tkanicí HIT A4  modré 36,33 5 449,50 Kč
Desky s tkanicemi, knihařsky potažené. Parametry: formát-A4, provedení-bez 
štítku,více barev

SPISOVÉ DESKY S TKANICÍ
Spisové desky s tkanicí A4 nature, TYP III/315 
K

ks 1 ks 100 Spisové desky s tkanicí A4 nature, TYP III/315 K 12 1 200,00 Kč
Kartonové desky s tkanicí. Přírodně nepotažený povrch, opatřený ražbou štítku pro 
popis. Vyrobeno z hladké knižní lepenky 900 g/m2. Formát A4. Baleno po 25 ks.Cena 
za 1 kus.

ZAKLÁDACÍ SLOŽKY - BAREVNÝ MIX
Barevné zakládací složky  s oknem z fólie 180 
x 100 mm, typ L. Cena za balení 50 ks (10 x 5 
barev).

bal 50ks/bal 100 Složka Ordo Classico Color, bar.mix (50ks) 189 18 900,00 Kč

ZAKLÁDACÍ DESKY SE ŠIKMÝM ROHEM
Zakládací kartonové desky s rohem vyrobené 
z barevného kartonu, balení 50 ks

bal 50 ks/ balení 40 Desky s rohem - modré 555 22 200,00 Kč
Zakládací kartonové desky s rohem vyrobené z barevného kartonu, všechny dostupné 
barvy !!balení 50 ks

DESKY S GUMIČKOU Desky s gumičkouVŠECHNY BARVY ks 1ks 100 Desky s gumičkou Esselte - tm.modré 17,95 1 795,00 Kč Lesklé kartonové desky se 3 chlopněmi a gumičkou.

AKTOVKA NA DOKUMENTY

Vysoce kvalitní a lehká PP aktovka v zářivých 
barvách se stylovým geometrickým vzorem. 
Určeno pro pohodlný přenos a organizaci 
dokumentů do 6 přihrádek, včetně speciální 
přihrádky na různé předměty.

ks 1ks 10 Aktovka s přihrádkami Leitz WOW,PP, modrá 218,37 2 183,70 Kč

ODKLÁDACÍ MAPY
Mapa odkládací  A4, se 3 klopami, eko 
karton, VŠECHNY BARVY

ks 1 kus 2000 Mapa odkládací tříklopá 253 - modrá 6,9 13 800,00 Kč Odkládací papírová mapa A4, 3chlopňová, eko karton, VŠECHNY BARVY

ODKLÁDACÍ MAPY
Mapa na spisy A4 karton, 3 klopy, s 
gumičkou, VŠECHNY BARVY

ks 1 kus 100 Prešpánové desky s gumičkou Esselte - žlutá 25,02 2 502,00 Kč
Se třemi klopami a gumičkou. Materiál - speciálně upravený karton (odolný a pevný) 
350 g/m2. Parametry: formát-A4, barva-VŠECHNY BARVY .

ODKLÁDACÍ MAPY MAPA NA SPISY 3 KLOPY, VŠECHNY BARVY ks 1 kus 60 Prešpánové desky s gumičkou Esselte - červená 25,02 1 501,20 Kč Se třemi klopami a gumičkou.Parametry: formát-A4, barva-VŠECHNY BARVY .

PLÁNOVACÍ MAPA Týdenní plánovací mapa A2 s fotografií ks 1 ks 5 Týdenní plánovací mapa A2 s fotografií 81,31 406,55 Kč Týdenní plánovací mapa A2 s fotografií. 30 listů, 630 x 480 mm.

RYCHLOVAZAČ RZC - CELÝ
Závěsný papírový rychlovazač celý. Formát 
A4. VŠECHNY BARVY !

ks 1 kus 100 Rychlovazač RZC závěsný - zelený 8,96 896,00 Kč Závěsný papírový rychlovazač. Formát A4. přední strana celá. Papír 250 g

RYCHLOVAZAČ Rychlovazač nezávěsný - VŠECHNY BARVY !!! ks 1 ks 100 Rychlovazač ROC nezávěsný - modrý 5,32 532,00 Kč Nezávěsný (obyčejný) papírový rychlovazač. Bal. 50 ks. Formát A4. Papír 200 g.

RYCHLOVAZAČ 
Rychlovazač EKO -papír.závěsný, VŠECHNY 
BARVY 

ks 1 ks 100 Rychlovazač RZC závěsný - modrý 8,96 896,00 Kč
Závěsný papírový rychlovazač. Formát A4, eko karton 240 g/m2. Na přední straně 
natištěné linky k popisu.Balení 50 ks. Cena za 1 kus.

PLASTOVÝ RYCHLOVAZAČ Formát A4 na 30 listů - VŠECHNY BARVY !! ks 1 kus 20 Rychlovazač PP př.st.tr. - bílý (10 ks) 4,055 81,10 Kč
Plastový nezávěsný rychlovazač s přední stranou transparentní a zadní v barvě. Uvnitř 
plastová oválná zarážka, vyměnitelný zasunovací proužek na straně, FORMÁT A 4, 
vrchní díl 110/130 µ PP matný transparentní, zadní díl 180 my PP v barvě, 



PLASTOVÝ RYCHLOVAZAČ

Plastový rychlovazač s klipem a přední 
stranou transparentní pro neděrované 
dokumenty, VŠECHNY DOSTUPNÉ BARVY ZA 
STEJNOU CENU.

ks 1 kus 10 Rychlovazač SWINGCLIP A4 - černý 25,84 258,40 Kč
Plastový rychlovazač s klipem a přední stranou transparentní pro neděrované 
dokumenty. Formát A4. Cena za 1 kus, balení 25 kusů.

SPISOVKA A4 
Zakládací spisovka s horní chlopní a s 
drukem (na suchý zip), závěsná. Formát A4. 
VŠECHNY BARVY !!

ks 1 kus 50 Spisovka závěsná FOLDERMATE A4, modrá 14,76 738,00 Kč

SPISOVKA A4 
Obálka A4 plastová s drukem -  (5ks) -
VŠECHNY BARVY

bal 5KS/bal 50 Spisovka závěsná FOLDERMATE A4, kouřová 73,8 3 690,00 Kč
Uzavírací spisovka s drukem pro dokumenty do formátu A4. Rozměry 324 x 236 
mm.Cena za 5 kusů.

SPISOVKA A5 
Obálka A5 plastová s drukem - (5ks) - 
VŠECHNY BARVY

bal 5KS/bal 50 Obálka A5 plastová s drukem - oranžová (5ks) 40,13 2 006,50 Kč
Polypropylénové translucentní spisovky s drukem.Formát A5 &#8211; 250 x 187 
mm.Cena za 5 kusů.

ZÁVĚSNÉ DESKY A4  "V"
závěsné papírové desky A4 "V", VÍCE BAREV, 
348x260x2 mm

bal 25 ks v balení 10 Závěsné desky OA - žlutá (25 ks) 390,95 3 909,50 Kč
závěsné zakládací desky, papírové, typ "V", otevřené po stranách pro neděrované 
volné papíry formátu A4 včetně plastového rozlišovače se silnou odolnou závěsnou 
lištou s velkou nosností, VÍCE BAREV

OBALY L
obal "L" nezávěsný A4 matný, žlutá barva, 
balení 100 ks

bal 100 ks v balení 20 Zakládací obal L -   žlutý (100ks) 181,42 3 628,40 Kč
prospektový obal !L! nezávěsný. Obal je otevřený z horní a boční strany. Parametry 
A4, tl. 80 mikr.m, matný, žlutý

OBALY U Obaly "U" A4, závěsné, lesklé, 50 µm, 100 ks bal 100 ks v balení 700 Zakl.obal U A4 závěsný transp.-sklovitý (100ks) 84,59 59 213,00 Kč
Prospektové závěsné obaly. Parametry: formát-A4, tloušťka-50 μm, provedení-lesklé, 
balení-100 ks

OBALY U Obaly "U", A4, závěsné, lesklé, 40 µm 100 ks bal 100 ks v balení 600 Zakl.obal U A4 závěsný transp.(100ks) 53,66 32 196,00 Kč
PP fólie, s euroděrováním v zesíleném okraji. Parametry: formát-A4, tloušťka-40 μm, 
provedení-lesklé, balení-100 ks,

OBALY U
Obaly "U" A4+  (220 x 300 mm) závěsné, 
extra široké na široké tiskoviny, 50 µm, 100 ks

bal 100 ks v balení 250 Zakládací obal U Maxi-transparentní (50ks) 168,44 42 110,00 Kč
Extra široké závěsné obaly v lesklém provedení. Umožňují vložení až 80 listů A4 
papíru. Vnitřní rozměr 300 x 220 mm. Parametry: formát-A4 rozšířený, tloušťka-50  
µm, balení-100 ks

OBALY U Obaly "U" A4 závěsné, lesklé,100 μm, 100 ks bal 100 ks v balení 50 Zakl.obal U A4 Premium závěsný lesk 110mic  (10ks) 258,4 12 920,00 Kč
Prospektové závěsné obaly. Parametry: formát-A4, tloušťka-100 μm, provedení-leské, 
balení-100 ks,

OBALY L
Obaly "L" A4, nezávěsné, hladké, čiré, 110 
µm, 100 ks

bal 100 ks v balení 50 Zakládací obal L Standard - 100 mikronů (100ks) 155,82 7 791,00 Kč

Z čiré, hladké, silné PP fólie. Výborná průhlednost, vysoká odolnost (silné), materiál 
netečný vůči barvám (můžete vložit i lesklý barevný tiskopis bez strachu, že část barvy 
ulpí na fólii desek). S palcovým výsekem pro snazší manipulaci. Parametry: formát-A4, 
tloušťka-110 μm, balení-100 ks,

OBALY L Obaly "L" A4  závěsné, matné 80 µm, 100 ks ks 100 ks v balení 100 Zakl. obal L Economy - transp. (100ks) 114,64 11 464,00 Kč
Prospektové závěsné obaly. Obal je otevřený z horní i boční strany. Parametry: formát-
A4, tloušťka-80 μm, provedení-matné, balení-100 ks

OBALY L Obaly "L" A4 závěsné, lesklé 150 µm, 100 ks ks 10 ks v balení 100 Zakl. obal L A4 závěsný čirý (10ks) 29 2 900,00 Kč
Prospektové závěsné obaly. Obal je otevřený z horní i boční strany. Parametry: formát-
A4, tloušťka-150 μm, provedení-lesklé, balení-100 ks

ZADNÍ STRANA PRO KROUŽKOVÝ VAZAČ Karton zadní bílý   - 100 ks - A4 bal 100ks/bal 30 Karton zadní bílý IBISTON / DELTA 100 ks - A4 126 3 780,00 Kč
Zadní karton pro kroužkový vazač, imitace kůže - bílý. Formát A4. Gramáž 240 g/m 
čtver. V balení 100 ks. Cena ze balení.

FÓLIE PŘEDNÍ PRO KROUŽKOVOU VAZBU Fólie přední A4 transparent 0,20/100ks bal 100ks/bal 30 Fólie přední A4 transparent 0,20/100ks 194,6 5 838,00 Kč Síla fólie 0,20 mm, v balení 100 ks, formát A4, cena za balení.

RYCHLOVAZAČ
Rychlovazač A4 nezávěsný, plast, VŠECHNY 
BARVY

ks 1 kus 40 Rychlovazač PP př.st.tr. - sv. modrý (10 ks) 4,055 162,20 Kč
Rychlovazač, materiál PP, přední strana transparentní, zadní strana barevná, 2 
stranný popisovatelný proužek. Parametry: formát-A4, kapacita-až 2 cm, barva-
VŠECHNY

RYCHLOVAZAČ
Rychlovazač A4  závěsný, plast,VŠECHNY 
BARVY

ks 1 kus 10 Rychlovazač OA závěsný PP - černý (10ks) 3,936 39,36 Kč
Závěsné plastové desky s rychlovazačem a přední transparentní stranou, jsou 
opatřeny zasunovacím proužkem pro možnost označení. Vyrobeny z PP fólie.  
Parametry: formát-A4, barva-VŠECHNY

DESKY NA SPISY 
Desky na spisy A4 plast, 3 klopy s gumičkou, 
VŠECHNY BARVY 

ks 1 kus 100 Box na spisy Esselte Vivida - bílý 125,29 12 529,00 Kč

Materiál polypropylen o síle 400 mic. Lze potisknout vlastním motivem. Vhodné pro 
archivaci či přenášení dokumentů. Pro bezpečný přenos jsou desky opatřeny 
zajišťovací gumičkou. Flexibilní kapacita 5 - 35 mm. Rozměr 247 x 320 x 5 mm. Balení 
25 ks. Parametry: formát-A4, barva-VŠECHNY BARVY 

Odkladací desky s 1 chlopní
Odkládací mapa 251 s jednou chlopní. 
Formát A4, eko karton 240 g/m2. Balení 50 
ks. Všechny barvy.

bal 50 ks v balení 10 Desky papírové 251 E 1 chlopeň žluté 269 2 690,00 Kč

KAPSA S PATENTEM Kapsa s patentem, C5 plast, modrá ks 1 kus 50 Obálka A5 plastová s drukem - modrá (5ks) 8,026 401,30 Kč
Psaníčko vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Vhodné pro bezpečný přenos a 
uložení dokumentů. Moderní barvy. Parametry: formát-C5, barva-modrá

KAPSA S PATENTEM Kapsa s patentem, C5 plast, čirá ks 1 kus 50 Obálka A5 plastová s drukem - čirá (5ks) 8,026 401,30 Kč
Psaníčko vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Vhodné pro bezpečný přenos a 
uložení dokumentů. Moderní barvy. Parametry: formát-C5, barva-transparentní

KAPSA S PATENTEM Kapsa s patentem, A4 plast, zelená ks 1 kus 50 Obálka A4 plastová s drukem - zelená (5ks) 9,166 458,30 Kč
Psaníčko vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Vhodné pro bezpečný přenos a 
uložení dokumentů. Moderní barvy. Parametry: formát-A4, barva-zelená

KAPSA S PATENTEM Kapsa s patentem  A4 plast, čirá ks 1 kus 70 Obálka A4 plastová s drukem - čirá (5ks) 9,166 641,62 Kč
Psaníčko vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Vhodné pro bezpečný přenos a 
uložení dokumentů. Moderní barvy. Parametry: formát-A4, barva-transparentní.

POŘADAČ 4KROUŽKOVÝ
Polypropylenový translucentní 4 - kroužkový 
pořadač A4. Hřbet 20 mm, na 100 listů

ks 1kus 50 Pořadač 4KR. ELBA, A4, 20mm, transp.zelený 95 4 750,00 Kč

POŘADAČ CELOPLASTOVÝ
Pořadač pákový CELOPLASTOVÝ 50 mm, 
VŠECHNY BARVY

ks 1 kus 50 Pořadač pákový ESSELTE Vivida 50 - modrý 78,01 3 900,50 Kč

Celoplastový pákový pořadač. Formát A4, šíře hřbetu 50 mm, Vysoce kvalitní pákový 
pořadač vybavený silnou mechanikou s vylepšenými ergonomickými a uživatelskými 
výhodami. Nová páková mechanika drží pevně a přesně uzavřená a vydrží 
dlouhodobé časté používán. Upravená páka mechaniky s ergonomickým tvarem pro 
pohodlné uchopení. Omyvatelný a odolný polypropylen. Hřbetní kapsa s 
vyměnitelným štítkem. Rado zámky. Hřbetní otvor pro snadnou manipulaci. Kovové 
lišty. Certifikace FSC, VŠECHNY BARVY !!!

 před podpisem smlouvy vzorek

POŘADAČ CELOPLASTOVÝ
Pořadač pákový CELOPLASTOVÝ 75 mm, 
VŠECHNY BARVY 

ks 1 kus 500 Pořadač pákový ESSELTE Vivida 75 - modrý 78,01 39 005,00 Kč

Celoplastový pákový pořadač. Formát A4, šíře hřbetu 75 mm, Vysoce kvalitní pákový 
pořadač vybavený silnou mechanikou s vylepšenými ergonomickými a uživatelskými 
výhodami. Nová páková mechanika drží pevně a přesně uzavřená a vydrží 
dlouhodobé časté používán. Upravená páka mechaniky s ergonomickým tvarem pro 
pohodlné uchopení. Omyvatelný a odolný polypropylen. Hřbetní kapsa s 
vyměnitelným štítkem. Rado zámky. Hřbetní otvor pro snadnou manipulaci. Kovové 
lišty. Certifikace FSC, VŠECHNY BARVY

 před podpisem smlouvy vzorek

POŘADAČ MRAMOR Pořadač pákový  75 mm - černý ks 1 kus 150 Pořadač pákový BASIC 75 mm - černý 31,89 4 783,50 Kč Kartonový pořadač s mramorovým potahem, formát A4, hřbet 75 mm.

POŘADAČ MRAMOR Pořadač pákový  50 mm - černý ks 1 kus 150 Pořadač pákový BASIC 50 mm - černý 31,89 4 783,50 Kč Kartonový pořadač s mramorovým potahem, formát A4, hřbet 50 mm.

POŘADAČ PREZENTAČNÍ
Pořadač prezentační A4 5 cm, modrý, plast, 4 
kroužky, VŠECHNY BARVY

bal 1 ks 20 Prezentační pořadač ESSELTE 4 kr. 51 mm - modrý 85,25 1 705,00 Kč

Celoplastové pořadače v několikabarevném provedení s transparentní plastovou 
přední a hřbetní kapsou umožňující vytvoření individuální prezentace. Čtyřkroužková 
mechanika typu „D“ umožňuje vložení až o 40% více dokumentů. Neobsahuje ftaláty. 
Balení 10 ks. Parametry: formát-A4, hřbet-5 cm, provedení-kroužek 3 cm, kapacita-275 
listů, barva-modrá,

KATALOGOVÁ KNIHA
Katalogová kniha pro prezentaci materiálů 
formátu A4.

ks 1 kus 5 Katalogová kniha FOLDERMATE A4,20 folií, kouřová 33,75 168,75 Kč
Vyrobeno z polypropylenu, k uložení dokumentů, které jsou vystaveny častému 
prohlížení, obsahuje 20 integrovaných čirých kapes a hřbetní štítek pro popis obsahu. 
Barva růžová.

ROZLIŠOVACÍ KARTY Rozlišovací karty 1/3 A4, mix barev, 100 ks balení 100 ks/balení 150 Rozlišovač 10,5x24cm barevný mix (100ks) 66,29 9 943,50 Kč Rozlišovací desky Formát 1/3 A4. Parametry: balení-100 ks, mich 5 barev

ROZLIŠOVACÍ KARTY Rozlišovače A4, VŠECHNY BARVY kus 1 kus 150 Rozlišovač A4 barevný - 12 listů 19,28 2 892,00 Kč Rozlišovače A4, kartonové, bez tisku, multiperforace, 12 listů

OBAL NA DOKLADY
Pouzdro PVC na karty CCS ve dvou 
rozměrech (54 x 85mm; 80 x 100 mm)

ks 1 ks 100 Obal PVC 120 mic na doklady (80x110mm) 3,5 350,00 Kč
Transparentí obal na doklady, rozměr 54 x 85 mm a 80 x 100 mm, vyrobeno z PVC 120 
mic.

Psací potřeby

POPISOVAČ 
Popisovač permanent, 0,6 mm, VE VŠECH 
DOSTUPNÝCH BARVÁCH ZA JEDNU CENU

ks 1 kus 150 OHP-Marker CENTROPEN 2636 F perm. - červený 12 1 800,00 Kč
Popisovače na neporézní povrchy - sklo, diarámečky, filmy, rentgenové snímky. 
Permanentní inkoust na alkoholové bázi odolný proti vodě a setření. Stopu lze 
odstranit z fólie lihem. Plastový hrot. Parametry: šířka stopy-0,6 mm, barva-červená.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ 
Popisovač permanent, 1 mm,VE VŠECH 
DOSTUPNÝCH BARVÁCH ZA JEDNU CENU

ks 1 kus 1000 Perm.lih.značkovač CENTROPEN 2846 , 1 mm - černý 8 8 000,00 Kč

Vhodný k popisování nejrůznějších plastických hmot, skla, filmů apod. Permanentní 
inkoust na alkoholové bázi. Stopa písma odolává vodě, teplotě do 100°C, otěru a 
povětrnostním vlivům. Vláknový hrot. Balení 10 ks. Parametry: hrot-kulatý, šířka 
stopy-1 mm, barva-černá

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ Popisovač vypratelný černý ks 1 kus 100 Popisovač Centropen 7550 - černý 2,4 240,00 Kč

Popisovač s ventilačním bezpečnostním chránítkem a trojúhelníkovou úchopovou 
částí, vyroben z polypropylenu, odolnost vůči vyschnutí až 5 let. Válcové hroty o 
průměru 2 mm, odolné proti zatlačení, stopa 1 mm, 30 barev vypratelných inkoustů s 
vysokou pestrostí.  Parametry: hrot-2 mm, šířka stopy-1 mm, barva-černá.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ 
Sada popisovačů na flipcharty 4 barvy, na 
vodní bázi

bal sada 60 Flipchart značkovač CENTROPEN 8560- 4 ks 45,12 2 707,20 Kč
Robustní plastové tělo a chránítko v barvě náplně. Inkoust na vodní bázi. Speciálně 
určený na papír pro tabule flipchart. Vysoká odolnost proti vysychání. klínový hrot, 
šíře stopy 1 - 4,6 mm.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ 
Dvouhrotý permanentní popisovač, šíře 
stopy 0,5 a  0,4 mm

ks 1 kus 400 Popisovač PILOT Twin Marker - černý 34,34 13 736,00 Kč
Dvouhrotý permanentní popisovač –  šíře stopy 0,5 a 0,4 mm. Celobarevné kulaté 
těolo v barvě inkoustu . Vyrobeno z recyklovatelných materiálů

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ Popisovač tabulový, oblý hrot 5 mm, černý ks 1 kus 450 W.B. Marker CENTROPEN 8559 - černý 15 6 750,00 Kč
Zdravotně nezávadný značkovač na bílé smaltované tabule a neporézní povrchy. 
Inkoust světlostálý, na alkoholové bázi, za sucha stíratelný. Parametry: hrot-kulatý, 
šířka stopy-2,5 mm, barva-černá.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ 
Popisovač tabulový, kulatý hrot 1,5-3 mm, 
černý

ks 1 kus 150 Popisovač EDDING 360 na tabule - černý 26,28 3 942,00 Kč
Plastové tělo, klip. Stíratelný za sucha. Parametry: hrot-kulatý, šířka stopy-1,5-3 mm, 
barva-černá

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ TENKÝ
Permanentní popisovač s černým plastovým 
tělem, šíře stopy 1 mm

kus 1 kus 1000 Perm.lih.značkovač CENTROPEN 2846 , 1 mm - černý 8 8 000,00 Kč

Permanentní popisovač s černým plastovým tělem. Uzávěr v barvě náplně. Rychle 
zasychá. Válcový hrot, šíře stopy 1 mm., hrot s plynulým tokem inkoustu a pohodlné 
psaní, vydrží bez víčka i někoůlik dní, píše na všechny typy povrchů, vč. CD a 
DVD,vláknový hrot, jednotná cena za všechny barvy

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE

Popisovač na bílé tabule, bílé plastové ERGO 
tělo, uzávěr v barvě inkoustu, šíře stopy 3 
mm, kulatý hort 5 mm, všechny dostupné 
barvy za stejnou cenu !

kus 1 kus 250 Popisovač na tabule KORES kulatý hrot 3 mm, černý 14,99 3 747,50 Kč

Popisovač na bílé tabule za sucha stíratelný, vysoké kvality, zdravotně nezávadný, 
světlostálý, na alkoholové bázi, kulatý hrot 5 mm, šíře stopy 3 mm, inkoust na 
alkoholové bázi, nevysychá, permanentní, světlostálý, vodě odolný, otěruvzdorný, 
odolný varu vody

 před podpisem smlouvy vzorek

ZNAČKOVAČ NA BÍLÉ TABULE
Značkovač na bílé tabule, ERGO držení. Sada 
4 barev.Válcový hrot, šířka stopy 1,8 mm.

bal sada 150 W.B. Marker CENTROPEN 2709 - 4 ks 45,12 6 768,00 Kč
Značkovač na bílé tabule, ERGO držení. Zdravotně nezávadný, za sucha stíratelný. 
Světlostálý inkoust na alkoholové bázi, skladovat ve vodorovné poloze. Sada 4 
barev.Válcový hrot, šířka stopy 1,8 mm.

 před podpisem smlouvy vzorek

ZNAČKOVAČ NA VODNÍ BÁZI
Speciální značkovač na neporézní povrchy 
(okna, zrcadla, výlohy, skleněné magnetické 
tabule) se silnými krycími schopnostmi

ks 1 ks 10 Značkovač Jumbo Window 9120 - bílá 93,41 934,10 Kč
tekutá křída na vodní bázi,přepouštěcí mechanismusstíratelný hadrem, obdelníkový 
hrot, šíře stopy 2-15 mm



NÁPLŇ DO PROPISKY TYP PARKER Velkoobsahová náplň typ G5, plastová, ks 1 ks 10 Náplň ELVIT X20 Jumbo - modrá 3,1 31,00 Kč velkoobsahová modrá náplň do kuličkové tužky plastová - typU Parker, modrá

PERMANENTNÍ INKOUSTOVÝ POPISOVAČ, 0,6 mm

Permanentní inkoust. popisovač k popisu 
fólií a nejrůznějších plastických hmot, skla, 
filmů apod. Smývatelný lihem. Šíře stopy 0,6 
mm -  VŠECHNY BARVY

ks 1 ks 50 CD/DVD/BD popisovač Centropen 4616, černý 13 650,00 Kč
Černé plastové tělo a uzávěr. Koncovka v barvě náplně. Permanentní inkoust k popisu 
fólií a nejrůznějších plastických hmot, skla, filmů apod. Smývatelný lihem. Šíře stopy 
0,6 mm.

PERMANENTNÍ INKOUSTOVÝ POPISOVAČ, 0,4 mm

Univerzální popisovač na všechny hladké 
povrchové plochy. Permanentní inkoust na 
lihové bázi. Černé plastové tělo, uzávěr s 
klipem v barvě náplně.S hrot = šíře stopy 0,4 
mm - VŠECHNY BARVY

ks 1 ks 10 Popisovač Stabilo OHPen 841 S  0,4mm, zelený 15,26 152,60 Kč
Univerzální popisovač na všechny hladké povrchové plochy. Permanentní inkoust na 
lihové bázi. Černé plastové tělo, uzávěr s klipem v barvě náplně.S hrot = šíře stopy 0,4 
mm

PERMANENTNÍ LIHOVÝ ZNAČKOVAČ

Černé plastové tělo. Chránítko s klipem a 
zátka v barvě inkoustu. Permanentní inkoust 
na alkoholové bázi, odolává vodě a 
povětrnostním vlivům. Válcový hrot, šíře 
stopy 1 mm.

ks 1 ks 120 CD/DVD/BD popisovač Centropen 4606, černý 14,54 1 744,80 Kč
Černé plastové tělo. Chránítko s klipem a zátka v barvě inkoustu. Permanentní 
inkoust na alkoholové bázi, odolává vodě a povětrnostním vlivům. Válcový hrot, šíře 
stopy 1 mm.

ZNAČKOVAČ NA FLIPCHART 

Robustní plastové tělo a chránítko v barvě 
náplně. Inkoust na vodní bázi. Speciálně 
určený na papír pro tabule flipchart. Vysoká 
odolnost proti vysychání. klínový hrot, šíře 
stopy 1 - 4,6 mm, VŠECHNY BARVY !

ks 1 ks 50 Flipchart značkovač CENTROPEN 8560- 4 ks 45,12 2 256,00 Kč
Robustní plastové tělo a chránítko v barvě náplně. Inkoust na vodní bázi. Speciálně 
určený na papír pro tabule flipchart. Vysoká odolnost proti vysychání. klínový hrot, 
šíře stopy 1 - 4,6 mm.

POPISOVAČ NA TABULE S KULATÝM HROTEM
Popisovač na bílé tabule, stíratelný za sucha, 
nezanechává žádné stopy. Šíře stopy 0,3 
mmSada 4 barev.

bal sada 10 Popisovač na tabule KORES kulatý hrot 3 mm,sada4ks 49,84 498,40 Kč
Popisovač na bílé tabule, stíratelný za sucha, nezanechává žádné stopy. Sada 4 barev - 
 černá zelená červená oranžová.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ NA TABULE S KULATÝM HROTEM

Bílé plastové tělo. Vršek a uzávěr s klipem v 
barvě inkoustu. Popisovač na bílé tabule za 
sucha stíratelný. Zdravotně nezávadný, 
světlostálý, na alkoholové bázi. Skladovat ve 
vodorovné poloze! Kulatý hrot 5 mm, šíře 
stopy 2,5 mm.

bal sada 60 W.B. Marker CENTROPEN 8559 - 4ks 59,52 3 571,20 Kč
Popisovač na bílé tabule, stíratelný za sucha, nezanechává žádné stopy. Sada 4 barev - 
 černá zelená červená oranžová.

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ  NA CD
Popisovač  na CD/DVD/BD permanent 1 mm, 
černý

ks 1 kus 100 CD/DVD/BD popisovač Centropen 4606, černý 14,54 1 454,00 Kč
Popisovač s novým ergonomickým designem určený na popisy CD, DVD, BD disků. 
Permanentní inkoust na alkoholové bázi. Parametry: hrot-válcový, šířka stopy-1 mm, 
barva-černá

MIKROFIXY mikrofix - 4 barvy sada 4 ks v balení 100 Liner Centropen 4611 - souprava 4 ks 38,88 3 888,00 Kč
plastové tělo s ergonomickou dolní částí pro lehké a příjemné psaní. Koncovka v 
barvě náplně, nevysychavý inkoust. Chránítko s klipem. Jemný plastový hrot, šířka 
stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m.

PASTELKY
Pastelka EXTRA SILNÁ 3v1, RŮZNÉ BARVY 
(červená, žlutá oranžová, modrá, zelená, 
černá) 

1 1 50 Pastelka Stabilo Woody 3v1, červená 27,83 1 391,50 Kč
Kreslí na papír, karton, sklo, kov a jiné hladké povrchy, nelámavá tuha - 1 cm, vhodná 
pro malé dětské ruce.

PASTELKY Pastelky trojboké silné, nelámavé, 12ks sada 1 80 Pastelky trojboké MAPED JUMBO Color' Peps 12 ks,BL 58,16 4 652,80 Kč
Trojhranná silná pastelka v ergonomickém tvaru s doporučenou šířkou hrany pro 
předškoláky a školáky 1. stupně. Syté a intenzivní barvy, nelámavé tuhy

 před podpisem smlouvy vzorek

PASTELKA 3 v 1
Pastelka, voskovka a akvarelová pastelka v 
jednom

ks 1 ks 30 Pastelka Stabilo Woody 3v1, černá 27,83 834,90 Kč
Pastelka, voskovka a akvarelová pastelka v jednom. Obsahuje jemnou tuhu na bázi 
vosků s vysokou intenzitou pigmentu, která je odolná proti zlomení. Píše téměř na 
všechny povrchy. 18 barev, tuha o šíři 10 mm.

 před podpisem smlouvy vzorek

KULIČKOVÁ TUŽKA
Tužka kuličková s uzávěrem, tentký hrot, 
stopa 0,5 mm, všechny barvy inkoustu

ks 1 kus 700 KT CELLO MAXRITER - modrá 11,04 7 728,00 Kč
Transparentní plastové tělo s klipem. Dolní ergonomická pogumovaná část v barvě 
náplně. Uzávěr s plastovým klipem. Velkoobsahová náplň. Parametry: hrot-0,5 mm, 
barva náplně -barevný mix

 před podpisem smlouvy vzorek

KULIČKOVÁ TUŽKA
Tužka kuličková jednorázová, tentký hrot, 
stopa 0,7 mm, všechny barvy

ks 1 kus 500 KT jednorázová Office 517 - modrá 2,8 1 400,00 Kč
Plastové tělo, pogumovaný grip pro lepší držení. S klipem. Parametry: hrot-0,7 mm, 
barva-modrá.

 před podpisem smlouvy vzorek

NÁPLŇ DO KULIČKOVÉ TUŽKY Náplň do kuličkové tužky ks 1 kus 500 Náplň  X-20 Fine 0,8 400,00 Kč Náplň do kulikčové tužky nabídnuté v předchozí položce !!

KULIČKOVÁ TUŽKA "Čína"
Klasická kuličková tužka "Čína", víčko z nerez 
oceli, stopa 0,5 mm

ks 1 kus 100 KT Čína BP 330 - assort 12,62 1 262,00 Kč
Klasická kuličková tužka "Čína", jednobarevné plastové tělo, víčko z nerez oceli, 
velkoobsahová náplň, modrá

 před podpisem smlouvy vzorek

NÁPLŇ DO KULIČKOVÉ TUŽKY ČÍNA Náplň do kuličkové tužky Ćína ks 1 kus 100 Náplň  X-20 Fine 0,8 80,00 Kč Náplň do kulikčové tužky nabídnuté v předchozí položce !!

KULIČKOVÁ TUŽKA - JEDNORÁZOVÁ
Obyčejné kuličkové pero, jednorázové, 
průhledné plastové tělo, kryt v barvě 
inkoustu, šíře stopy 0,7 mm

ks 1 kus 1100 Jednorázová kuličková tužka - modrá 1,6 1 760,00 Kč
růhledné plastové tělo, viditelný stav náplně. Uzávěr a špička v barvě náplně. Kvalitní 
psaní zajišťuje jemný hrot.Šíře stopy: 0,7 mm

KULIČKOVÁ TUŽKA ERGONOMICKÝ TVAR

Stiskací kuličkové pero s ergonomickým 
tvarem úchopu. Kulaté plastové tělo v barvě 
náplně. Hrot 0,7 mm, šíře stopy 0,28 mm, 
šíře stopy 0,4 mm

ks 1 kus 2000 KT Solidly, hrot 0,5 mm, mix 3 barev 7 14 000,00 Kč
Stiskací kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu. Kulaté plastové tělo v barvě 
náplně. Hrot 0,7 mm, šíře stopy 0,28 mm, šíře stopy 0,4mm

 před podpisem smlouvy vzorek

KULIČKOVÁ TUŽKA - KOVOVÁ

Praktické kovové kuličkové pero vysoké 
kvality v úzkém provedení, s matným 
povrchem, modrá náplň, stiskací 
mechanismus. 

ks 1 kus 1200 Kuličková tužka kovová , modrá 11,2 13 440,00 Kč

NÁPLŇ DO KULIČKOVÉ TUŽKY
Modrá náplň do kuličkové tužky Cello Power, 
Cello Sapphire.

ks 1ks 10 Náplň  CELLO LP 3000 do KT -  modrá 10,56 105,60 Kč

GELOVÝ ROLLER
Gumovací roller s víčkem, speciální inkoust, 
vyměnitelná náplň, stopa 0,5 mm, INKOUST 
VE VÍCE BARVÁCH - modrá, zelená, červená

ks 1 kus 200 Popisovač PILOT G-1 - modrý 27,47 5 494,00 Kč
gelový přepisovatelný roller, hrot 0,5 mm, s gumovacím zakončením, text lze na 
papíře zneviditelnit "gumováním", kvalita např. PILOT.

 před podpisem smlouvy vzorek

GELOVÝ ROLLER GUMOVACÍ
Gumovací roller s víčkem, speciální inkoust, 
vyměnitelná náplň, stopa 0,7 mm, INKOUST 
VE VÍCE BARVÁCH - modrá, zelená, červená

ks 1 kus 120 Roller PILOT Frixion Clicker, modrý 53,34 6 400,80 Kč
Přepisovatelný roller. Speciální inkoust, napsaný text lze vymazat a znovu přepsat na 
tomtéž místě. Parametry: hrot-0,7 mm, šířka stopy-0,35 mm, barva-modrá

 před podpisem smlouvy vzorek

NÁPLŇ DO ROLLERU
Náplň do rolleru  0,4 mm, 0,5mm + 0,7 mm, 
3 ks, všechny barvy !!

bal 3 ks v balení 300 Náplň pro PILOT Frixion (3 ks) - modrá 85,18 25 554,00 Kč
Náplň do rolleru nabízeného ve 4 předchozích položkách, přepisovatelný inkoust. 
Balení 3 ks. Parametry: barva-všechny barvy, hrot- 0,4mm + 0,5 mm + 0,7 mm !!

 před podpisem smlouvy vzorek

NÁPLŇ DO KULIČKOVÉ TUŽKY
Náhradní náplň do kuličkové tužky Pilot 
Acroball  - modrá (náplň na olejové bázi, je 
voděodoloná, rychleschnoucí, hrot 0,7 mm)

ks 1 kus 100 Náplň pro KT PILOT Acroball (BRFV-10F) - modrá 19,34 1 934,00 Kč

KERAMICKÉ PERO
Kvalitní keramické pero, mosazné tělo a 
víčko s lakovou povrchovou úpravou. Víčko 
zabraňující vysychání náplně je nasazovací

ks 1 kus 250 Keramické pero STANDARD 17,93 4 482,50 Kč Keramické pero vysoké kvality  před podpisem smlouvy vzorek

NÁPLŇ DO KERAMICKÉHO PERA Náplň do keramického pera  - micro ks 1 kus 50 Náplň MICRO do keram. pera - modrá 9 450,00 Kč Náplň do keramického pera, nabízeného v předchozí položce !   před podpisem smlouvy vzorek

TUŽKA GRAFITOVÁ Tužka grafitová -  HB, dřevěná s gumou ks 1 kus 250 OA dřevěná tužka s pryží (12 ks) 13,32 3 330,00 Kč
Tuha v lakovaném dřevě. Parametry: tvrdost-HB, provedení-s pryží, VYSOKÁ KVALITA, 
NELÁMAVÁ

TUŽKA DŘEVĚNÁ S PRYŽÍ Tužka dřevěná s pryží 12 ks sada 1 balení 250 OA dřevěná tužka s pryží (12 ks) 13,32 3 330,00 Kč
Dřevěná modrá kancelářská tužka s pryží. Dodávána neořezaná. Tvrdost HB. Cena za 
12 ks.

TUHY 0,5 mm HB 12 tuh v krabičce kus 1 kus 50 Tuhy do mikrotužky 4152, HB  0,5 mm 9,2 460,00 Kč

MIKROTUŽKA
Mikrotužka 0,5 mm, černá s kovovými 
doplňky

ks 1 kus 350 Mikrotužka Micro 0,5 mm - assort 7 2 450,00 Kč
Kvalitní technická tužka s kovovým mechanismem a kovovou vodící trubičkou tuhy. 
Zásobník na 3 tuhy s gumou. Tělo černé. Parametry: tuha-0,5 mm,

PRYŽ TECHNICKÁ NA TUŽKU a INKOUST
Technická pryž na tužku a inkoust, dvojí 
použití - modrá strana na inkoust, bílá 
strana na tužku a grafitovou tuhu

ks 1 kus 750 Pryž MAPED Technic 300 - technická, balená 3,45 2 587,50 Kč
Technická pryž na tužku, ideální do penálu. Balená v kartonovém obalu a 
celofánu.Rozměr: 39 x 18 x 12 mm.

VYSUNOVACÍ PRYŽ - MIX BAREV
Vysunovací pryž. K opakovanému vysunutí 
stačí stisknout tlačítko. Mix barev

kus 1 kus 5 Pryž MAPED Gom-Pen v tužce, vysunovací 24,69 123,45 Kč  před podpisem smlouvy vzorek

PRYŽ Pryž mini ks 1 kus 250 Pryž MAPED Softy mini 3,55 887,50 Kč
Malá technická pryž z měkkého materiálu pro pohodlné gumování. Baleno v 
kartonovém obalu.Rozměr: 40 x 18 x 14 mm.

PRYŽ Pryž plastová pro tuhu a pastelky ks 1 kus 70 Pryž kancelářská kombinovaná 3,52 246,40 Kč Plastová stírací pryž na tuhu a pastelky. Parametry: rozměr-60 x 22 x 11 mm

ZVÝRAZŇOVAČ KLÍNOVÝ HROT Zvýrazňovač šíře 0,5 - 4 mm, sada 4 barev sada 1 sada 500 Zvýrazňovač PILOT Frixion Light - zelený 25,76 12 880,00 Kč
Přepisovatelný zvýrazňovač se speciálním inkoustem, který umožňuje zvýrazňovat, 
mazat a opět zvýrazňovat. Kulaté tělo v barvě náplně. Seříznutý hrot, šíře stopy 1 - 
3,8 mm, kvalita např. jako PILOT Frixion light.

ZVÝRAZŇOVAČ KLÍNOVÝ HROT Zvýrazňovač šíře 1- 5 mm, sada 4 barev sada 1 sada 350 Zvýrazňovač CENTROPEN 8552 - 4ks 59,04 20 664,00 Kč
Velkokapacitní zvýrazňovač na všechny druhy papíru. Plastové tělo v barvě náplně. 
Fluorescenční pigmentový inkoust. Parametry: hrot-klínový, šířka stopy-1-4,6 mm, 
barva-sada 4 barev,

ZVÝRAZŇOVAČ SILNÝ Zvýrazňovač  SILNÝ  - všechny barvy ks 1 kus 250 Zvýrazňovač silný - žlutý 7,84 1 960,00 Kč
Robusní plastové tělo v barvě reflexního pigmentovaného inkoustu. Na všechny 
druhy papíru. Seříznutý hrot.

FIX POPISOVAČ
Fix popisovač do mrazničky, tloušťka čáry 1 
mm

ks 1 kus 1000 Perm.lih.značkovač CENTROPEN 2846 , 1 mm - černý 8 8 000,00 Kč
Popisovač do mrazničky s tenkým kulatým hrotem, permanentní, rychle zasychající 
inkoust, odolný proti mrazu, bez přídavku toluenu/xylenu. Tloušťka čáry 1 mm, 
Vhodný pro psaní na plastové sáčky a krabičky ukláddané do mrazniček

 před podpisem smlouvy vzorek

POPISOVAČ FIXY
Fix popisovač, na alkoholové bázi, klínový 
hrot, šířka stopy 1-4,6 mm

ks 1 kus 300 Perm. popisovač CENTROPEN 8576 - černý 15 4 500,00 Kč
Černé plastové tělo. Zátka a chránítko v barvě permanentního inkoustu na 
alkoholové bázi. Klínový hrot, šířka stopy 1 - 4,6 mm.

FIXY
Fixy trojhranné, tenké vlákno, odolný hrot, 
sada 12 ks

sada 1 sada 100 Popisovače Centropen 7550/12 - sada 12 ks 22,68 2 268,00 Kč

Fixy s tenkým vláknovým hrotem určené nejen pro kreslení a psaní. Trojhranná 
úchopová zóna = zdravý úchop, ergonomický, tlaku odolný hrot . Sada12 ks.

MIKROFIXY Mikrofix , HROT  0,3 mm - VŠECHNY BARVY ks 1 ks 120 Liner Centropen 4611 - černý 11 1 320,00 Kč
Bílé plastové tělo, uzávěr s klipem. Koncovka v barvě náplně. Tradiční jemný 
popisovač šíře stopy 0,3 mm. Délka stopy až 1500 m. 

OPRAVNÝ STROJEK JEDNORÁZOVÝ
Jednorázový strojek s opravnou páskou. 5 
mm x 6 m.

ks 1 ks 30 Korekční stroj. tesa Mini Roller 5mm x6m,mix barev 39,96 1 198,80 Kč Jednorázový strojek s opravnou páskou. 5 mm x 6 m.

OPRAVNÝ LAK
Šroubovací uzávěr se štětečkem. Vytváří 
hladký, nepopraskaný povrch, nezanechává 
stíny na kopiích. Ředitelný vodou.

kus 1kus 10 Opravný lak KORES Aqua  - štěteček 16,88 168,80 Kč

KOREKTOR Korekční roller mini 4,2 mm x 5 m ks 1 kus 150 Mini korekční strojek OA 5mm x 6m 11,8 1 770,00 Kč
Jednorázový korekční strojek, místo opravy okamžitě popisovatelné. Transparentní 
tělo. Parametry: délka-5 m, šířka-4,2 mm



KOREKTOR Korekční roller jednorázový, 4,2 mm x 10 m ks 1 kus 150 Korekt. strojek KORES Refill Roller 10 mx 4,2m 43,99 6 598,50 Kč
Jednorázový korekční roller pro ergonomické držení s pogumovaným úchopem v 
prémiové kvalitě. Okamžitě popisovatelná stopa. Parametry: délka-10 m, šířka-4,2 mm

OŘEZÁVATKO DVOJITÉ
Ořezávátko dvojité, plastové, s kulatou 
dózou, barevný assort

ks 1 kus 250 Ořezávátko MAPED I-gloo dvojité, mix barev 17,32 4 330,00 Kč
Plastové dvojité ořezávátko pro tužky i pastelky, s kulatou sběrnou dósou. Barevný 
assort.

OŘEZÁVÁTKO Ořezávátko kovové, dvojité ks 1 kus 100 Ořezávátko MAPED Metal Classic dvojité 15,36 1 536,00 Kč Tradiční celokovové ořezávátko pro tužky i pastelky.

TUHY DO MIKROTUŽKY Tuhy 0,5 mm, HB, 12 tuh bal 12 ks v balení 300 Tuhy do mikrotužky 0,5mm HB 5 1 500,00 Kč
12 tuh v plastové dóze. Polymerové, dlouhé 6 cm. Parametry: tuha-0,5 mm, tvrdost-
HB,

KŘÍDA Křída školní, bílá, 100 ks bal 100 ks v balení 5 KIN Křídy školní bílé 100ks 85,2 426,00 Kč
Křídy určené na školní tabule, dobře však poslouží i dětem při kreslení na chodník. 
Stíratelné suchou nebo vlhkou houbou. Nevhodné pro děti do 3 let. 100 ks v balení

TEMPERY Tempery souprava 12 barev sada 1 sada 20 Tempery v tubě Kores - TEMPERAS, 12ml, 12 barev 77,6 1 552,00 Kč Tempery souprava 12 ks/15 ml

SPOJOVAČE DO SEŠÍVAČKY
Náplň do sešívačky, 26/6, pozinkované, 1000 
ks

bal 1000 ks v balení 250 Drátky MAPED 26/6, 1000 ks 4,56 1 140,00 Kč
Kovové, galvanicky pokovované drátky zaručují hladký chod sešívačky. Parametry: 
velikost-26/6, prošije listů-25, balení po 1000 ks

SPOJOVAČE DO SEŠÍVAČKY
Kvalitní drátky do sešívačky 24/8, 1000 ks v 
krabičce. Cena za krabičku

bal 1000 ks v balení 50 Drátky do sešívaček RON 484/08 (24/8) 1000ks 9,34 467,00 Kč
Kovové, galvanicky pokovované drátky zaručují hladký chod sešívačky. Parametry: 
velikost-24/8, prošije listů-25, balení po 1000 ks

 před podpisem smlouvy vzorek

SPOJOVAČE DO SEŠÍVAČKY
Náplň do sešívačky 10/5, pozinkované, 1000 
ks

bal 1000 ks v balení 500 Drátky MAPED No. 10, 1000 ks 3,39 1 695,00 Kč
Kovové pozinkované drátky zaručují hladký chod sešívačky. Parametry: velikost-10/5, 
prošije listů-20, balení-1000 ks

 před podpisem smlouvy vzorek

ROZEŠÍVAČ Odstraňovač spon ks 1 kus 100 Rozešívač klešťový MAPED Start, mix barev 9,65 965,00 Kč Klešťový rozešívač drátků do sešívaček

NŮŽKY Nůžky 21 cm, s gumovou rukojetí ks 1  kus 200 Nůžky MAPED Advanced Gel 21 cm, asymetr., BL 40,43 8 086,00 Kč Vysoce kvalitní nůžky 21 cm, s měkou gumovou rukojetí,  před podpisem smlouvy vzorek

NŮŽKY Nůžky na papír s plastovými držadly, 17 cm ks 1  kus 200 Nůžky MAPED Essentials Green 17cm, symetr., BL 16,27 3 254,00 Kč
Ergonomicky tvarované víceúčelové nůžky. Kovové, černá plastová držadla. 
Parametry: délka-17 cm, typ-ostrá špička,

DĚROVAČKA Děrovačka průřeznost 20 listů, černá KS 1kus 100 Kancelářská děrovačka 20 listů 41,4 4 140,00 Kč
Pevná děrovačka s měřítkem formátu. Provedení plast. Mechanika kovová. Zachytávač 
odřezků. Ergonomický design. Parametry: proděruje listů-20, barva-černá,

DĚROVAČKA
Děrovačka, celokovová, průřeznost až 100 
listů

ks 1  kus 20 Velkokapacitní děrovačka LEITZ 5180 stříbrná 1315,44 26 308,80 Kč

Děruje až 100 listů. Vysoce kvalitní razníky. Ergonomický tvar. Velká rukojeť pro 
snadnější práci. Děrování silných svazků. Základna i páka jsou kovové. Hloubka 
vložení listů: 12 mm. Oboustranná dorazová lišta v každé poloze. Nastaví papír na 
střed. Záruční doba 5 let.

SEŠÍVAČKA
Sešívačka s plastovým tělem, na 25 listů, 
plastové tělo, hloubka vkládání papíru 50 
mm, drátky 24/6

ks 1  kus 200 Sešívačka SAX 39 - černá 86,24 17 248,00 Kč
Sešívačka s plastovým tělem, na ploché sešívání, na 25 listů, palstové tělo, hloubka 
vkládání papíru 50 mm, drátky 24/6, různé barevné provedení

SEŠÍVAČKA
Sešívačka - Kovový mechanismus, 
zabudovaný rozešívač. Hloubka vkládání 
papíru 40 mm. Na 15 listů. Drátky No. 10.

ks 1  kus 200 Sešívačka MAPED Essentials Metal Pocket N°10 28,9 5 780,00 Kč
Sešívačka - Kovový mechanismus, zabudovaný rozešívač. Hloubka vkládání papíru 40 
mm. Na 15 listů. Drátky No. 10.

 před podpisem smlouvy vzorek

SEŠÍVAČKA
Sešívačka, kovová, spony 24/6-26/6, hloubka 
vkladu 65mm, prošije 40 listů

ks 1  kus 50 Sešívačka SAX 140 - univerzální 196,35 9 817,50 Kč
Kovová, vytahovač spon vysouvaný z tělesa. Max. hloubka vložení listů: 65 mm. Počet 
spon v zásobníku: 100 (24/6, 24/8, 26/6). Záruční doba 5 let.
Sešije max. 40 listů.

 před podpisem smlouvy vzorek

LEPICÍ PÁSKA/IZOLEPA
recyklovaný zásobník s recyklovanou 

transparentní lepicí páskou na vodní bázi 
19mm x 20m

ks 1  kus 150 Recykl.Scotch zásobník s páskou Magic 810 19mmx20m 82,95 12 442,50 Kč

LEPICÍ PÁSKA/IZOLEPA
Páska kancelářská 19 mm x 33 m, 
transparentní 

ks 1  kus 700 CEX, transp. samolepicí páska 19mmx33m 6,6 4 620,00 Kč Páska kancelářská 19 mm x 33 m, transparentní. 

LEPICÍ PÁSKA - KOBERCOVÁ kobercová páska černá ks 1  kus 90 Oboustranná kobercová páska TESA 50mm x 10m 88,97 8 007,30 Kč Páska lepicí kobercová lemovací,  textilní, 50 mm x 10 m, černá

LEPIDLO
Lepicí tyčinka vhodná k lepení papíru, 
lepenky, fotografií i textilu, 40 g

ks 1  kus 600 Lep.tyčinka KORES 40 g 41,29 24 774,00 Kč

KVALITNÍ Lepicí tyčinka na všechny druhy papíru a korek.  Hladká aplikace, prvotřídní 
kvalita, nezanechává stopy. Dlouhá životnost - lepicí tyčinka nevysychá! Nezanechává 
stopy, hladká aplikace, lepí trvale za 60 sekund, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, 
netoxická, vodou vypratelná

 před podpisem smlouvy vzorek

LEPIDLO
Lepicí tyčinka vhodná k lepení papíru, 
lepenky, fotografií i textilu, 15 g

ks 1  kus 900 Lep.tyčinka KORES 15 g 22,39 20 151,00 Kč

KVALITNÍ Lepicí tyčinka na všechny druhy papíru a korek.  Hladká aplikace, prvotřídní 
kvalita, nezanechává stopy. Dlouhá životnost - lepicí tyčinka nevysychá! Nezanechává 
stopy, hladká aplikace, lepí trvale za 60 sekund, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, 
netoxická, vodou vypratelná

 před podpisem smlouvy vzorek

LEPIDLO Lepicí tyčinka trojhranná, 25 g ks 1  kus 100 Trojhranná lepicí tyčinka TESA EcoLogo 25g. 37,44 3 744,00 Kč

Trojhranný tvar lepidla umožňuje přesné lepení okrajů, hran a bodů, vhodné pro 
lepení papíru, kartonu, fotografií, látky, plsti, korku, kůže a tvrdé pěnovky, bez 
rozpouštědel, snadno roztíratelné, lze vyprat již při 30°C, hmotnost 25 g,  ukazatel 
množství zbývajícího lepidla

 před podpisem smlouvy vzorek

LEPICÍ GUMA
Oboustranně lepicí guma, silně lepicí, balení 
60  - 85 ks 

ks 1 balení 150 Lepicí guma GUMFIX 84 ks - 50g 39,71 5 956,50 Kč

na šikmých plochách zboží, které chcete vystavit. Fixuje předměty tak, aby 
nepopojížděly po hladkých plochách (telefony, kalendáře, plastové stojany a 
boxy).Oboustranně lepicí guma, silně lepicí, 60  - 84 ks čtverečků v balení, extra silná 
lepicí guma - jedno balení udrží až 4 kg, lepí okamžitě, vnitřní i venkovní použití, 
neobsahuje ředidla, netoxická.

 před podpisem smlouvy vzorek

SPONY KANCELÁŘSKÉ Kancelářské sponky 25 mm, 100 ks bal 100 ks v balení 400 Spony kancelářské OA - kulaté 25 mm 4,94 1 976,00 Kč Spony kancelářské 25 mm, 100 ks, kulaté

SPONY KANCELÁŘSKÉ Spony kancelářské  délka 50 mm, 100 ks bal 100 ks v balení 100 Spony kancelářské OA - kulaté 50 mm 11,18 1 118,00 Kč Spony kancelářské. Parametry: délka-50 mm, balení-100 ks, provedení-špičaté.

SPONY KANCELÁŘSKÉ
Spony kancelářské 33 (32) mm, stříbrné, 100 
ks krabička

bal 100 ks v balení 600 Spony kancelářské OA - kulaté 32 mm 6,5 3 900,00 Kč Kancelářské spony 33 mm, stříbrné, 100 ks v krabičce

SPONY KANCELÁŘSKÉ Spony kancelářské, 77 mm, stříbrné, 25 ks bal 25 ks v balení 200 Spony aktové RON 475 75mm (25 ks) 19,01 3 802,00 Kč Spony kancelářské, 77 mm, stříbrné, 25 ks

KANCELÁŘSKÉ SPONKY BAREVNÉ
Barevné kancelářské sponky, potahované. 
100 ks.

balení bal 10 Sponky kancelářské OA barevné - 28 mm (100 ks) 5,8 58,00 Kč Barevné kancelářské sponky, potahované. 100 ks.

KLIPSY Klipsy - šířka 25 mm,12 ks bal 12 ks v balení 200 Kancelářské klipy - 25 mm  (12ks) černé 12,6 2 520,00 Kč Kancelářské kovové lipsy - šířka 25 mm,12 ks

KLIPSY Klipsy - šířka 19 mm,12 ks bal 12 ks v balení 500 Kancelářské klipy - 19 mm  (12ks) černé 7,6 3 800,00 Kč Kancelářské kovové lipsy - šířka 19 mm,12 ks

KLIPSY Klipsy - šířka 32 mm,12 ks bal 12 ks v balení 120 Kancelářské klipy - 32 mm  (12ks) černé 14,94 1 792,80 Kč Kancelářské kovové lipsy - šířka 32 mm,12 ks

KLIPSY Klipsy - šířka 41 mm,12 ks bal 12 ks v balení 100 Kancelářské klipy - 41 mm  (12ks) černé 20,85 2 085,00 Kč Kancelářské kovové lipsy - šířka 41 mm,12 ks

LEPICÍ ROLLER
Roller permanentní 8,4 mm x 14 m, s 
vyměnitelnou náplní

ks 1 kus 50 Lepicí roller TESA  8,4mm x 14m  permanentní 83,08 4 154,00 Kč

Moderní způsob čistého, rychlého a jednoduchého lepení bez zašpinění. Jednoduše a 
snadno vyměnitelná náplň. Flexibilní hrot zaručuje kvalitnější aplikaci. Plastový nosič 
je vyztužen proti přetrhnutí. Lepí papír, karton a fotografie, ojedinělá lepicí síla. Tělo 
rolleru vyrobeno ze 100% z recyklovaných plastů, lepidlo bez rozpouštědel. 
Parametry: rozměr-8,4 mm x 14 m, popis-roller s náplní.

 před podpisem smlouvy vzorek

NAPÍNÁČKY DO TABULE
Upínáčky do korkových tabulí, plastové, 100 
ks, mix barev

bal 100 ks v balení 120 Upínáčky 100 ks  mix barev 14,69 1 762,80 Kč Napínáčky pro korkové tabule, plastové provedení, balené po 100ks. Mix barev.

LEPIDLO Lepidlo disperzní, 130 g ks 1 kus 100 Lepidlo universální Herkules 130 g 42,95 4 295,00 Kč

Lepí mnoho druhů materiálu. Disperzní lepidlo pro kreativní práci,lepí papír, dřevo, 
korek, kůži, dřevovláknité materiály a další savé materiály, čisté nanášení lepidla 
pomocí stěrky, nezanechává kapky. Zvláště je vhodný na lepení fotografií, slepování 
dřevěného nábytku, kožených výstelek obuvi apod. Je to výborné lepidlo pro 
modeláře, hmotnost-130 g,

LEPIDLO Lepidlo transparentní 50 ml ks 1 kus 100 Lepidlo KORES Glu Fix Transp. 50 ml 18,36 1 836,00 Kč
Transparentní lepidlo s nově vyvinutým plastovým ventilkem, který zabraňuje 
zasychání aplikační houbičky. Lepí trvale a nestéká (trvalé přilepení za 40 s). Ekolo 
gické. Lepí papír, lepenku, fotografie, obálky. Parametry: obsah-50 ml,

PRAVÍTKO Pravítko plastové transparentní, 30 cm ks 1 kus 50 Pravítko rovné 30 cm, čiré 6,1 305,00 Kč
Transparentní plast. Na jedné straně zkosený. Balení 1 ks ve fólii. Parametry: délka-20 
cm,

PRAVÍTKO Pravítko Trojúhelník s ryskou 45º/16 cm ks 1 kus 100 Trojúhelník s ryskou 45°/16 cm 12,2 1 220,00 Kč Trojúhelník s ryskou, 16 cm.

NŮŽ ODLAMOVACÍ Nůž odlamovací 18 mm ks 1 kus 100 Odlamovací nůž MAPED Start Plastic 18 mm, BL 11,78 1 178,00 Kč
Nožík s odlamovacími čepelkami a ochranným krytem. Parametry: provedení-plast, 
šířka-18 mm,

NÁHRADNÍ ČEPELE Čepelky náhradní 18 mm bal 12 ks v balení 10 Náhradní břity MAPED 18 mm (10ks), BL 20,11 201,10 Kč
Nožík s odlamovacími čepelkami a ochranným krytem. Parametry: provedení-ostří 18 
mm, v balení-12 ks,

ŠTĚTEC KULATÝ VEL. 10 Štětec kulatý vel. č. 10 ks 1 kus 20 Štětec MILAN kulatý 10 15,58 311,60 Kč Štětec kulatý č. 10

ŠTĚTEC KULATÝ VEL. 2 Štětec z měkkých koňských žíní, vel. 2 ks 1 kus 10 Štětec MILAN plochý 2 7,56 75,60 Kč Štětec z měkkých koňských žíní, vel. 2, krátká rukojeť s pochromovanou objímkou

Děrovačky, sesívačky, nůžky

Kancelářské potřeby



RAZÍTKO - DATUMOVKA Razítko Mini-Dater ks 1 kus 50 Datumovka TRODAT 4810 102,83 5 141,50 Kč
Plastové datové samobarvicí razítko. Výška data: 3,8 mm. Typ otisku: 12-08-2005 
Možné barvy otisku: černá, modrá, červená, zelená a fialová.
Náhradní polštářek: 6/4910

ZVLHČOVAČ PRSTŮ Aero - zvlhčovač prstů - chemický, pasta 20 ml ks 1 ks 5 Zvlhčovač prstů Wetty 21,7 108,50 Kč

GUMIČKY Gumičky barevné 15 g bal 1 balení 100 Gumičky kroužkové 50g směs 19,62 1 962,00 Kč
Gumičky. Barevný a rozměrový assort. Parametry: obsah-15 g, průměr-mix, barva-
barevný assort,

POLŠTÁŘKY DO RAZÍTEK 
Polštářky do samobarvicích razítek - ČERNÉ, 
PRO TYP RAZÍTEK 4952, 4912

kus 1 kus 10 Polštářek TRODAT 6/4912  - černý 57,53 575,30 Kč

RAZÍTKOVACÍ BARVA
razítkovací barva na vodní bázi - černa, 
červená, modrá, zelená

kus 1 kus 30 Razítkovací barva TRODAT - černá 72,8 2 184,00 Kč razítkovací barva na vodní bázi. Obsah 25ml

MAGNETY - MODRÝ PLAST  - SADA
Kulaté magnety v modrém plastu. Průměr 21 
mm, balení 6 ks

bal 6 ks/bal 20 Magnet DURABLE 21 mm (6 ks)  modrý 40,55 811,00 Kč

MAGNETY - BÍLÝ PLAST - SADA
Kulaté magnety v bílém plastu, průměr 21 
mm, balení 6 ks

bal 6ks/bal 20 Magnet DURABLE 21 mm (6 ks)  bílý 40,55 811,00 Kč Sada magnetů v bílém plastu

MAGNETY BAREVNÉ Magnety 20 mm, sada 6 ks, mix barev sada 6 ks v balení 60 Magnet kulatý CENTROPEN 9795, mix barev, 6 ks 30,36 1 821,60 Kč
Sada magnetů v plastové barevné krabičce. Mix barev. Parametry: průměr-20 mm, 
balení-6 ks,

MAGNET KULATÝ SILNÝ
Silné nebarvené kulaté magnety, Ø 27 x 10 
mm. Sada 6 ks.

bal 6kusů v balení 50 Magnet kulatý silný 27x10mm (6ks) 121,28 6 064,00 Kč

OTOČNÝ ORGANIZÉR
Otočný organizér, 7 přihrádek na tužky a 
drobnosti. 17x9x17 cm

ks 1 kus 10 Otočný organizér drátěný - černý 313,6 3 136,00 Kč

STOJAN NA TUŽKY
Univerzální oddílový kancelářský stojánek na 
stůl. Vyrobeno z recyklovaného plastu.

ks 1ks 10 Stolní organizér Durable Optimo 68,77 687,70 Kč

STOJAN NA TUŽKY Stojánek na tužky drátěný, černý, výška 10 cm ks 1 kus 150 Kalíšek velký 95mm 22,5 3 375,00 Kč
Drátěnný kalíšek na psací potřeby.Parametry: popis-kalíšek na psací potřeby, rozměr-
ø 90 / v 100 mm, barva-černá,

STOJAN NA TUŽKY Kalíšek malý drátěný, černý, výška 3 cm ks 1 kus 80 Kalíšek velký 95mm 22,5 1 800,00 Kč
Drátěnný kalíšek na psací potřeby.Parametry: popis-kalíšek na psací potřeby, rozměr-
ø 90 / v 100 mm, barva-černá,

TABULE MAGNETICKÁ
Magnetická tabule, hliníkový rám, rozměr 90 
x 120 cm

ks 1 kus 10 Bi-office Maya, magnetická tabule 120x90cm 1307,03 13 070,30 Kč Magnetická tabule, hliníkový rám, rozměr 90 x 120 cm

TABULE MAGNETICKÁ MAGNETICKÁ TABULE 60x40 cm ks 1 kus 10 Magnetická tabule 60x40 cm dřev.rám 199,6 1 996,00 Kč

Popisovatelná magnetická tabule v dřevěném rámu. Dodáváno včetně montážní sady, 
◦povrch tabule: melamin, ◦magnetická: ano, ◦rám tabule: dřevo, ◦odkládací lišta: ne , 
◦montážní sada: ano

TABULE MAGNETICKÁ
Tabule magnetická, 120 x 180 cm, lakovaný 
popisovatelný povrch, hliníkový rám, bílá

ks 1 kus 10 Bi-office Maya, magnetická tabule 180x120cm 2418,71 24 187,10 Kč
Lakovaný povrch. Magnetická tabule v hliníkovém rámu, lakovaný povrch vhodný pro 
suché popisovače, instalační sada součástí balení, odkládací lišta, baleno v ochraném 
dřevěném rámu.

FLIPCHART - PŘENOSNÝ ZÁSOBNÍK VČETNĚ FÓLIE
Flipchart přenosný, zásobník včetně fólie, 
tvar tubusu.

ks 1 kus 2 Flipchart LEITZ Easy Flip Mobil závěsný 2504,78 5 009,56 Kč

Přenosný flipchart, použitelný flexibilně a nezávisle na výbavě v místnosti. S 
popisovatelnou fólií 60 cm × 20 m, samopřilnavou vlivem elektrostatického náboje. 
Na všechny druhy popisovačů. Je vybaven univerzálním závěsným systémem 
použitelným na stěny, dveře, skříně a řezacím zařízením na fólii. 

FLIPCHART - NA KOLEČKÁCH
Mobilní flipchart, s otočnou psací plochou 90 
stupňů  

ks 1 kus 2 Flipchart AVELI Mobile 5 , 70x100 cm 2726,4 5 452,80 Kč

UZAVÍZACÍ DESKY S KLIPEM PVC uzavíratelné desky s klipem. Formát A4, ks 1 kus 30 Desky TITAN A4 uzaviratelné s klipem - černé 70,04 2 101,20 Kč
Psací podložka s klipem, materiál povrchu - kašírovaný polypropylen, klip s úchytem 
pro kuličkovou tužku.

DESKY S KLIPEM Psací podložka s klipem ks 1 kus 120 Jednodeska  A4 + klip - mix barev 24 2 880,00 Kč
Tuhá psací podložka vyrobená z kartonu potaženého PVC folií. Pevný klip s 
pružinovým mechanismem. Formát A4.

TABULE KORKOVÁ Tabule korková 60 x 90 cm ks 1 kus 20 Korková tabule v dřevěném rámu Bi-office, 90x60cm 176,97 3 539,40 Kč
Korková tabule je vyrobena z hrubozrnného korku, ve vrstvení 7 mm. Dřevěný borový 
rám s opracovanými hranami. Díky oboustrannému korku je možné tabuli používat 
oboustranně. Součástí balení jsou závěsný systém a upínáčky.

TABULE KORKOVÁ Tabule korková, 90 x 120 cm ks 1 kus 20 Korková tabule KOREK 120x90 cm, upín. háčky 349,85 6 997,00 Kč Tabule korková, 90 x 120 cm, dřevěný rám.

HOUBA NA TABULE Houba magnetická na bílé tabule a flipcharty ks 1 kus 100 Magnetická stírací Houbička Centropen WBM 9797 19,08 1 908,00 Kč
Houba magnetická na stírání bílých tabulí a flipchartů, bez nutnosti výměny čisticího 
povrchu, čistí se vodou. 

 před podpisem smlouvy vzorek

HOUBA NA TABULE
Magnetická houba na tabule - 
vyměňovatelný filc

ks 1 kus 50 Magnetická houba na tabuli 71,15 0,00 Kč Magnetická houba na bílé tabule s možností dokoupení náhradních filců.  před podpisem smlouvy vzorek

HOUBA NA TABULE - PRATELNÁ Pratelná magnetická houba na tabuli ks 1 ks 30 Pratelná magnetická houba na tabuli 48,5 1 455,00 Kč
Pratelná magnetická houba na bílé tabule. Není zapotřebí dokupovat náhradní filc, 
po použití stačí jenom omýt.

UTĚRKY NA TABULE Stírací utěrky na bílé tabule 16x20cm,100ks bal 100ks/bal 5 Stírací utěrky na bílé tabule 16x20cm,100ks 114,8 574,00 Kč
Jemné a velice savé suché utěrky 20 × 16 cm, 100 ks. Ideální pro použití s čisticími 
roztoky na bílé tabule. Neškodí životnímu prostředí a nedráždí pokožku. Cena za 
balení 100 ks utěrek

ČISTÍCÍ SPREJ NA BÍLÉ TABULE ČISTÍCÍ SPREJ NA BÍLÉ TABULE, 125 ml ks 1 kus 20 Čistič na bílé tabule Kores 250 ml 74,97 1 499,40 Kč  před podpisem smlouvy vzorek

BLOK NA FLIPCHART Blok pro flipchart 20 listů 68 x 99 cm, čistý ks 1 kus 200 Flipchartový blok Basic 65x98 cm 5x20 listů 52,36 10 472,00 Kč Vyroben z 80 g papíru. Parametry: rozměr-68 x 99 cm, počet listů-20, provedení-čistý

BLOK NA FLIPCHART
Blok do flipchartu - 65 × 98 cm, 40 listů, 
rastrovaný       

ks 1 kus 70 Blok do F-CH PADEX PR-80 rastr (40) 167,3 11 711,00 Kč Blok do flipchartu. 40 listů, čistý, 65 × 98 cm, multiperforace, rastrovaný.

BLOK DO FLIPCHARTU
Blok do F-CH PADEX  čistý (40) - 
multiperforace

ks 1 ks 50 Blok do F-CH PADEX  čistý (40) - multiperforace 135,8 6 790,00 Kč Blok do F-CH PADEX  čistý (40) - multiperforace

LAMINOVACÍ FÓLIE A4 Fólie laminovací A4, 100 µm, leské, 100 ks bal 100 ks v balení 50 Laminovací kapsa A4/100 mikr. 100 ks 136,12 6 806,00 Kč
Jsou vhodné pro všechny druhy stolních laminátorů. Pro běžné použití  - tloušťka 
100–125 micronů, balení-100 ks, provedení-lesklé,

LAMINOVACÍ FÓLIE A5 Laminovací fólie A5, 80 µm, 100 ks bal 100 ks v balení 20 Laminovací kapsa A5/80 mikr.  100 ks 76,86 1 537,20 Kč
Polyesterové čiré fólie pro laminování za tepla. Parametry: formát-A5, tloušťka-80 
μm, balení-100 ks, provedení-lesklé,

LAMINOVACÍ FÓLIE A6 Čirá fólie A6 (111 × 154 mm). Síla 80 mikronů. bal 100 ks v balení 10 Laminovací kapsa A6/80 mikr.  100 ks 44,42 444,20 Kč

LAMINOVACÍ FÓLIE A3 Laminovací fólie A3 - 125 mik., 100 ks bal 100 ks v balení 10 Laminovací kapsa A3/125 mikr. 100 ks 397,88 3 978,80 Kč
Polyesterové čiré fólie pro laminování za tepla. Parametry: formát-A3, tloušťka-125 
μm, balení-100 ks, provedení-lesklé,

LAMINOVACÍ KAPSA
Čirá fólie A4 (216 × 303 mm). Síla 100 
mikronů. Balení 100 ks

bal 100ks/bal 50 Laminovací kapsa A4/80 mikr.  100 ks 133 6 650,00 Kč Čirá fólie A4 (216 × 303 mm). Síla 100 mikronů. Balení 100 ks

JMENOVKY
Jmenovka kombinovaná - 54 x 90 mm, 
špendlík + klips

ks 1 kus 800 Jmenovka 9x5,5 cm  s klipem 2,88 2 304,00 Kč
Jmenovka (visačka) s klipem a spínacím špendlíkem. Rozměry 54 × 90 mm. Cena za 1 
ks.

JMENOVKY Jmenovka s rollerem 60 x 90 mm, 1 ks ks 1 kus 20 DURABLE Jmenovka s navíjecím klipem 60x90mm. 61,85 1 237,00 Kč
Transparentní jmenovka vyrobena z tvrdého PVC upevněná pomocí druku na 
rolosystém o délce až cca 80 cm. Dodáváno včetně prázdné kartičky. Parametry: 
rozměr-60 x 90 mm

JMENOVKY
Visačka z tvrdého mléčného polypropylenu. 
Vnitřní rozměr 88 × 55 mm

ks 1 kus 550 Visačka z tvrdého plastu 88x55 mm ID2009 8 4 400,00 Kč

DRŽÁK/KLIP NA JMENOVKY
Držák s nav. mechanismem (cca 80 cm), pro 
jmenovky a přístupové karty. Cena za 10 ks.

bal 10 ks v balení 300 Durable, klip s navíjecí šňůrkou 299 89 700,00 Kč
Klik s navíjecí šňůrkou, s úchytem na jmenovky, visačky, opatřené otovrem pro 
uchycení, na zadní straně kovový klip k uchycení na opasek, (cca 80 cm), pro jmenovky 
a přístupové karty. 10 ks v balení.

PLASTOVÉ HŘBETY PRO KROUŽKOVOU VAZBU
Hřbety  plastové pro kroužkovou vazbu, 10 
mm, kapac. 65 listů, VŠECHNY BARVY

bal 100 ks v balení 10 Hřbet pro kr. vazbu 10mm -bílý   100ks 82,6 826,00 Kč
Použití do všech značkových vazačů. Pro formát A4. 21 kroužků. Parametry: průměr-10 
mm, kapacita-65 listů, balení-100 ks, barva-bílá,

PLASTOVÉ HŘBETY PRO KROUŽKOVOU VAZBU
Hřbety  plastové pro kroužkovou vazbu,16 
mm,  kapac. 125 listů, VŠECHNY BARVY

bal 100 ks v balení 10 Hřbet pro kr. vazbu 14mm -bílý   100ks 134,4 1 344,00 Kč

PLASTOVÉ HŘBETY PRO KROUŽKOVOU VAZBU
Hřbety  plastové pro kroužkovou vazbu,16 
mm,  kapac. 210 listů, VŠECHNY BARVY

bal 50 ks v balení 5 Hřbet pro kr. vazbu 22mm -bílý   50ks 138,6 693,00 Kč

PLASTOVÉ HŘBETY PRO KROUŽKOVOU VAZBU
Plastový hřbet pro kroužkový vazač 32 mm, 
kapacita 310 listů, bílý

bal 50 ks v balení 5 Hřbet pro kr. vazbu 32mm -bílý   50 ks 214,2 1 071,00 Kč

Odkladače, zásuvky, stojánky

Prezentace



PLASTOVÉ HŘBETY PRO KROUŽKOVOU VAZBU
Plastový hřbet pro kroužkový vazač 45 mm, 
kapacita 440 listů, bílý

bal 50 ks v balení 5 Hřbet pro kr. vazbu 45mm -bílý   50 ks 263,9 1 319,50 Kč

RYCHLOVÁZACÍ LIŠTA PRO NADMĚRNÉ DOKUMENTY
Rychlovázací lišta vhodná pro vázání 
neděrovaných dokumentů na 30 listů

bal 100 ks v balení 5 Rychlov.lišta DURABLE A4/3 - černá (100ks) 339,47 1 697,35 Kč

CLIP-FIX Clip-Fix plexisklo 30 x 40 cm ks 1 kus 20 Clip Frame 29,7 x 42 cm (A3) 55,44 1 108,80 Kč

Vysoce odolný kliprám. Přední, krycí strana vyrobena z kvalitního plexiskla o šířce 1 
mm. Zadní strana je vyrobena z HDF dřevěné desky o šířce 3 mm. Velmi dobře přilne 
ke stěně. Ochrání vaše dokumenty před poškozením. Parametry: rozměr-300 x 400 
mm, provedení-plexisklo,

Ostatní potřeby
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