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Pomocné piktogramy
novinka
▪ nově v sortimentu

po balení
▪ množstevní jednotka

záruka
▪ prodloužená záruka

na objednávku
▪ informujte se o termínu dodání

český výrobek

A4

formát
▪ velikost nebo maximální formát papíru, který lze 
do produktu vložit

kapaCita
▪ kolik listů papíru se může maximálně vložit 
do produktu20

ploChé sešívání
▪ snižuje objem zakládaných dokumentů až o 30 %, 
konce drátků se zahýbají naplocho

12 míst

kalkulačky
▪ počet míst na displeji

napájení
▪ na baterie a solární

napájení
▪ na baterie

18 l objem
▪ maximální objem koše

laminaCe
▪ laminace za tepla i studena

20

děrování
▪ kapacita děrování

ergo
▪ ergonomické držení

nevysyChavé
▪ vydrží bez víčka až 14 dní

OBJEM
1,5 l objem

250 g

hmotnost

klasifikaCe o
▪ optické datové nosiče

klasifikaCe t
▪ magnetické datové nosiče 
- ID karty, diskety

klasifikaCe e
▪ elektronické datové nosiče 
 - flash paměti, čipové karty

kanCelářské sponky
▪ skartace kancelářských sponek

stopa
▪ šířka stopy v mm

anatomie
▪ anatomicky tvarovaná záda

popruhy
▪ nastavitelné ramenní popruhy

refleX
▪ reflexní prvky

objem
▪ objem batohu

hmotnost
▪ váha batohu

láhev
▪ síťované kapsy na láhev

Úhlopříčka
▪ velikost notebooku

provedení
▪ čistý

provedení
▪ čtvereček

provedení
▪ linka

1,8 mm

popruhy
▪ nastavitelný hrudní popruh

délka
▪ délka kružítka14

0 m
m





48,50 kč 58,69 kč

48,50 kč 58,69 kč

48,50 kč 58,69 kč

59,50 kč 72 kč

25,30 kč 30,61 kč

30,10 kč 36,42 kč

30,10 kč 36,42 kč

30,10 kč 36,42 kč

37,60 kč 45,50 kč

23 kč 27,83 kč

64 kč 77,44 kč

41,40 kč 50,09 kč

31,70 kč 38,36 kč
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Školní
potřeby

Pastelky Colorino Box + jednotlivé barvy

Kvalitní trojhranné pastelky pro extra měkké kreslení 
sytými barvami díky vysokému obsahu pigmentů. Tuha 
pastelky je lepená po celé délce - extra odolná proti 
lámání. Velké balení v boxu a jednotlivé barvy v balení 
po 12 ks vhodné pro školy a školky.

2

Stíratelná tabulka Centropen 7719

Oboustranně stíratelná tabulka A4 pro 1. třídu základní školy. Na jedné straně s potiskem linek a podlinek na druhé 
straně bez potisku. Vhodná k nácviku prvního psaní a kreslení.

• součástí tabulky jsou 2 stíratelné značkovače 2507 (modrý + černý)

3

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2300090 67 kč 81,07 kč

obj. číslo barva / balení cena bez DPH cena s DPH
5800100 Box – mix 12 x 14 barev 1 031 kč 1 247,51 kč
5800110 Bílá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800111 Žlutá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800112 Okrová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800113 Zlatá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800114 Oranžová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800115 Červená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800116 Růžová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800117 Světle zelená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800118 Tmavě zelená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800119 Světle modrá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800120 Tmavě modrá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800121 Fialová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800122 Hnědá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800123 Černá / 12 ks 81 kč 98,01 kč

1 Sada barevných papírů A4

Složka pestrobarevných papírů, mix barev. 
Dvě varianty: obyčejný nebo lepicí.

obj. číslo balení / druh cena bez DPH cena s DPH
4003050 8 listů / obyčejné 14 kč 16,94 kč
4003070 20 listů / obyčejné 25,50 kč 30,86 kč
4003100 8 listů / lepicí 34,40 kč 41,62 kč A4
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1 Sešity PREMIUM

Šité sešity vyrobené z bezdřevého, běleného papíru. Motivy obálek sešitů se mohou 
v průběhu platnosti katalogu změnit.      

obj. číslo typ formát počet listů provedení cena bez DPH cena s DPH
3100040 440 A4 40 čistý 22,40 kč 27,10 kč
3100050 444 A4 40 linka 22,40 kč 27,10 kč
3100051 444 s okrajem A4 40 linka 22,40 kč 27,10 kč
3100060 445 A4 40 čtvereček 22,40 kč 27,10 kč
3100070 460 A4 60 čistý 33,60 kč 40,66 kč
3100080 464 A4 60 linka 33,60 kč 40,66 kč
3100090 465 A4 60 čtvereček 33,60 kč 40,66 kč
3100100 510 A5 10 čistý 5,70 kč 6,90 kč
3100110 511 A5 10 linka 5,70 kč 6,90 kč
3100111 511 pom. linka A5 10 linka 6,50 kč 7,87 kč
3100120 512 A5 10 linka 5,70 kč 6,90 kč
3100121 512 pom. linka A5 10 linka 6,50 kč 7,87 kč
3100130 513 A5 10 linka 5,70 kč 6,90 kč
3100135 517 A5 8 notový 11,40 kč 13,79 kč
3100150 520 A5 20 čistý 7,80 kč 9,44 kč
3100160 523 A5 20 linka 7,80 kč 9,44 kč
3100170 524 A5 20 linka 7,80 kč 9,44 kč
3100171 524 s okrajem A5 20 linka 7,80 kč 9,44 kč
3100180 525 A5 20 čtvereček 7,80 kč 9,44 kč
3100190 540 A5 40 čistý 12,40 kč 15 kč
3100200 544 A5 40 linka 12,40 kč 15 kč
3100201 544 s okrajem A5 40 linka 12,40 kč 15 kč
3100210 545 A5 40 čtvereček 12,40 kč 15 kč
3100220 560 A5 60 čistý 18,60 kč 22,51 kč
3100230 564 A5 60 linka 18,60 kč 22,51 kč
3100240 565 A5 60 čtvereček 18,60 kč 22,51 kč
3100755 543 A5 30 linka 14,30 kč 17,30 kč
3100250 624 A6 20 linka 5 kč 6,05 kč
3100260 644 A6 40 linka 8,70 kč 10,53 kč

2 Sešity Economy

Šité sešity vyrobené z recyklovaného papíru. Motivy obálek se mohou v průběhu platnosti 
katalogu měnit.      

obj. číslo typ počet listů provedení cena bez DPH cena s DPH
3100490 420 Economy 20 čistý 12,40 kč 15 kč
3100500 424 Economy 20 linka 12,40 kč 15 kč
3100510 425 Economy 20 čtvereček 12,40 kč 15 kč
3100515 440 Economy 40 čistý 14,90 kč 18,03 kč
3100520 444 Economy 40 linka 14,90 kč 18,03 kč
3100530 445 Economy 40 čtvereček 14,90 kč 18,03 kč
3100535 460 Economy 60 čistý 24,90 kč 30,13 kč
3100540 464 Economy 60 linka 24,90 kč 30,13 kč
3100550 465 Economy 60 čtvereček 24,90 kč 30,13 kč
3100555 520 Economy 20 čistý 6,40 kč 7,74 kč
3100560 523 Economy 20 linka 6,40 kč 7,74 kč
3100570 524 Economy 20 linka 6,40 kč 7,74 kč
3100580 525 Economy 20 čtvereček 6,40 kč 7,74 kč
3100585 540 Economy 40 čistý 7,90 kč 9,56 kč
3100590 544 Economy 40 linka 7,90 kč 9,56 kč
3100600 545 Economy 40 čtvereček 7,90 kč 9,56 kč
3100605 560 Economy 60 čistý 12,50 kč 15,13 kč
3100610 564 Economy 60 linka 12,50 kč 15,13 kč
3100615 565 Economy 60 čtvereček 12,50 kč 15,13 kč
3100630 624 Economy 20 linka 3,90 kč 4,72 kč
3100640 644 Economy 40 linka 6,10 kč 7,38 kč

3 Obaly na sešity gimboo

Praktický obal na sešity a knihy. Hladký a průhledný povrch v různobarevném provedení.
Zpevněné hrany. 

• síla materiálu: 150 μm
• dodáváme po balení 25 ks

obj. číslo barva / formát cena bez DPH cena s DPH
7000450 červený / A5 141 kč 170,61 kč
7000451 zelený / A5 141 kč 170,61 kč
7000452 modrý / A5 141 kč 170,61 kč
7000453 oranžový / A5 141 kč 170,61 kč
7000454 žlutý / A5 141 kč 170,61 kč
7000460 červený / A4 205 kč 248,05 kč
7000461 zelený / A4 205 kč 248,05 kč
7000462 modrý / A4 205 kč 248,05 kč
7000463 oranžový / A4 205 kč 248,05 kč
7000464 žlutý / A4 205 kč 248,05 kč A4 A5

A6-A4 A6-A4
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4 Poznámkové bloky šité

Šité poznámkové bloky z bezdřevého bílého papíru, standardní kvalita. Zadní 
strana z tvrdého kartonu, přední strana potištěná, motivy se mohou během 
platnosti katalogu měnit.

A5

6 Milimetrový papír v bloku

Blok s předtištěným milimetrovým rastrem. 

obj. číslo formát listy cena bez DPH cena s DPH
0306940 A4  25 59,50 kč 72 kč
0306960 A3 20 103 kč 124,63 kč A4,A3

8 Popisovací složka

Nažloutlé popisovací složky, tvrdé PVC 2×0,3 mm.

• originál balení 50 ks

9 Papír skládaný

Přeložené papírové archy formátu A3, provedení linkované, čtverečkované nebo čisté.

 • balení 200 archů

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
4100500 A4 16,40 kč 19,84 kč
4100600 A5 9,50 kč 11,50 kč

obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
0302910 linkované 210 kč 254,10 kč
0303010 čtverečkované 210 kč 254,10 kč
0303020 čisté 197 kč 238,37 kč

A3

A5,A4

7 Poznámkový blok Wild

Divoká příroda zachycená fotoaparátem zdobí obálky nové kolekce 
poznámkových bloků v šité vazbě. Kvalitní bloky s pevnou lesklou obálkou. 

• 40 listů (papír 80 g)
• mix motivů

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
3100375 A5 18,40 kč 22,26 kč
3100376 A4 32,40 kč 39,20 kč

5 Poznámkový blok Animal baby

Kolekce poznámkových bloků s roztomilými zvířatky na obálce. 
Kvalitní bloky v šité vazbě s pevnou lesklou obálkou.

• 40 listů (papír 80 g)
• mix motivů

A5,A4

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
3100370 Animal baby 18,40 kč 22,26 kč
3100371 Sweet Pets 18,40 kč 22,26 kč vyrobeno v eu

vyrobeno v eu

obj. číslo formát počet listů provedení cena bez DPH cena s DPH
3301200 A4 80 čistý 45,50 kč 55,06 kč
3301100 A4 80 linka 45,50 kč 55,06 kč
3301400 A5 80 čistý 24,50 kč 29,65 kč
3301450 A5 80 linka 24,50 kč 29,65 kč
3301500 A5 80 čtvereček 24,50 kč 29,65 kč
3301600 A6 80 čistý 14,40 kč 17,42 kč
3301700 A6 80 linka 14,40 kč 17,42 kč
3301280 A4 50 čistý 32,70 kč 39,57 kč
3301260 A4 50 linka 32,70 kč 39,57 kč
3301290 A4 50 čtvereček 32,70 kč 39,57 kč
3301350 A5 50 čistý 19,60 kč 23,72  kč
3301330 A5 50 linka 19,60 kč 23,72  kč
3301340 A5 50 čtvereček 19,60 kč 23,72  kč A6-A4



objednací číslo cena 
bez DPH

cena 
s DPH

4308145 černá ks 47,80 kč 57,84 kč

4308146 červená ks 47,80 kč 57,84 kč

4308147 modrá ks 47,80 kč 57,84 kč

4308148 zelená ks 47,80 kč 57,84 kč

4308144 mix 4 barev sada 4 barvy BASIC 176 kč 212,96kč

4308143 mix 4 barev sada 4 barvy PASTEL 176 kč 212,96 kč
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3 Pilot FriXion Point

Unikátní přepisovatelný roller s jehličkovým hrotem pro přesné psaní. Píše podle barvy těla. 

5 Plnicí pero 2166 - SHARK

Designově atraktivní trojúhelníkové bombičkové pero osazené ocelovým hrotem s iridiovou 
kuličkou typu F a s měkkým gumovým úchopem zaručuje pohodlné a snadné psaní bez únavy. 
V pěti různých barevných kombinacích. 

• vhodné pro praváky i leváky
• náhradní bombičky s modrým zmizíkovatelným inkoustem

6 Stabilo PALETTE

Gelové kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Vylepšená gelová náplň pro hladší psa-
ní. Velké okénko pro snadnou kontrolu hladiny náplně. Extra velká, neklouzavá úchopová 
zóna pro pohodlné a příjemné držení. Jemná šíře stopy (F) pro přesnou práci s textem. 

1 Pilot FriXion Ball

Unikátní přepisovatelný roller s širokou nabídkou barev. Píše podle barvy těla.

2 Pilot FriXion Clicker

Unikátní přepisovatelný roller s širokou nabídkou barev. Píše podle barvy těla.
Díky stiskacímu provedení je pero ihned připraveno k použití a nehrozí ztráta víčka

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
4901610 plnící pero 155 kč 187,55 kč
4902290 bombičky 6 ks 9,20 kč 11,30 kč

0,35 mm

0,25 mm

obj. číslo barva pera cena bez DPH cena s DPH náhrad. náplň / 3 ks cena bez DPH cena s DPH
5002720 černá 83,50 kč  101,04 kč 4603691 142 kč 171,82 kč
5002725 zelená 83,50 kč  101,04 kč 4603693 142 kč 171,82 kč
5002730 červená 83,50 kč  101,04 kč 4603692 142 kč 171,82 kč
5002735 oranžová 83,50 kč  101,04 kč 4603688 142 kč 171,82 kč
5002740 modrá 83,50 kč  101,04 kč 4603690 142 kč 171,82 kč
5002745 fialová 83,50 kč  101,04 kč 4603687 142 kč 171,82 kč
5002750 sv. modrá 83,50 kč  101,04 kč - - -
5002755 růžová 83,50 kč  101,04 kč 46036941 142 kč 171,82 kč

- tm.modrá - - 4603689 142 kč 171,82 kč

obj. číslo barva pera cena bez DPH cena s DPH náhrad. náplň / 3 ks cena bez DPH cena s DPH
5002800 černá 83,50 kč  101,04 kč 4603696 142 kč 171,82 kč
5002825 zelená 83,50 kč  101,04 kč 4603698 142 kč 171,82 kč
5002820 červená 83,50 kč  101,04 kč 4603697 142 kč 171,82 kč
5002810 modrá 83,50 kč  101,04 kč 4603695 142 kč 171,82 kč
5002815 fialová 83,50 kč  101,04 kč 46036952 142 kč 171,82 kč
5002805 sv. modrá 83,50 kč  101,04 kč 46036951 142 kč 171,82 kč
5002803 růžová 83,50 kč  101,04 kč 46036953 142 kč 171,82 kč

obj. číslo barva pera / 0,5 mm cena bez DPH cena s DPH náhrad. náplň / 3 ks cena bez DPH cena s DPH
5002325 černá 93 kč 112,53 kč 4603696 142 kč 171,82 kč

50023291 zelená 93 kč 112,53 kč 4603698 142 kč 171,82 kč
5002327 červená 93 kč 112,53 kč 4603697 142 kč 171,82 kč
5002326 modrá 93 kč 112,53 kč 4603695 142 kč 171,82 kč

50023292 fialová 93 kč 112,53 kč 46036952 142 kč 171,82 kč
5002329 sv. modrá 93 kč 112,53 kč 46036951 142 kč 171,82 kč

50023293 růžová 93 kč 112,53 kč 46036953 142 kč 171,82 kč
5002328 modro-černá 93 kč 112,53 kč 4603699 142 kč 171,82 kč

obj. číslo barva pera / 0,7 mm cena bez DPH cena s DPH náhrad. náplň / 3 ks cena bez DPH cena s DPH
5002320 černá 93 kč 112,53 kč 4603691 142 kč 171,82 kč
5002318 zelená 93 kč 112,53 kč 4603693 142 kč 171,82 kč
5002322 červená 93 kč 112,53 kč 4603692 142 kč 171,82 kč
5002321 modrá 93 kč 112,53 kč 4603690 142 kč 171,82 kč
5002317 fialová 93 kč 112,53 kč 4603687 142 kč 171,82 kč
5002319 sv. modrá 93 kč 112,53 kč - - -
5002316 růžová 93 kč 112,53 kč 46036941 142 kč 171,82 kč
5002323 modro-černá 93 kč 112,53 kč 4603689 142 kč 171,82 kč

0,5 mm 0,7 mm

4 Gelové pero PAPER MATE INKJOY

Gelová kuličková pera Paper Mate se speciálním rychleschnoucím inkoustem InkJoy, 
nerozmazává se. Všechna barevná pera mají komfortní ergonomický tvar úchopu, 
velice pohodlné a příjemné psaní.

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4201851 černá 69,50 kč 84,10 kč
4201852 červená 69,50 kč 84,10 kč
4201856 sv. zelená 69,50 kč 84,10 kč
4201857 zelená 69,50 kč 84,10 kč

obj. číslo barva pera cena bez DPH cena s DPH
5003871 modrá 56,50 kč 68,37 kč
5003872 černá 56,50 kč 68,37 kč
5003873 červená 56,50 kč 68,37 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4604242 modrá 33,90 kč 41,02 kč
4604243 černá 33,90 kč 41,02 kč
4604244 červená 33,90 kč 41,02 kč

0,4 mm



obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH

4200800 modrá 70 kč 84,70 kč

4200802 zelená 70 kč 84,70 kč

4200803 růžová 70 kč 84,70 kč

4200804 fialová 70 kč 84,70 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH

4200805 modrá 70 kč 84,70 kč

4200806 zelená 70 kč 84,70 kč

4200807 růžová 70 kč 84,70 kč

4200808 fialová 70 kč 84,70 kč

4603901 náhradní náplň - modrá / 2 ks 75 kč 90,75 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH

5700078 pryž 30,40 kč 36,78 kč
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3 Centropen 2675 - TORNADO

Oblíbené kuličkové pero Tornado s ergo držením s “masážními body”, které aktivují na bříškách 
prstů hmatové receptory a garantují zdravé psaní bez únavy. Vhodná náhrada plnicích per pro 
školáky, píše lehce bez tlačení, ideální pro leváky a  dysgrafiky, doporučeno pro první dětské 
psaní. Zmizíkovatelný modrý inkoust a tenká, rovnoměrná stopa písma. 

• mix barev
• originál balení 10 ks

5 Centropen 3649 - Korekční popisovač

Dvě funkce v jednom popisovači. Jeden hrot zmizíkuje modrý inkoust plnicích per druhý 
hrot modře přepisuje vyzmizíkovanou stopu. Moderní ergonomickké držení. Jemný 
plastový hrot - Ø1,2 mm; válcový hrot - Ø3,9 mm

• originál balení 50 ks

6 Centropen 2539 - Zmizík

Zmizík na inkousty plnicích per s ventilačním chránítkem a válcovým hrotem.

• originál balení 50 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4701000 23,20 kč 28,07 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1500008 7,30 kč 8,83 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1500003 13,80 kč 16,70 kč 1 mm

0,3 mm

4 Centropen 4775 - TORNADO COOL

Školní roller nové generace, plášť ze dvou materiálů a měkké ERGO držení s „masážními 
body“, vhodné pro praváky, leváky i dysgrafiky. Zmizíkovatelný modrý inkoust. Průměr 
kuličky 0,5 mm.

• mix barev
• originál balení 10 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4701005 29,30 kč 35,45 kč 0,3 mm

2 Roller Schneider One Hybrid C 0,31 STABILO® EASY original / EASYoriginal metallic

Oblíbený inkoustový ergonomický roller, který je alternativou plnicího pera. Vhodný pro první psaní. 
Ve variantě zvlášť pro leváky a praváky. Příjemná úchopová zóna z neklouzavého materiálu, která 
umožňuje správné držení a napomáhá proti předčasné únavě svalstva ruky a bolestem ruky při psaní. 
Lehce klouže po papíře, nedělá kaňky, nerozskřípe se. Nový hrot s každou novou náplní. Se štítkem 
na jméno. Součástí každého balení je 1 náplň s modrým zmizíkovatelným inkoustem.

• zmizíkovatelný inkoust
• modrá náplň

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4308714 55,50 kč 67,16 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4604248 modrá náplň / 3 ks 65,50 kč 79,26 kč

druh pera modrá růžová cena bez DPH cena s DPH
EASYoriginal / pravák 5003850 5003855 195 kč 235,95 kč
EASYoriginal / levák 5003860 5003865 195 kč 235,95 kč

EASYoriginal metalic / pravák 5003880 5003885 195 kč 235,95 kč
EASYoriginal metalic / levák 5003890 5003895 195 kč 235,95 kč 0,5 mm 0,3 mm

EASYoriginal metallic

EASYoriginal

Roller s kónickým kovovým hrotem s kuličkou šíře 0,3 mm a s dokumentačním inkoustem 
pro příjemné a lehké psaní.
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2 Gelový roller G-2 Victoria

Výsuvný gelový roller s gumovým úchopem a vyměnitelnou náplní. Vysoce odolná 
kulička si ponechává svůj tvar i při dlouhodobém užívání.  Píše podle barvy těla.

• originální balení 12 kusů

1 Gelový roller B2P

Z PLASTOVé LAHVE VZNIKLO PERO.

• gelový roller vyrobený převážně z recyklovaných PET lahví
• tvar pera je navržen tak, aby se minimalizovala potřeba plastů při výrobě
• design pera odkazuje na materiál, ze kterého je pero vyrobeno
• jemné psaní, jasné barvy
• píše podle barvy stiskací části

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4205072 černá 65 kč 78,65 kč
4205070 modrá 65 kč 78,65 kč
4205071 červená 65 kč 78,65 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4603760 černá 49,90 kč 60,38 kč
4603750 modrá 49,90 kč 60,38 kč
4603770 červená 49,90 kč 60,38 kč

obj. číslo barva náplně cena bez DPH cena s DPH
4205001 černá 67,50 kč 81,68 kč
4205002 modrá 67,50 kč 81,68 kč
4205003 červená 67,50 kč 81,68 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4603782 modrá 49,90 kč 60,38 kč
4603781 červená 49,90 kč 60,38 kč
4603780 černá 49,90 kč 60,38 kč

3 Kuličkové pero PENTEL KACHIRI

Kuličkové pero s pogumovaným trojbokým držením. Stiskací mechanika. 
Průhledné plastové tělo s černým klipem. Barva těla odpovídá barvě náplně.

• originál balení 12 ks 

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4308205 černá 28,80 kč 34,85 kč
4308206 modrá 28,80 kč 34,85 kč
4308207 červená 28,80 kč 34,85 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4604150 modrá / 2 ks 19,30 kč 23,35 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4604288 modrá 17,50 kč 21,18 kč

4 Kuličkové pero STABILO® marathon

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Komfortní úchopová zóna. Extra velký zásobník náplně 
umožňuje napsat dvakrát více, než standardní kuličková pera (až 5500 m)

• náhradní náplně v modré a černé barvě
• šíře stopy 0,38 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4203500 černá 20,20 kč 24,44 kč
4203501 modrá 20,20 kč 24,44 kč
4203502 červená 20,20 kč 24,44 kč

5 Kuličkové pero čtyřbarevné CONCORDE

Celokovové šestihranné kuličkové pero ve zlaté nebo stříbrné barvě.

6 Kuličkové pero HERO 330

Plastové kuličkové pero s kovovým víčkem, známé pod názvem „čína“.                           
• originál balení 12 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4200100 18,80 kč 22,75 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4400360 zlatá 145 kč 175,45 kč
4400370 stříbrná 121 kč 146,41 kč čtyřbarevné

0,32 mm

0,39 mm

0,5 mm

0,38 mm
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7 Kuličkové pero CONCORDE Agáta

Kuličkové pero, dodáváno v mixu 4 pastelových barev. Stiskací mechanismus, gumový úchop.

8 Kuličkové pero CONCORDE Cat

Kuličkové pero s obrázky koček. Mikrohrot 0,5mm. Dodávané ve 2 barevných variantách 
- bíločerné a černobílé. 

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4205352 pero 11,60 kč 14,04 kč
4600501 náplň 2,50 kč 3,03 kč 0,7 mm 0,7 mm

Odlehčené kuličkové pero vhodné do kanceláře, školy nebo k zápisu poznámek.  
Tenké tělo se sametově hladkým povrchem a s vroubkovaným gripem pro pohodlnější uchop 
a psaní. Dodáno v barevném mixu 9 pestrých barev. 

• náplň modrá

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4200230 pero 12,40 kč 15 kč
4600590 náplň X20 2,40 kč 2,90 kč

9 Kuličkové pero SPOKO 01127

Celoplastové kuličkové pero s pogumovaným úchopem, barva těla odpovídá barvě náplně.

• originál balení 12 ks

obj. číslo barva náplně cena bez DPH cena s DPH
4201210 modrá 9,30 kč 11,25 kč
4201211 červená 9,30 kč 11,25 kč
4201212 černá 9,30 kč 11,25 kč

obj. číslo náplň cena bez DPH cena s DPH
4600591 černá 2,70 kč 3,27 kč
4600590 modrá 2,40 kč 2,90 kč
4600592 červená 2,70 kč 3,27 kč

10 Kuličkové pero PURE

11 Kuličkové pero Luxor Focus - sada

Sada jednorázových kuličkových per s víčkem. Barva těla odpovídá barvě náplně. 
Velmi lehké psaní díky olejové náplni s nízkou viskozitou inkoustu.

• 9 barev v sadě

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4200170 63,50 kč 76,84 kč 1 mm

12 Centropen 2225 - Slideball Clicker

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem s výbornými psacími vlastnostmi. Plněné je nízkoviskózním  
inkoustem, který zaručuje super jemné a hladké psaní neporovnatelné s inkoustovými i gelovými náplněmi. 
Pero má jehlový hrot a průhledný plášť s možností kontroly náplně a trojúhelníkové ERGO držení. 

• originál balení 12 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5000424 černá 9 kč 10,89 kč
5000425 červená 9 kč 10,89 kč
5000426 modrá 9 kč 10,89 kč
5000427 zelená 9 kč 10,89 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4205355 pero 12 kč 14,52 kč
4600501 náplň 2,50 kč 3,03 kč

0,3 mm
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1 STABILO® point 88®

Evropská jednička mezi tenkými linery. Nezaměnitelný šestihranný design s bílými pruhy, ideální do školy, do kanceláře i na relax.  Hrot zasazený v kovovém pouzdře 
zajišťuje dlouhou životnost. Vhodný pro práci s pravítkem a šablonami, pro kreslení a skicování, podtrhávání, nebo barevné strukturování textu. Náplň na vodní bázi. 
Vydrží dlouho bez uzávěru. Prodyšný uzávěr. Široká nabídka barev, neonové, pastelové odstíny.

• balení 10 ks (jednotlivé barvy)
• sada 15 ks (10 standardních + 5 neonových barev)

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5002550 černá 22,80 kč 27,59 kč
5002551 červená 22,80 kč 27,59 kč
5002552 modrá 22,80 kč 27,59 kč
5002553 zelená 22,80 kč 27,59 kč
5002554 růžová 22,80 kč 27,59 kč
5002555 lila 22,80 kč 27,59 kč
5002556 fialová 22,80 kč 27,59 kč
5002557 tyrkysová 22,80 kč 27,59 kč
5002559 neonově žlutá 22,80 kč 27,59 kč
5002560 sada 6 ks 128 kč 154,88 kč
5002563 sada 10 ks 213 kč 257,73 kč
5002565 sada 15 ks 304 kč 367,84 kč
5002568 sada NEON 6 ks 124 kč 150,04 kč
5002569 sada PASTELS 8 ks 166 kč 200,86 kč

2 Centropen Highlighter style 6252

Zvýrazňovač v moderním designu.

• hladké a pohodlné zvýraznění textu na všech druzích papírů
• klínový hrot
• pastelové barvy
• originál balení 12 ks

3 Popisovač Handy3 fineliner

Popisovače s jemným plastovým hrotem v kovové objímce, trojhranné tělo.

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100161 růžová 21,40 kč   25,89 kč
5100162 fialová 21,40 kč   25,89 kč
5100163 modrá 21,40 kč   25,89 kč
5100164 zelená 21,40 kč   25,89 kč
5100165 sada 4 ks 82 kč 99,22 kč 1-4,6 mm 0,7 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5003240 sada 12 ks 81 kč 98,01 kč
5003241 sada 6 ks 55,50 kč 67,16 kč
5003242 sada 4 ks 40 kč 48,40 kč

5 Staedtler Textsurfer Classic 364 

Plochý zvýrazňovač, plastové tělo v barvě náplně. Fluorescenční barvy, vysoká krycí 
schopnost a odolnost proti vysychání i v otevřeném stavu.

• klínový hrot
• originál balení 10 ks

obj. číslo 5300500 5300520 5300530 5300510 5300540 5300560 5300590 5300595
barva  žlutá  oranžová  růžová  zelená  modrá  fialová sada 4 ks sada 6 ks

cena bez DPH 38,80 kč 38,80 kč 38,80 kč 38,80 kč 38,80 kč 38,80 kč 161 kč 282 kč
cena s DPH 46,95 kč 46,95 kč 46,95 kč 46,95 kč 46,95 kč 46,95 kč  194,81 kč 341,22  kč

1-5 mm

4 Pilot Frixion Light

Unikátní přepisovatelný zvýrazňovač obsahující speciální inkoust, který lze zneviditelnit 
zahřátím na 60 °C. Zneviditelnění vznikne třením („gumováním“) pomocí plastového 
zakončení zvýrazňovače, znovu se objeví při teplotě nižší než -15 °C.

• klínový hrot

1-3 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5300490 žlutá 48,30 kč 58,44 kč
5300491 růžová 48,30 kč 58,44 kč
5300492 zelená 48,30 kč 58,44 kč
5300493 oranžová 48,30 kč 58,44 kč
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6 Fixy trojhranné Jumbo

Fixy velikosti „JUMBO“ v trojhranném provedení. Snadno vypratelné.

• sada 10 sytých barev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5200990 132 kč 159,72 kč

10 Centropen 2739 - Textile

Značkovač s  trojúhelníkovým držením a  nevypratelným světlostálým inkoustem na vodní 
bázi, píše na téměř všechny druhy textilu, stopa písma je odolná praní do 60 °C, vhodný pro 
malování na trička. Skladujte ve vodorovné poloze. 

• válcový hrot o průměru 3,9 mm
• balení 10 ks

11 Centropen 7550 – Colour World

Popisovače s ventilačním bezpečnostním chránítkem a trojúhelníkovou úchopovou částí. 
Odolávají vyschnutí až 5 let. Obsahují zdravotně nezávadný a vypratelný inkoust.

• válcový hrot odolný proti zatlačení
• balení 50 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100120 černá 2,90 kč 3,51 kč
5100110 červená 2,70 kč 3,27 kč
5100100 modrá 2,70 kč 3,27 kč
5100130 zelená 2,70 kč 3,27 kč
5100160 hnědá 2,70 kč 3,27 kč
5100150 žlutá 2,70 kč 3,27 kč
5200100 sada 4 ks 13,60 kč 16,46 kč
5200200 sada 6 ks 17,60 kč 21,30 kč
5200400 sada 12 ks 30,50 kč 36,91 kč
5200600 sada 24 ks 57 kč 68,97 kč

barva  černá  červená  modrá  zelená  žlutá  hnědá sada 6 ks
obj. číslo 5100400 5100420 5100410 5100430 5100445 5100440 5100450

cena bez DPH 13 kč 13 kč 13 kč 13 kč 13 kč 13 kč 68 kč
cena s DPH 15,73 kč 15,73 kč 15,73 kč 15,73 kč 15,73 kč 15,73 kč 82,28 kč 1 mm1,8 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5200900 6 barev 310kč 375,10 kč
5200920 12 barev 572 kč 692,12 kč
5200930 černá 58 kč 70,18 kč
5200935 modrá 58 kč 70,18 kč
5200940 červená 58 kč 70,18 kč
5200945 zelená 58 kč 70,18 kč

8 Pilot FriXion Colors gumovací fixy

• přepisovatelný roller
• jedinečné fixy s vláknovým hrotem a termosenzitivním inkoustem
• dostupné ve 12 barvách jednotlivě nebo v sadách po 6 a 12 kusech
• průměr hrotu 2,5 mm, šířka stopy 0,63 mm

0,63 mm

7 Fixy STABILO® Trio® Jumbo 

Fixy s robustním silným hrotem, který vyhovuje potřebám nejmladších. Trojhranná úchopová 
zóna zaručuje snadné a správné držení fixy. Superpratelné barvy, prodyšné víčko.

• sada 12 barev
• odolný robustní hrot

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5200955 125 kč 151,25 kč 3 mm

9 Souprava gelových popisovačů CONCORDE

glitter - Gelová pera se třpitivým efektem. Velmi dobře se smývají mýdlem z pokožky. 
Sada 10-ti barev v plastovém pouzdru.

presto - Sada neonových rychleschnoucích gelových per. Výtazně sytá reflexní stopa. 
Sada 6-ti barev v pevném plastovém pouzdru.

obj. číslo popis souprava cena bez DPH cena s DPH
4201216 glitter 10 barev 131 kč 158,51 kč
4201214 neon 6 barev 55 kč 66,55 kč
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1 Pilot V-Board Master BeGreen

Popisovač na bílé tabule s výměnnou náplní. Moderní technologie zajišťuje intenzivní barvy 
viditelné i z velké vzdálenosti, stopa je při použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny, 
snadné doplňování. Vyrobeno z 91 % z recyklovaného materiálu.

• kulatý hrot
• balení 10 ks

2 Pilot V Board Master S-UF UF

Popisovač na bílé tabule s tenkou stopou psaní. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí – je 
vyroben z 80% recyklovaných materiálů. Barvy jsou jasné a viditelné i z velké vzdálenosti. Napsaná 
stopa má stejnou šířku po celou dobu psaní. 

• Ultra Fine –  šířka stopy 0,8 mm
  Extra Fine – šířka stopy 1,3 mm 
• průměr hrotu 3,5 mm
• kulatý hrot
• originální balení 10 ks

barva popisovač náplň
černá 5102310 5102320

červená 5102311 5102321
modrá 5102312 5102322
zelená 5102313 5102323

cena bez DPH        52,50 kč           34,60 kč
cena s DPH        63,53 kč 41,87 kč

91%

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
5102315 sada 5 ks 247 kč 298,87 kč

barva stopa 1,3 stopa 0,8
černá 5102340 5102343

červená 5102341 5102344
modrá 5102342 5102345

cena bez DPH        52,50 kč           52,50 kč           
cena s DPH        63,53 kč           63,53 kč           

0,8 mm

1,3 mm

80%

2,3 mm 0,8-1,3 mm

1-3 mm

4 LUXOR Whiteboard marker  750 / 751 

Snadno stíratelný ze skla a ze všech hladkých povrchů. Neobsahuje xylen, toluen a je bez 
zápachu. Za optimálních podmínek vydrží stíratelný popisovač až 72 hodin bez víčka, i přesto 
je lépe popisovač po použití uzavřít. Stopu lze smazat za použití suchého hadříku či houbičky.

barva klínový hrot kulatý hrot
černá 5100385 5100381

červená 5100386 5100382
modrá 5100387 5100383
zelená 5100388 5100384

cena bez DPH        19,80 kč           19,80 kč           
cena s DPH        23,96 kč           23,96 kč           

 Marker 750 - kulatý hrot

 Marker 751 - klínový hrot

3 STABILO® Plan Whiteboard Marker 641 / 643 

Popisovač interaktivních bílých tabulí, vhodný do kanceláří a škol. Rychleschnoucí 
náplň na vodní bázi.  Stíratelný za sucha z většiny neporézních povrchů. Vydrží dlouho 
bez víčka a nevyschne.

barva  kulatý hrot klínový hrot
černá 51003400 51003404

červená 51003401 51003405
modrá 51003402 51003406
zelená 51003403 51003407

cena bez DPH        29,30 kč 29,30 kč
cena s DPH        35,45 kč 35,45 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
51003408 sada 6 ks / Marker 643 165 kč 199,65 kč
51003409 sada 6 ks / Marker 641 165 kč 199,65 kč

2,5-3,5 mm

1-5 mm

 Marker 641 - kulatý hrot

 Marker 643 - klínový hrot

6 CENTROPEN 1107 Spray Cleaner / Magnetická stírací houbička

Centropen 1107 spray Cleaner - Čistící kapalina 
na stíratelné tabule v rozprašovači. Kapalinu lze 
nastříkat přímo na tabuli nebo nanést na textilii a 
setřít. 

• objem 110 ml
• originální balení 6 ks

5 Centropen 8559 – stíratelný WBM

Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Inkoust je za sucha 
stíratelný, světlostálý. Náplň je zdravotně nezávadná. Skladujte ve vodorovné poloze.

• kulatý hrot
• originál balení 10 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100353 černá 21,10 kč 25,53 kč
5100352 červená 21,10 kč 25,53 kč
5100351 modrá 21,10 kč 25,53 kč
5100354 zelená 21,10 kč 25,53 kč
5100365 růžová 21,10 kč 25,53 kč
5100366 fialová 21,10 kč 25,53 kč
5100367 sv. modrá 21,10 kč 25,53 kč
5100368 oranžová 21,10 kč 25,53 kč
5100355 sada 4 ks 79 kč 95,59 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
2301097 Spray Cleaner 63 kč 76,23 kč
2300949 houbička 26,50 kč 32,07 kč2,5 mm

Kulatý hrot

Klínový hrot

magnetická stírací houbička - Magnetická stírací 
houbička WBM na bílé tabule.

• snadné mazání tabulí
• rozměr: 180 x 95 x 20 mm
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7 Centropen 8550 - flipchart marker

Značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na papírové tabule Flipchart. Vysoká odolnost 
proti zasychání inkoustu v  hrotu. Funkčnost otevřeného značkovače je 1 týden. Inkoust na 
vodní bázi se nepropíjí papírem a je bez zápachu.

• válcový hrot
• originál balení 10 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5101020 černá 15,60 kč 18,88 kč
5101030 červená 15,60 kč 18,88 kč
5101000 modrá 15,60 kč 18,88 kč
5101010 zelená 15,60 kč 18,88 kč
5101050 sada 4 ks 56 kč 67,76 kč

8 Centropen 2846 – permanent

Popisovač vhodný na popisování plastických hmot, skla, kovu, keramiky. Permanentní inkoust na 
alkoholové bázi je odolný vodě, teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům.

• kulatý hrot
• originál balení 10 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100660 černá 6,90 kč 8,35 kč
5100690 červená 6,90 kč 8,35 kč
5100680 modrá 6,90 kč 8,35 kč
5100670 zelená 6,90 kč 8,35 kč
5100700 sada 4 ks 32,90 kč  39,81 kč

11 Korekční strojek KORES MINI

Zmenšená verze suchého korekčního strojku, toxicky nezávadný, nezanechává stopy, jemná 
aplikace, neloupe se, vhodný na všechny typy korektur. Velikost vhodná do penálu.

• jednorázový
• mix barev: žlutá, růžová, zelená, modrá
• návin 3 m × 4,2 mm
• 2 ks na blistru

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1500245 78,50 kč 94,99 kč

12 Korekční strojek TOMBOW Mono Note

Tento extra tenký korekční strojek opravuje drobné detaily, jako jsou jednotlivá písmena, čísla 
nebo linky. Po její aplikaci není třeba čekat až uschne - lze ji přepsat okamžitě a čistě. Je odolná 
proti roztržení a lze ji odvíjet až do posledního milimetru. Díky kompaktní velikosti se MONO 
NOTE snadno vejde do penálů a kapsiček. Průhledná špička je plně zasouvatelná a je tak 
chráněna před prachem a špínou.

• páska 2,5 mm x 4 m 
• mix barev 

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1500181 mix barev 59 kč 71,39 kč

2,5 mm 1 mm

9 Korekční strojek TESA 

Ekologický korekční roller s vyměnitelnou náplní je vyrobený ze 100 %  recyklovaných plastů. 
Pro rychlé, suché a čisté opravy textů. Na kopiích nezanechává tmavé okraje. Možnost 
okamžitého přepsání opraveného textu. Papír se nekrabatí, náplň ve strojku nezasychá. 
Flexibilní hrot zaručuje kvalitnější aplikaci. Plastový nosič je vyztužen proti přetrhnutí.

• páska 4,2 mm×14 m

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
1500210 strojek 108 kč 130,68 kč
1500220 náplň 77 kč 93,17 kč

10 Korekční strojek SPOKO

Jednorázový, ekonomicky výhodný strojek s opravnou páskou pro snadné a rychlé 
korekce textu, možnost okamžitého přepsání. 

• páska 5 mm×8,5 m   

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1500130 31,90 kč 38,60 kč



SK
VĚLÉ

 PRO ŠKOLU

Kompaktní razítka pro moderní učitele garantují
mnoho veselých a motivujích otisků!

typ obj. číslo cena bez DPH cena s DPH

L 001 1304360 210 kč 254,10 kč

L 002 1304361 210 kč 254,10 kč

L 003 1304362 210 kč 254,10 kč

L 004 1304363 210 kč 254,10 kč

L 005 1304364 210 kč 254,10 kč

L 006 1304365 210 kč 254,10 kč

typ obj. číslo cena bez DPH cena s DPH

L 007 1304366 210 kč 254,10 kč

L 008 1304367 210 kč 254,10 kč

L 009 1304368 210 kč 254,10 kč

L 010 1304369 210 kč 254,10 kč

L 011 1304370 210 kč 254,10 kč

L 012 1304371 210 kč 254,10 kč

 
 

 

• lehká manipulace
• rozměr otisku 22 mm
• jednoduché dopuštění barvy
• včetně praktického ukládacího boxu

MOTIVATIONAL STAMPS
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Centropen Highlighter Flexi 8542

4 Sada kaligrafických per TOMBOW

Sady popisovačů s elastickým štětcovým hrotem vhodná ke kaligrafii, popisky nebo ruční psaní dopisů.  
Linka se mění od tenké po hrubou, záleží na tlaku vyvíjeném na hrot. Inkoust je na vodní bázi a bez zápachu. 

• 2 druhy sady

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
5003575 začátečník 362 kč 438,02 kč
5003576 pokročilý 644 kč 779,24 kč

2
Vysoce kvalitní zvýrazňovače se seříznutým hrotem šíře 1-5 mm v sadě 4 ks nebo 6 ks. Velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem. Pro hladké a pohodlné zvýraznění textu 

na všech druzích papíru.

• fluorescenční pigmentový inkoust
•odolnost proti UV záření

obj. číslo sada cena bez DPH cena s DPH
4308712 4 ks  76 kč 91,96 kč
4308713 6 ks 116 kč 140,36 kč

1 STABILO® BOSS® ORIGINAL

Jedinečný zvýrazňovač v zářivých barvách a nově i v pastelových odstínech. Náplň na vodní bázi vhodná pro práci s papírem, kopiemi a 
faxem. STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání a pro plnou koncentraci na práci. Jednoduché opětovné plnění 
u klasických odstínů STABILO BOSS ORIGINAL.

• originál balení 10 ks

obj. číslo barva
cena za kus 

bez DPH
cena za kus 

s DPH
5300630 žlutá 39,10 kč 47,31 kč
5300631 oranžová 39,10 kč 47,31 kč
5300632 růžová 39,10 kč 47,31 kč
5300633 červená 39,10 kč 47,31 kč
5300634 zelená 39,10 kč 47,31 kč
5300635 modrá 39,10 kč 47,31 kč
5300640 sada 4 ks 146 kč 176,66 kč
5300645 sada 6 ks 214 kč 258,94 kč
5300646 sada 6 ks - Pastel 214 kč 258,94 kč
5300647 sada 4 ks - Pastel 146 kč 176,66 kč

2-5 mm

3

1-5 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5300125 žlutá 20,90 kč 25,29 kč
5300126 oranžová 20,90 kč 25,29 kč
5300127 růžová 20,90 kč 25,29 kč
5300128 zelená 20,90 kč 25,29 kč
5300129 sada 4 ks 76,50 kč 92,57 kč

klí
no

vý
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ot
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obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5400880 82,50 kč 99,83 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5400870 80,50 kč 97,41 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5400871 82,50 kč 99,83 kč

1 Grafitová tužka KORES - Dráček

Vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání. 
Silná a odolná tuha pro jemné a pohodlné psaní.

• provedení bez pryže
• tvrdost tuhy 2 – HB
• průměr tuhy 2,2 mm
• balení 12 ks

2 Grafitová tužka KORES
Červeno-bílý motiv

Vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání. 
Silná a odolná tuha pro jemné a pohodlné psaní.

• provedení s pryží
• tvrdost tuhy 2 – HB
• průměr tuhy 2,2 mm
• balení 12 ks

3 Grafitová tužka KORES
Motiv násobilka

Školní grafitová tužka trojhranného tvaru, 
červený lak s potiskem - malá násobilka.

• provedení s pryží
• tvrdost tuhy HB
• balení 12 ks

5 Grafitová tužka STABILO® EASYgraph

Trojhranná silná ergonomická grafitová tužka (hrana 9 mm - doporučeno odborníky) ve verzi pro 
praváky a leváky, která díky malým prohlubním zaručuje intuitivně správný úchop. Nelámavá tuha 
z velmi kvalitního grafitu, tvrdost HB. Doporučeno pro děti od 5 let. Průměr tuhy 3,15 mm. Se 
štítkem na jméno.

• originál balení 12 ks

obj. číslo druh druh cena bez DPH cena s DPH
5400090 pro praváky petrolejová 41,70 kč 50,46 kč
5400091 pro praváky růžová 41,70 kč 50,46 kč
5400092 pro praváky modrá 41,70 kč 50,46 kč
5400095 pro leváky petrolejová 41,70 kč 50,46 kč
5400096 pro leváky růžová 41,70 kč 50,46 kč
5400097 pro leváky modrá 41,70 kč 50,46 kč

7 Grafitová tužka TECHNICKÁ 1500

Velmi kvalitní technické tužky dodávány v široké škále tvrdostí

• tvrdost tuhy 5B - 5H
• originál balení 12 ks

obj. číslo tvrdost tuhy cena bez DPH cena s DPH
5400438 5B 10,30 kč 12,46 kč
5400439 B 10,30 kč 12,46 kč
5400550 HB 10,30 kč 12,46 kč
5400441 F 10,30 kč 12,46 kč
5400442 H 10,30 kč 12,46 kč
5400443 2H 10,30 kč 12,46 kč
5400444 4H 10,30 kč 12,46 kč
5400445 5H 10,30 kč 12,46 kč

6 Grafitová tužka STABILO® Pencil 160 

Vysoce kvalitní šestihranná grafitová tužka, ideální na psaní, kreslení a skicování. 
Kvalitní nelámavá HB tuha s extrémně vysokou odolností. Varianta bez pryže i s pryží.

• průměr tuhy 2,2 mm
• originál balení 12 ks

barva s pryží bez pryže
modrá 5400082 5400085
růžová 5400083 5400086
žlutá 5400084 5400087

cena bez DPH        16,30 kč           17 kč      
cena s DPH        19,72 kč 20,57 kč

4 Grafitová tužka STABILO® Trio®

Trojhranná dřevěná grafitová tužka (v tenkém i silném provedení), která má 
ergonomický trojhranný tvar pro pohodlné držení. Nelámavá HB tuha s extrémně 
vysokou odolností. U silného provedení šířka hrany 9 mm – doporučený rozměr pro 
předškoláky a školáky 1.stupně.

• tvrdost tuhy HB
• originál balení 12 ks

barva Trio tenká Trio silná
modrá 5400063 5400066
růžová 5400064 5400067

oranžová 5400065 5400068
cena bez DPH        20,20 kč           28,70 kč           

cena s DPH        24,44 kč 34,73 kč

s pryží

bez pryže

pro leváky

pro praváky

silná

tenká



0,5 mm
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obj. číslo tvrdosť cena bez DPH cena s DPH
5400141 1 - měkká 41 kč 49,61 kč
5400142 2 - střední 41 kč 49,61 kč
5400143 3 - tvrdá 42,60 kč 51,55 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5400877 77,50 kč 93,78 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5400876 84 kč 101,64 kč

8 Grafitová trojhranná tužka MILAN 

Trojhranná grafitová tužka HB. Příjemně se 
drží.

• balení 12 ks v krabičce

9 Grafitová tužka MILAN s pryží

Trojhranná grafitová tužka HB s pryží.

• balení 12 ks v krabičce

10 Grafitová tužka STUDENT

Grafitová tužka trojhranného průřezu, zaručuje 
pohodlné držení při psaní nebo rýsování.

• balení 12 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5500150 20,90 kč 25,29 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5500680 černá 32,50 kč 39,33 kč
5500681 modrá 32,50 kč 39,33 kč
5500682 červená 32,50 kč 39,33 kč

12 Mikrotužka PENTEL Fiesta II

Celoplastové provedení, velká pryž. Inovovaný 
design, pogumovaný úchop.

• originál balení 12 ks

13 Mikrotužka CONCORDE Triangl

Školní mikrotužka s kovovým trubičkovým 
hrotem a kovovým klipem, vhodná pro rý-
sování. Dodáváno v barevném mixu.

• trojboké tělo
• integrovaná pryž
• balení 12 ks

0,5 mm

14 Verzatilka KOH-I-NOOR 5900

Celokovová mechanická tužka, tělo v černém laku s mosaznými částmi.

• tvrdost HB 
• balení 20 ks

15 Tuhy do mikrotužky

Standardní tuhy do mikrotužek. 

• balení 12 tuh v krabičce 

obj. číslo průměr tvrdost tuhy cena bez DPH cena s DPH
5600310 0,3 mm HB 19,10 kč 23,11 kč
5600160 0,5 mm 2B 9,70 kč 11,74 kč
5600178 0,5 mm B 9,70 kč 11,74 kč
5600130 0,5 mm HB 9,70 kč 11,74 kč
5600170 0,5 mm F 9,70 kč 11,74 kč
5600100 0,5 mm H 9,70 kč 11,74 kč
5600140 0,5 mm 2H 9,70 kč 11,74 kč
5600210 0,7 mm HB 14 kč 16,94 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5504400 76,50 kč 92,57 kč 2 mm

11 Mikrotužka KORES M2 Soft

Trojhranný hrot s ergonomickým úchopem pro 
pohodlné psaní. S klipem a pryží.

• integrovaná pryž 
• dvě varianty šíře tuhy
• mix barev
• originál balení 12 ks

obj. číslo šíře tuhy cena bez DPH cena s DPH
5500715 0,5 mm 25,40 kč 30,73 kč
5500716 0,7 mm 25,40 kč 30,73 kč
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2 Ořezávátko KEYROAD Cappy 2v1 

Kombinace ořezávátka na 1 tužku a bílé pryže. Ořezávátko s průhledným víčkem. 
Vysoce kvalitní a odolná čepel, ergonomický tvar.

• mix 3 barev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2000103 26 kč 31,46 kč

3 Pryže MILAN

Školní pryže pro vymazávání grafitových tuh.

obj. číslo typ popis rozměry balení cena bez DPH cena s DPH
5700405 648  bílá 31,5×19,5×9,5 mm 48 ks 4 kč 4,84 kč
5700410 4045 trojúhelníková - malá 39×34×9 mm 45 ks 6,40 kč 7,74 kč
5700420 428 trojúhelníková - velká 51×46×13 mm 28 ks 14,50 kč 17,55 kč
5700425 CNM436A zvířátka 39×23×9 mm 36 ks 5,60 kč 6,78 kč

4 Pryž KIN

Klasická měkká stěrací pryž vhodná pro stírání grafitových stop v rozmezí tvrdosti 3B - 3H.

5 Pryž kombinovaná 6541

Kombinovaná stěrací pryž s měkkou částí pro vymazávání grafitových čar střední tvrdosti 
a tvrdou částí pro inkoust, tuš a strojopis.

obj. číslo druh balení cena bez DPH cena s DPH
5700240 300/20 20 ks 9,90 kč 11,98 kč
5700260 300/40 48 ks 5,20 kč 6,29 kč
5700265 300/60 60 ks 3,90 kč 4,72kč
5700270 300/80 80 ks 3,90 kč 4,72kč

obj. číslo druh balení cena bez DPH cena s DPH
5700280 6541/40 40 ks 5,40 kč 6,53 kč
5700287 6541/60 56 ks 4,10 kč 4,96 kč

1 Pryž KEYROAD Caribic Wonder 

Pryž dětská složená z pestrých barev. Perfektní 
výsledek gumování. Dodávaná po 2 kusech v 
závěsném sáčku. 

• rozměr pryže 5,5×2,5×1,2 cm
• balení 2 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5700073 22,20 kč 26,86 kč
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6 Ořezávátko strojek CONCORDE

• frézový způsob opracování hrotu tužky
• automatické sklíčidlo zajišťuje plynulé ořezávání
• upínací mechanismus pro připevnění ke stolu  

7 Stolní elektrické ořezávátko LINEX

Stolní elektrické ořezávátko pro snadné, rychlé, bezpečné a dokonalé ořezání kulatých, 
trojhranných nebo hexagonálních tužek a pastelek. Ideální do škol, na úřady, do 
kanceláří. Díky čtyřem přísavkám je během použití stabilní. Ořezávání může začít, pouze 
pokud je zásobník správně nasazen, a zastaví se automaticky, jakmile je tužka ořezaná. 
Pokud hrozí přehřátí z důvodu dlouhotrvajícího použití, přístroj se automaticky zastaví.

• 6 otvorů pro tužky o průměru 6,5 - 11 mm
• síťové napájení 230V

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2000021 3 057 kč 3 698,97 kč

obj. číslo druh cena bez DPH cena s DPH
2000028 kovové 2238 / dvojité 15,90 kč 19,24 kč
2000025 kovové 2193 / jednoduché 9,50 kč 11,50 kč
2000245 plastové 811 / dvojité 24,70 kč 29,89 kč
2000250 plastové 304 / jednoduché 13,60 kč 16,46 kč

10 Ořezávátka

Školní ořezávátka v provedení jednoduché nebo dvojité.

• mix barev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2000720 16,10 kč 19,48 kč

11 Ořezávátko se zásobníkem

Plastové ořezávátko s  dvěma otvory a  průhledným 
zásobníkem na odřezky. Odklopné víčko zakrývající 
otvory zabraňuje vysypávání drobného odpadu 
z ořezávání.

• mix transparentních barev

8 Ořezávátka BUGLE, ZERO

bugle - jednoduché ořezávátko s obvodem lemovaným měkkým gumovým gripem. Rozměr: 40×27 mm, mix barev.
zero - oválný tvar ořezávátka lemuje měkký plastový grip s ergonomickými body pro snadné držení. 
            Ořezávátko pro klasické tužky/pastelky, ale také jumbo velikosti. Rozměr: 45×40 mm, mix barev.

9 Ořezávátko STABILO® EASYsharpener 

Plastové ořezávátko s kontejnerem pro tři různé průměry tuhy.
Varianta zvlášť pro leváky a praváky. Perfektní pro STABILO 
EASYcolors, STABILO EASYgraph, STABILO EASYergo 3,15 a všechny 
tenké a silné dřevěné tužky a pastelky.

druh modrá růžová cena bez DPH cena s DPH
pravá 2000060 2000065 143 kč 173,03 kč
levá 2000061 2000066 143 kč 173,03 kč

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
2000050 Bugle 12,10 kč 14,64 kč
2000052 Zero 18,50 kč 22,39 kč

zero

bugle

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2000705 49,30 kč 59,65 kč

12 Ořezávátko MILAN Double

Dvojité plastové ořezávátko Double se zásobníkem. 
Příjemně se drží. Odolné ostří vhodné na pastelky a 
grafitové tužky.  

• mix barev
• rozměry 4×3,3×2,3 cm
• matný povrch

obj. číslo cena bez DPH cena bez DPH
2000014 240 kč 290,40 kč
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1 Kružítko LINEX

Kovové školní kružítko s kloubem. 

• dodáno s náhradní tuhou v etuji
• kružítko 120 mm nemá vyměnitelnou 
  jehlu

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6901010 178 kč 215,38 kč

obj. číslo velikost cena bez DPH cena s DPH
6900611 140 mm 126 kč 152,46 kč
6900612 120 mm 95 kč 114,95 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6900750 62,50 kč 75,63 kč

3 Souprava kružidel

Souprava kovových kružidel pro technické i školní 
účely. Obsahují komplety konstrukčního vybavení 
určené i pro náročnější technické konstrukce.

2 Kružítko SPOKO 514

Kvalitní školní kružítko s možností nastavení 
ramen pro perfektní výsledek rýsování. Lze 
vytvořit kružnici o průměru až 360 mm, 
velikost kružítka 140 mm. Dodáváno v 
krabičce s náhradní tuhou v etuji.

4 Kružítko SPOKO 511

Jednoduché kovové kružítko s neonovými barevnými prvky. Kružnice Ø 30 cm. 
Baleno v transparentní plastové etui. 

• dodáváme v barevném mixu

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6900700 34,20 kč 41,38 kč

5 Kružítko KEYROAD Armet 

Plastové kružítko. Kružítko je vybaveno chránítkem ostrého 
hrotu zabraňující poranění nebo poškození penálu. 

• mix 2 barev 

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6900755 42,80 kč 51,79 kč

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
6800610 trojúhelník s kolmicí 14 kč  16,94 kč
6800620 trojúhelník s úhloměrem 19,90 kč 24,08 kč

6 Trojúhelník 45

Trojúhelníky 45 stupňový s kolmicí z transparentního plastu nebo trojúhelník úhloměrem 
z kouřového plastu. Délka stupnice 16 cm.

obj. číslo délka cena bez DPH cena s DPH
6800800 180 / 100 9,50 kč 11,50 kč
6800845 360 / 100 15,20 kč 18,39 kč

7 Úhloměr

Úhloměr z transparentního plastu.

14
0 m

m
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0 m

m

12
0 m

m
15

5 m
m
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více než pravítko! 
Multifunkční 30 cm dlouhé pravítko s dalšími praktickými doplňky - vše v jednom. Uvnitř grafitová tužka trojhranná 
HB, na koncích jednoduché ořezávátko a bílá pryž. Ideální pomůcka pro školáka a studenta.

• dodáváme v barevném mixu

9 Plastové kombinované pravítko HANDLE

Barevné plastové pravítko v délce 30 cm se speciální flexibilní plochou pro snadnou 
manipulaci. Spodní lem je tvořen měkkým gumovým pruhem. 

• dodáváme v barevném mixu

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6800400 55 kč 66,55 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6800406 43 kč 52,03 kč

10 Sada pravítek

Barevný rýsovací set, který obsahuje pravítko o délce 30 cm, 
trojúhelník 30°-60°, trojúhelník 45° s ryskou a úhloměr.

11 Pravítka

Plastová pravítka různých délek a provedení.

obj. číslo barva délka cena bez DPH cena s DPH
6800305 transparentní 15 cm 6,80 kč 8,23 kč
6800310 transparentní 20 cm 9,40 kč 11,37 kč
6800410 transparentní 30 cm 12,90 kč 15,61 kč
6800510 transparentní 40 cm 21,50 kč 26,02 kč
6800520 transparentní 50 cm 35,20 kč 42,59 kč
6800440 růžová 30 cm 12,70 kč 15,37 kč
6800441 žlutá 30 cm 12,70 kč 15,37 kč
6800442 modrá 30 cm 12,70 kč 15,37 kč
6800443 kouřová 30 cm 12,70 kč 15,37 kč

8

MULTIFUNKČNí PRAVíTKO 4 V 1

tužka

pryž ořezávátko pravítk
o

Jsem víc
než obyčejné
pravítko :)

obj. číslo sada cena bez DPH cena s DPH
6801070 barevná 41,90 kč 50,70 kč
6801071 transparentní 41,90 kč 50,70 kč
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1 Nůžky dětské KORES

Vysoce kvalitní nůžky z nerezavějící oceli, vhodné pro školní děti.

• ergonomický soft úchop
• mix barev
• velikost 14 cm

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1902841 57 kč 68,97 kč

2 Nůžky dětské MILAN pro leváky

Vysoce kvalitní nůžky z nerezavějící oceli s kulatou špičkou, vhodné 
pro školní děti.

• ergonomický úchop
• mix barev
• velikost 14,5 cm
• pro leváky
• nerezavějící ocel

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1902639 35,20 kč 42,59 kč

5 Dětské nůžky KEYROAD plastové 

Speciální dětské plastové nůžky vhodné pro nejmenší 
děti. Střihají až 6 listů tenkého papíru, ale díky 
plastovému zpracování je vyloučeno poranění rukou 
ostřím čepele. Široký úchop pro snadné držení.

• mix motivů 

3 Nůžky školní SPOKO

Dětské školní nůžky v kombinaci kovu 
a pevné ohebné pryže ve čtyřech barvách.

• mix barev

4 Nůžky školní CONCORDE

Dětské školní nůžky s kulatou špičkou pro 
praváky i speciálně tvarované pro leváky. 
Materiál – japonská ocel.

• velikost 12 cm

obj. číslo velikost cena bez DPH cena s DPH
1902650 13 cm 29,50 kč 35,70 kč
1902660 18 cm 42,90 kč 51,91 kč

obj. číslo varianta cena bez DPH cena s DPH
1902640 pro leváky 30,40 kč 36,78 kč
1902645 pro praváky 30,40 kč 36,78 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1902646 24,70 kč 29,89 kč

8 Nůžky kancelářské celokovové SPOKO

Celokovové nůžky s povrchovou úpravou poniklováním.

• celokovové provedení
• symetrické rukojeti
• čepele spojuje kovový šroub
• baleno v pouzdře

6 Školní nůžky KEYROAD Tattoo 

Školní nůžky s měkkým úchopem. Dvoubarevné 
rukojeti v atraktivních kombinacích barev, 
moderní design. Bezpečná kulatá špička. 

• velikost 18 cm 
• mix motivů

7 Nůžky ozdobné

Nůžky pro ozdobné stříhání, sada obsahuje 8 
různých ostří pro kreativní úpravy okrajů 
papíru.

• sada 8 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1902680 344 kč 416,24 kč

obj. číslo délka cena bez DPH cena s DPH
1902001 140 mm 54,50 kč 65,95 kč
1902002 170 mm 64 kč 77,44 kč
1902003 200 mm 89 kč 107,69 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1902647 72,50 kč 87,73 kč



Univerzální lepidlo LAVON 

obj. číslo balení cena bez DPH cena s DPH
6102191 250 g  70 kč 84,70 kč
6102192 500 g 114 kč 137,94 kč
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11

ECO Univerzální lepidlo KORES

Univerzální transparentní lepidlo. Ergonomicky tvarovaná 
lahev s rychlouzávěrem pro čisté a snadné použití. Lepí k 
sobě všechny druhy papíru, kartón, lehké textilie, kůži, 
korek a dřevo. Lepí kov, porcelán, sklo a další materiály. 
Ideální pro hobby, výtvarné a řemeslné práce. 
Rozmývatelné vodou. Neobsahuje rozpouštědla a kyseliny, 
netoxické, biologicky rozložitelné, vypratelné při 40°.

• obsah 125 ml

Univerzální disperzní lepidlo vhodné pro školy, 
kanceláře, dílny a domácnosti. Může se používat  
na lepení materiálů přicházejících do styku s 
potravinami a na dětské hračky. Výborně lepí a je 
bezpečné pro děti. Seříznutím aplikátoru 
nastavíte optimální dávkování lepidla.

12 Tyčinky HERKULES Holky & Kluci 

Lepicí tyčinky, které mají design stylizovaný pro cool holky 
a kluky. Vhodná je zejména pro děti, do škol, do hodin 
ručních prací nebo k vytváření jednoduchých papírových prezentací. Tyčinka pracuje 
na principu výsuvné lepící části, kterou se žádoucí oblast určená k lepšení 
jednoduše potře. Před vysycháním je pak tyčinka Herkules chráněna nasazovacím 
uzávěrem. Tyčinka je vhodná k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých 
materiálů.

• balení 15 g
• mix motivů
• originál balení 24 ks (2x12) 

13

9

Lepicí tyčinka KORES dráček

Tekuté lepidlo CREALL KID‘S

• vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou 
  životnost
• lepí všechny druhy papíru  
• lepí trvale za 60 sekund  
• hmotnost 15 g

Ekonomické balení lepidla pro lepení papíru a 
kartonu, ideální pro použití ve školních 
zařízeních. Lepidlo na vodní bázi. Obsahuje 
přírodní složky. Snadno omyvatelné.  
Lze jednoduše vyprat z většiny tkanin do 40°C. 
Neobsahuje rozpouštědla a lepek. Vyrobeno v 
EU – Holandsko. 

• objem 1000 ml
• balení: plastová lahev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6102190 52,50 kč 63,53 kč

15 Lepidlo HERKULES

Univerzální disperzní polyvinylacetátové lepidlo na papír, dřevo, kůži, korek…                                           
Dodáváme v různých baleních.

• 6100410 - na puzzle

17 KLOVAFIX

Čiré tekuté lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Snadné 
nanášení pomocí stěrky. Úzká nebo široká aplikace 
lepidla. Lepí papír, karton, plast, tkaninu, korek a 
dřevo v kombinaci s kovem, sklem nebo plastem.

• vypratelné při 40 ⁰C
• obsah 100 g

16 Lepicí bílá pasta 

Lepicí pasta v tubě pro kancelářské a školní účely. 
Lepí papír, lepenku, fotografie.

• obsah 50 ml

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6100100 14,60 kč 17,67 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6100900 61 kč 73,81 kč

obj. číslo obsah cena bez DPH cena s DPH
6100390 30 g 34,20 kč 41,38 kč
6100400 130 g 61,50 kč 74,42 kč
6100450 250 g 83 kč 100,43 kč
6100460 500 g 138 kč 166,98 kč
6100410 100 g 63 kč 76,23 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6102166 40 kč 48,40 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6100548  155 kč 187,55 kč

bez
rozpouštědel

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6100405 39 kč 47,19 kč

Children 
safety

Glufix lepidlo / Aktivátor slizu10
glufix – Tekuté transparentní lepidlo, lepí 
papír, lepenku a lekhé tkaniny. Snadná 
aplikace – nestéká. Lehce vypratelné.

• objem 500 ml

aktivátor magiC slim - aktivátor na výrobu 
slizu, přidává se postupně po kapkách do 
směsi s tekutým lepidlem

• objem 200 ml

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
6102193 Glufix 130 kč 157,30 kč
6102194 aktivátor  79 kč 95,59 kč
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2 3Krájecí a texturovací nástroje FIMO kids Modelovací podložka

Pomůcky nezbytné pro každého malého modeláře! Sada obsahuje tři různé řezací nástroje, 
které byly vyvinuty speciálně pro dětské ruce a mohou být používány bez rizika poranění.  
S použitím těchto nástrojů mohou děti snadno rozdělovat a dekorovat hmotu.  

Modelovací podložka vyrobená z novoduru, mix barev.

• tloušťka 0,68 mm 
• velikost A3, 420×297 mm
• velikost A4, 297×210 mm
• velikost A5, 210×149 mm

4 Řezací podložky KW-Trio

Slouží jako pevný podklad pro řezání odlamovacím nebo rotačním nožem. Po projetí nože se 
jejich povrch opětovně „zacelí“.  Měkká povrchová vrstva podložky zároveň chrání ostrost nože. 
Provedení zelená, s antireflexním matným povrchem, tisk základním rastrem s měřítkem.

• materiál: PVC 3 mm, vyrobeno ze tří vrstev materiálu, tuhé neproříznutelné jádro
• baleno ve folii

1 Modelovací hmota FIMO kids

FIMO kids je obzvlášť měkká a snadno tvarovatelná hmota, přesto drží tvar – ideální pro dětské ruce. Modelovací hmota, která se vytvrzuje pečením v troubě. FIMO kids podporuje v dětech 
kreativitu a představivost tím, že jim umožňuje vytvářet si svoje vlastní hračky.

Výrobek je vhodný pro děti od 8 let, pro mladší děti pouze za přítomnosti dospělé osoby. Vymodelovaný výrobek se zapéká v elektrické troubě na 110°C po dobu 30 minut. 
Teplota při zapékání nesmí překročit 130°C. K zapékání nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu. 

• hmotnost 42 g

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300430 129 kč 156,09 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
6300450 bílá 57 kč 68,97 kč
6300451 žlutá 57 kč 68,97 kč
6300452 červená 57 kč 68,97 kč
6300453 fuchsiová 57 kč 68,97 kč
6300454 sv. růžová 57 kč 68,97 kč
6300455 modrá 57 kč 68,97 kč
6300456 tyrkysová 57 kč 68,97 kč
6300457 oranžová 57 kč 68,97 kč
6300458 béžová 57 kč 68,97 kč
6300459 zelená 57 kč 68,97 kč
6300460 sv. zelená 57 kč 68,97 kč
6300461 fialová 57 kč 68,97 kč
6300462 hnědá 57 kč 68,97 kč
6300463 černá 57 kč 68,97 kč

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
1900500 21×30 cm (A4) 75 kč 90,75 kč
1900510 30×45 cm (A3) 142 kč 171,82 kč
1900520 45×60 cm (A2) 300 kč 363 kč
1900530 60×90 cm (A1) 520 kč 629,20 kč A4-A1

5 Řezací podložky LINEX 

Řezací podložka LINEX ve formátech A1, A2, A3, A4 z 3-vrstvé umělé hmoty. Použitelná 
oboustranně s milimetrovou mřížkou na jedné straně. Speciální samo-zatahovací 
neklouzavý povrch. Pevná prostřední vrstva zabraňuje proříznutí podložky. Tloušťka 2mm.

A4-A1

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
1900550 22×33 cm (A4) 158 kč 191,18 kč
1900560 30×45 cm (A3) 285 kč 344,85 kč
1900570 45×60 cm (A2) 538 kč 650,98 kč
1900580 60×90 cm (A1) 1 045 kč 1 264,45 kč

obj. číslo velikost cena bez DPH cena s DPH
6300350 A3 35,30 kč 42,71 kč
6300360 A4 18,50 kč 22,39 kč
6300370 A5 12,30 kč 14,88 kč A5-A3
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9 Plastelína 9560

Modelovací hmota v zářivých barvách, dobře zpracovatelná, nelepivá, bez zápachu.

• sada 10 barev
• hmotnost 200 g

6 Modelovací hmota FUN DOUGH

Skvělá zábava s unikátní modelovací hmotou FUN DOUGH - velice lehká a měkká, dokonale tvarovatelná. Snadno smícháte nové barvy. Nelepí se, nepraská a modelovaní tak nešpiní ani ruce ani podložku. Hmota 
je samotvrdnoucí - po vytvoření figurky stačí ponechat na volném vzduchu a výrobek do 24 hodin vytvrdne. Ideální pro podporu manuální zručnosti dětí, výborně zaujme i dospělé! Balení obsahuje celkem 6 barev 
po 14 g: žlutá, bílá, černá, modrá, zelená, červená a očička k dotvoření figurek a jednoduché obrázkové návody. Hmota je netoxická, vhodná pro děti od 3 let. 

obnovení hmoty: Po vytvrdnutí lze hmotu snadno obnovit - rozstříhejte již vysušenou hmotu na drobné části (2x2mm), roztřiďte dle barev a vložte do uzavíratelné nádobky. 
Hmotu lehce zakápněte čistou vodou a uzavřete na dobu 24 hodin. Následně hmotu zkontrolujte - promíchejte, pokud je stále suchá, doplňte vodu, v případě, že je vody příliš - ponechte krátce nádobu 
otevřenou. Znovu uzavřete na dalších 24 hodin, následně je hmota připravena k novému zpracování a dalšímu použití.

• sada 6 barev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300345 230 kč 278,30 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300312 44,10 kč 53,36  kč

• čisté a snadné
• samotvrdnoucí
• obnovitelné

10 Plastelína KOH-I-NOOR

10 zářivých barevných válečků modelovací hmoty.

• sada 10 barev
• hmotnost 200 g

8 Plastelína (modelína) – 10 barev po 20g

Netoxická modelovací hmota. 

• intenzivní barvy
• bez zápachu, vydrží dlouho pružná
• nezanechává barevné stopy 
• snadno se tvaruje – ideální pro modelování detailů
• barvy mohou být míchány dohromady 

7 Modelovací hmota Creall

Velmi kvalitní jemná a lehce zpracovatelná modelovací hmota, tvrdne samovolně na 
vzduchu do 24 hod., netoxická, nelepí se, je bez zápachu, vhodná pro domácí a školní 
tvoření. Efektivní náhrada tradičních materiálů bez nutnosti vypalování.

obj. číslo barva obsah cena bez DPH cena s DPH
6300390 bílá 500 g 79 kč 95,59 kč
6300391 terakota 500 g 79 kč 95,59 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300205 34,10 kč 41,26 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300200 30,40 kč 36,78 kč
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3 Skicák

Bílý kreslicí karton v bloku, lepený hřbet.

• karton 180 g/m2

4 Náčrtkový papír Chamois

Volné listy náčrtníkového papíru 90 g/m2. Papír je vhodný pro malování obyčejnou 
tužkou, křídami, uhlíkem...

• balení 500 listů

5 Náčrtník

Žlutý náčrtníkový papír v bloku, lepený hřbet.

• papír 90 g/m2

1 Kreslící karton bílý

• gramáž 200 g/m2

• dodáváme po balení

2 Kreslící karton barevný

• jednotlivé barvy nebo mix. barev, baleno ve fólii
• škála 10 barev
• gramáž 225 g/m2

• balení 50 ks (A4, A3) / 20 ks (A2, A1)

obj. číslo formát balení cena bez DPH cena s DPH
4000550 A4 200 ks 182 kč 220,22 kč
4000810 A3 200 ks 355 kč 429,55 kč
4000820 A2 100 ks 469 kč 567,49 kč
4000850 A1 100 ks 924 kč 1 118,04 kč

A4

A3

A2

A1

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
4000200 A3 / 10 listů 47,20 kč 57,11kč
4000100 A4 / 20 listů 35,20 kč 42,59 kč

A4

A3

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
4001600 A3 500 kč 605 kč
4001500 A4 250 kč 302,50 kč

A4

A3

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
4001790 A4 / 20 listů 20,50 kč 24,81 kč
4002000 A5 / 40 listů 20,40 kč 24,68 kč
4002030 A4 / 40 listů 29,90 kč 36,18  kč

A4

A5

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4001051 žlutá 228 kč 275,88 kč
4001054 oranžová 266 kč 321,86 kč
4001055 růžová 215 kč 260,15 kč
4001053 červená 270 kč 326,70 kč
4001059 sv. zelená 219 kč 264,99 kč
4001050 tm. zelená 240 kč 290,40 kč
4001057 sv. modrá 222 kč 268,62 kč
4001058 tm. modrá 286 kč 346,06 kč
4001052 hnědá 266 kč 321,86 kč
4001056 černá 301 kč 364,21 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4001063 žlutá 407 kč 492,47 kč
4001064 oranžová 444 kč 537,24 kč
4001061 růžová 375 kč 453,75 kč
4001062 červená 454 kč 549,34 kč
4001068 sv. zelená 372 kč 450,12 kč
4001069 tm. zelená 431 kč 521,51 kč
4001067 sv. modrá 371 kč 448,91 kč
4001060 tm. modrá 476 kč 575,96 kč
4001065 hnědá 448 kč 542,08 kč
4001066 černá 503 kč 608,63 kč

A4 A3
obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4000900 žlutá 132 kč 159,72 kč
4000901 oranžová 132 kč 159,72 kč
4000902 růžová 132 kč 159,72 kč
4000903 červená 132 kč 159,72 kč
4000904 sv. zelená 132 kč 159,72 kč
4000905 tm. zelená 132 kč 159,72 kč
4000906 sv. modrá 132 kč 159,72 kč
4000907 tm. modrá 132 kč 159,72 kč
4000908 hnědá 132 kč 159,72 kč
4000909 černá 151 kč 182,71 kč
4000910 mix 10 barev 132 kč 159,72 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
4001010 zlutá 228 kč 275,88 kč
4001011 oranžová 246 kč 297,66kč
4001012 červená 251 kč 303,71 kč
4001013 sv. modrá 206 kč 249,26 kč
4001014 tm. modrá 265 kč 320,65 kč
4001015 sv. zelená 206 kč 249,26 kč
4001016 tm. zelená 234 kč 283,14 kč
4001017 růžová 207 kč 250,47 kč
4001018 hnědá 247 kč 298,87 kč
4000916 černá 281 kč 340,01 kč
4001000 mix 10 barev 245 kč 296,45 kč

A2 A1
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8 Sada barevných papírů A4

Složka pestrobarevných papírů, mix barev. 
Dvě varianty: obyčejný nebo lepicí.

9 Sada barevných papírů 

Sada papírů, mix barev. 

• papír 80 g/m2

• formát A4 - mix 10 barev
• formát A3 - mix 12 barev

Barevný krepový papír v roli, pro kreativní použití, 
zabalený ve fólii.
Dodáváme v mixu barev.

• rozměr 200×50 cm
• balení 10 ks

6 Desky na výkresy

Kartonové desky s plátěným hřbetem. Provedení bez uzavírání, potah mramorovaný papír 
v barevném mixu (modrá, černá). Uvnitř desek růžky pro uchycení výkresu.

• desky formátu A3 obsahují růžky pro výkresy A4 + A3
• originální balení 10 ks

7 Lepenka ESKABOARD

Knihařská tuhá lepenka, vhodná pro různé kreativní použití (šablony, výztuhy, podložky pro rámování, 
paspartování, výroba knižních desek….). 

• formát 100×70 cm
• barva přírodní hnědá

A4 A3

obj. číslo formát počet listů cena bez DPH cena s DPH
4003110 A4 100 84 kč 101,64 kč
4003005 A3 60 179 kč 216,59 kč A4 A3

obj. číslo balení / druh cena bez DPH cena s DPH
4003050 8 listů / obyčejné 14 kč 16,94 kč
4003070 20 listů / obyčejné 25,50 kč 30,86 kč
4003100 8 listů / lepicí 34,40 kč 41,62 kč

A4

obj. číslo tloušťka / gramáž cena bez DPH cena s DPH
9208349 1 mm / 630 g/m2 33,60 kč 40,66 kč
9208350 2 mm / 1260 g/m2 62 kč 75,02 kč
9208351 3 mm / 1890 g/m2 93 kč 112,53 kč

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
0900142 A4 55 kč 66,55 kč
0900144 A3 86 kč 104,06kč

Výkres
A4

Výkres
A3

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
9100020 105 kč 127,05 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003301  93 kč 112,53 kč

Barevná vlnitá lepenka má širokou škálu výtvarného 
využití. Pro svou barevnost, pevnost a plastičnost je 
vhodná k dekoračním účelům, pro výtvarné umění 
apod.

• sada obsahuje mix 10 barev
• rozměr 34,5×24,5 cm
• gramáž 260 g/m2

Hedvábný papír vhodný pro tvorbu dekorací, balení 
dárků a výtvarnou činnost. Ideální pro práci s dětmi 
- snadné trhání zlepšuje motoriku. Mix barev: 3 listy 
barev - bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, modrá, 
zelená, hnědá. 

• papír: 22 g/m²
• rozměr archu: 50x70 cm 
• balení: celkem 24 archů ve fólii.

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003317 113 kč 136,73 kč

10 Vlnitá lepenka barevná – rovná vlna 11 Hedvábný papír 12 Krepový papír
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3 Ozdobný papír pro kreativní tvorbu SCRAPBOOKING

Dekorační papír vhodný pro zdobení pozvánek, diplomů, přání a 
jiných dekorací. Ideální pro tisk, ražbu, stříhání i skládání.
• 5 různých odstínů v bloku
• 20 listů
• formát A4 
• 170 g/m2

1 Dekorativní děrovačka 1,6 cm 

Dekorativní děrovačka pro kreativní nápady - děrování vzoru, nalepování vykrojených motivů, ideální na 
tvoření přáníček, alb, dozdobení dárkových papírů. Vhodné i pro děti.

2 Dekorativní děrovačka 2,5 cm 

Dekorativní děrovačka pro kreativní nápady - děrování vzoru, nalepování vykrojených motivů, ideální na 
tvoření přáníček, alb, dozdobení dárkových papírů. Vhodné i pro děti.

obj. číslo motiv cena bez DPH cena s DPH
03034951 spring 5. 67 kč 81,07 kč
03034952 summer 3. 67 kč 81,07 kč
03034953 autumn 1. 67 kč 81,07 kč
03034954 winter 4. 67 kč 81,07 kč
03034955 grey 2. 67 kč 81,07 kč

4 Designové lepicí pásky in Blooom

• 4 vintage vzory k vytvoření Vašeho vlastního retro stylu
• ideální k dekorování dárků, alb, diářů, přání a jiných uměleckých projektů
• opakovaně použitelné, přemístitelné a odnímatelné bez zanechání stop po lepidle
• formát 16 mm × 10 m

obj. číslo motiv cena bez DPH cena s DPH
1300550 kolečko 1. 112 kč 135,52 kč
1300551 srdce 2. 112 kč 135,52 kč
1300552 kvítek 3. 112 kč 135,52 kč
1300553 sedmikráska 4. 112 kč 135,52 kč
1300554 čtyřlístek 5. 112 kč 135,52 kč
1300555 tulipán 6. 112 kč 135,52 kč
1300556 motýl 7. 112 kč 135,52 kč
1300557 medvěd 8. 112 kč 135,52 kč

obj. číslo motiv cena bez DPH cena s DPH
1300570 srdce 1. 164 kč 198,44 kč
1300571 kopretina 2. 164 kč 198,44 kč
1300572 čtyřlístek 3. 164 kč 198,44 kč
1300573 list 4. 164 kč 198,44 kč
1300574 tulipán 5. 164 kč 198,44 kč
1300575 motýl 6. 164 kč 198,44 kč
1300576 ptáček 7. 164 kč 198,44 kč
1300577 hvězda 8. 164 kč 198,44 kč

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
6207032 28140 109 kč 131,89 kč
6207033 28141 109 kč 131,89 kč
6207034 28142 109 kč 131,89 kč
6207035 28143 109 kč 131,89 kč

1. 2. 3.

6.5.4.

7. 8.

1. 2. 3.

6.5.4.

7. 8.
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3.

1.

4.

28140 28141

28142 28143
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5 Akrylové bambule Pom pom mix 

Akrylové bambule jsou ideální pro všechny druhy dětské činnosti, tvoření postaviček, zvířátek apod. Mohou se 
navlékat nebo přilepovat k výtvarným pracím nebo krabičkám. Vhodné také ke zdobení dárků, částí dekorací apod. 

• množství 78 ks v balení
• velikosti 1 cm; 1,5 cm; 2 cm; 2,5 cm

6 Bambule barvy zvířecí srsti 

Nadýchané, měkké kuličky vysoké jakosti, v barvách připomínajících zvířecí srst. Akrylové bambule jsou ideální 
pro všechny druhy dětské činnosti, tvoření postaviček, zvířátek apod. Mohou se navlékat nebo přilepovat k 
výtvarným pracím nebo krabičkám. Vhodné také ke zdobení dárků, pohlednic, bytových dekorací apod. 

• množství 54 ks v balení
• velikosti 1cm - 12 ks; 2 cm - 24 ks; 3 cm - 12 ks; 5 cm – 6 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
40035701 68 kč 82,28 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
40035702 82 kč 99,22 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003577 96 kč 116,16 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003578 69 kč 83,49 kč

9 Drátky super nadýchané 

Super nadýchané barevné kreativní drátky jsou ideální pro všechny druhy 
dětské činnosti. 

• množství 10 ks v balení
• rozměr 30 cm × 3 cm

7 Drátky super nadýchané duhové 

Super nadýchané barevné kreativní drátky jsou ideální pro všechny druhy 
dětské činnosti. Extrémně flexibilní, snadno vytvoříte zábavné tvary a znaky. 

• množství 10 ks v balení
• rozměr 30 cm × 3 cm

8 Drátky zvířecí srst

Silně nadýchané drátky v přírodních barvách připomínající zvířecí srst. Jsou 
velmi užitečné pro vytváření podoby zvířat a dalších kreativních tvarů. 
Iideální pro všechny druhy dětské činnosti. 

• množství 24 ks v balení
• rozměr 30 cm × 1,5 cm

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003579 96 kč 116,16 kč
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3 Extra lehká razítka - ZVíŘÁTKA

Oblíbená razítka pro malé děti s motivy zvířátek. Razítka jsou vyrobena z extra-lehkého plas-
tu. Jednoduché, dětsky atraktivní zpracování obrysů zvířátek. Ideální pro děti, které rády kreslí  
a vybarvují omalovánky. Otisk razítka vymalujete barvičkami. Razítková barva je netoxická, vypra-
telná. Baleno ve speciální boxu vhodným jako dárkové balení. Vhodné pro děti od 18 měs. do 3 let.

• divoká zvířátka: lev, slon, krokodýl, hroch (červená barva)
• zvířátka na farmě: ovečka, slepička s kuřátky, kravička, prasátko (modrá barva)
• velikost razítka pr. 4 cm, podušky pr. 8 cm
• počet razítek v balení: 4 ks

4 Pěnovka 

Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit 
a lze ji také stříhat nebo děrovat. Síla 2 mm. Vhodné pro děti od 3 let.

• mix barev

5 Hodnotící smajlíci

Samolepky různých barev a výrazů. Ideální pro motivaci, osobní hodnocení nebo 
vyjádření nálady. Celkem 144 barevných smajlíků na 3 listech. 

• opětovně snímatelné
• průměr smajlíka 23 mm

6 Barevný filc

Filc se dá volně stříhat, lepit a sešívat. Je vhodný pro všestranné výtvarné tvoření. 
Pozor, nedá se prát. Použití: na dekorační účely, na výrobu hraček, loutek, dárkových 
předmětů, ozdob a dekorací, na polstrování kazet šperkovnic, pouzder na hudební 
nástroje a pod.

• balení 10 ks (mix 10 barev)
• rozměry 20×30 cm

1 Tavná pistole 

Tavná pistole (20 W) v balení se dvěmi lepicími tyčinkami ( Ø 7,5 mm x 10 cm). Tavná pistole 
roztaví lepicí tyčinku a stáčí ji do tekutého lepidla. Doporučuje se na výtvarné a dekorační práce, 
drobné domácí úpravy.

2 Tavné tyčinky 

Doporučuje se na výtvarné a dekorační práce. 
Vhodný materiál: plast, keramika, kůže, textil, dřevo, atd. 

• Ø 7,5 mm×10 cm 

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6105145 245 kč 296,45 kč

obj. číslo popis rozměry balení cena bez DPH cena s DPH
4003500 pěnovka 200×300 mm 10 barev 98 kč 118,58 kč
4003501 pěnovka se třpytkami 210×297 mm 4 barvy 125 kč 151,25 kč

obj. číslo motiv cena bez DPH cena s DPH
1304380 divočina  348 kč 421,08 kč
1304385 farma  348 kč 421,08 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003200 182 kč 220,22 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2501950 67,50 kč 81,68 kč

obj. číslo barva balení cena bez DPH cena s DPH
6105140 transparentní 10 ks 52,50 kč 63,53 kč
6105141 barevné - mix 12 ks 61,50 kč 74,42 kč
6105142 metalické - mix 12 ks 70,50 kč 85,31 kč
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9 Pěnovka – čísla a písmena

Pěnovka ve tvaru číslic nebo písmen v barevném mixu. Zadní strana je permanentně lepicí. 
Určeno pro tvorbu dekorací, kreativní a pedagogické aktivity. 

• polotovar pro tvorbu dekorací, výtvarné a edukační aktivity
• snadné použití, permanentně lepicí
• ekonomické balení 500 ks pro školy a výtvarné kroužky
• velikost tvarů: výška 40 mm a tl. 2 mm

10 Kuličky Pom-Pom

Měkké kuličky „Pom-Pom“ v mixu barev a velikostí: ø 10 mm 200 ks, ø 15 mm 100 ks, ø 20 
mm 100 ks, ø 25 mm 50 ks, ø 35 mm 15 ks, ø 40 mm 20 ks, ø 50 mm 15 ks. Ideální pro ruční 
práce a výtvarné aktivity. 

• měkké kuličky ideální pro ruční práce a výtvarné aktivity
• mix velikostí a barev
• ekonomické balení 500 ks pro školy a výtvarné kroužky

11 Dekorativní dřívka

Přírodní nebo barevná dřívka pro dekorace a výtvarníky. Ideální pro ruční práce a pedagogické aktivity.

dřívka přírodní: 
• mix velikostí 150 x 18 mm 200 ks, 114 x 10 mm 300 ks, 92 x 9 mm 300 ks
• ekonomické balení 800 ks pro školy a výtvarné kroužky
dřívka barevná: 
• barevný mix
• velikost 114 x 10 x 2 mm
• ekonomické balení 500 ks

7 Lepící očka

Oči s pohyblivou zorničkou - polotovar pro výtvarnou práci. Kulatý tvar očí v mixu velikostí a 
barev: 300 ks černých, 150 ks barevných a 150 ks s očními řasami. Určeno pro výrobu dekorací, 
výtvarné a pedagogické aktivity. 

• polotovar pro dotvoření figurek
• permanentně lepicí
• ekonomické balení 600 ks pro školy a výtvarné kroužky

8 Polystyrenové koule

Výborný doplněk při výrobě dekorací, zvířátek a postaviček. Vhodné pro mnoho technik: le-
pení, malování, patchwork, decoupage a tvoření s filcem či pěnovkou. Snadné vpichování 
dekoračních materiálů a úprava použitím nožíku. Mix velikostí: ø 60 mm 10 ks, ø 50 mm 10 
ks, ø 35 mm 15 ks, ø 25 mm 25 ks, ø 20 mm 25 ks, ø 10 mm 15 ks. 

• pro tvorbu dekorací, zvířátek a postaviček
• lze použít s mnoha kreativ. Technikami
• ekonomické balení 100 ks pro školy a výtvarné kroužky

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003521 259 kč 313,39 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003524 405 kč 490,05 kč

12 Dřevěné kolíčky

Velikost kolíčku: 35×7 mm. Vhodné pro tvorbu dekorací, kreativní a pedagogické 
aktivity. Vhodné pro děti od 3 let.

• balení 20 ks
• mix barev

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003560 95 kč 114,95 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4003525 přírodní 447 kč 540,87 kč
4003526 barevné 339 kč 410,19 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
4003522 čísla 214 kč 258,94 kč
4003523 písmena 214 kč 258,94 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
4003520 523 kč 632,83 kč
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3 Pastelky Staedtler

Pastelky v klasickém šestihranném tvaru. Jemné, syté a zářivé barvy. Bílá ochranná vrstva 
posiluje tuhu a zvyšuje odolnost vůči zlomení.

4 Pastelky STABILO® Trio® silná

Trojhranná silná ergonomická pastelka (šířka hrany 9 mm), která se dobře drží v ruce. Tuha 
s kvalitními pigmenty o síle 4,2 mm. Souprava 12 a 15 pestrých a sytých barev.

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5900030 12 barev 84,50 kč 102,25 kč
5900031 24 barev 207 kč 250,47 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5802450 12 barev 168 kč 203,28 kč
5802459 15 barev 240 kč 290,40 kč

5 Pastelky COLORINO KIDS

Pastelky s vysokým podílem barevných pigmentů. Trojhranný tvar usnadňuje držení a 
extra měkká tuha pak nenamáhá ruku při kreslení. Díky kvalitní tuze je hrot pastelky 
odolný vůči lámání - méně ořezáváte. 

• 12 barev

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5800070 standard 55,50 kč 67,16 kč
5800072 JUMBO 121 kč 146,41 kč

6 Pastelky Trilino

Trojhranné pastelky silné z přírodního lipového dřeva, nelakované, odolné proti zlomení.

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5800020 6 barev 78,50 kč 94,99 kč
5800030 12 barev 146 kč 176,66 kč

2 Samolepicí omalovánky na roli STICK‘N

Role je vyrobena z kvalitního nepropustného papíru s vrstvou lepidla, 
které nezanechává stopy. Lze lepit na hladké povrchy a zdi bez obav  
z jejich poškození. Jednoduše oddělíte část omalovánek, přilepíte  
a odlepíte.

obj. číslo rozměr motiv cena bez DPH cena s DPH
7300655 31 x 355 cm  zvířátka 170 kč 205,70 kč
7300656 31 x 355cm vláček 170 kč 205,70 kč
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9 Pastelky WOODEN FREE Easy Kids

Trojhranné bezdřevé pastelky JUMBO z pryskyřice. Pastelky s ergonomickým tělem vyro-
bené z 80 % z recyklovaného materiálu. 

• trojhranné tělo 
• jasné a zářivé barvy s vysokým krytím 
• odolné vůči zlomení  
•12 ks

10 Pastelky CONCORDE Classic

Školní pastelky šestihranné, různé sady jasných barev. Vyrobené z lipového dřeva, 
lakované, odolné jádro. Průměr jádra 3 mm. Dodávané v papírové krabičce s 
Volfíkem.

11 Vysouvací pastelky SCALA

Pastelové tužky z plastické hmoty s mechanickým vysouváním výměnného jádra s 
hrotítkem. 6 barev v etui nebo 12 barev v plastové krabičce, která může sloužit jako 
stojánek. 

12 Pastelové tužky Progresso

Nedřevěné pastelky v laku. Pastelky se dají použít pro klasické kreslení špičkou, pro 
stínování celou ořezanou plochou či k roztírání ořezaných částeček prsty.

• souprava 6 nebo 12 barev

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5803100 6 barev 69 kč 83,49 kč
5803200 12 barev 143 kč 173,03 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5902152 6 barev 69 kč 83,49 kč
5902151 12 barev 129 kč 156,09 kč

obj. číslo balení cena bez DPH cena s DPH
5802336 6 ks 28 kč 33,88 kč
5802337 12 ks 48,80 kč 59,05 kč
5802338 18 ks 65,50 kč 79,26 kč
5802339 24 ks 88,50 kč 107,09 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6300298 98,50 kč 119,19 kč

7 Pastelky vygumovatelné COLORINO 

Kvalitní šestihranné pastelky, které lze vymazat pomocí pryže na konci, s vysokým 
podílem barevných pigmentů. Pastelky jsou extra jemné, mimořádně silné vůči tlaku 
na papír. Jednoduché ořezání. Ideální pro vykreslení omalovánek - už žádné 
přetahování! 

• sada 12 barev

8 Pastelky STABILO® EASYcolors

První ergonomicky tvarovaná pastelka zvlášť pro leváky a praváky. Trojhranný design 
a neklouzavé plošky pro intuitivně správné držení. Syté barvy. Průměr tuhy 4,2 mm. 

• sada 12 barev včetně ořezávátka

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5800078 86 kč 104,06 kč

 sada 6 ks sada 12 ks
pravák 5802460 5802490
levák 5802470 5802491

cena bez DPH        229 kč           487 kč      
cena s DPH        277,09 kč           589,27 kč      
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2 Voskové pastely

Školní voskové pastelky s papírovým obalem pro pohodlné držení a 
kreslení bez zašpinění.

• sada 6 nebo 12 barev

3 Neon voskovky COLORINO

Kvalitní trojhranné voskovky v oblíbených zářivých barvách. Příjemné kreslení díky extra  
měkkému složení. 

• 6 barev

4 Voskovky COLORINO na obličej

Obličejové barvy v plastových násadkách určené pro malování na obličej a tělo. 
Lehce se nanáší. Zdravotně nezávadné a bez zápachu. Snadno omyvatelné.

• 12 barev

1 Olejové pastely

Olejové pastely v barevných kombinacích. Živé, brilantní barvy, které se lehko roztírají. 
Barvy jsou dlouhodobě stálé. Mohou  být použity za  sucha či mokra.
Použití: na papír, dřevo, plátno.

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6000910 12 barev 81,50 kč 98,62 kč
6000920 25 barev 175 kč 211,75 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5900100 6 barev 10,10 kč 12,22 kč
5900270 12 barev 18,90 kč 22,87 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5900502 54,50 kč 65,95 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
5901150 154 kč 186,34 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6504017 81,50 kč 98,62 kč

5 Barvy na sklo

Vytvořte si vitráž pomocí per s barvou na sklo. Naneste barvu přímo z pera na fólii, po 
zaschnutí (cca. 12 hod.) obrázek sloupněte a přeneste na skleněnou plochu. Balení 
obsahuje černou konturovací barvu a 5 dalších plus 2 neonové (žlutá, zelená). Navíc je 
přibalena jednoduchá šablona a dvě malé fólie. 

• objem
  lahvičky 10,5 ml
• set 8 barev
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9 Voskovky v kbelíku PRIMO

Vysoce kvalitní silné voskovky o průměru 10,5 mm a délce 88 mm. Sada jasných a sytých 
barev, odolných proti zlomení. Netoxické, balené v praktickém plastovém kyblíku.

• souprava 36 ks

10 Prstové barvy COLORINO 11 Prstové barvy KORES Dedi Kolor

Intenzivní prstové barvy s vysokým krytím. Stimulují kreativitu a podporují rozvoj jemné 
motoriky. Ideální pro malé děti. Snadné vypratelné vodou a mýdlem.

•  netoxické 
•  objem 7x 30ml

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5900260 203 kč 245,63 kč

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5900200 110 kč 133,10 kč

6 Vodou rozmývatelné voskovky LINEX 

Vodou rozmývatelné voskovky LINEX. Výsuvné v plastovém těle s víčkem. 
Vysoká sytost a extra hladké nanášení. Barvy se při překrytí do sebe nepropíjí.

8 Voskovky trojhranné JUMBO 

Trojhranný ergonomický tvar usnadňuje dětem správné držení. Díky zesílení jsou tyto 
voskovky vhodné i pro malé děti. Snadno vypratelné z většiny textilií. Baleno v papírové 
krabičce.  Voskovky jsou zdravotně nezávadné. 

• nevhodné pro děti do 3 let
• set 12 ks

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5900350 47,10 kč 56,99 kč

obj. číslo balení cena bez DPH cena s DPH
5900310 12 ks 247 kč 298,87kč
5900315 24 ks 414 kč 500,94 kč
5900320 72 ks 1130 kč 1 367,30 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6501050 215 kč 260,15 kč

Prstové barvy o obsahu kelímku 20 ml. Na každém víčku razítko s rozdílným motivem. 
Netoxické a snadno vypratelné.

• set 10 barev

Pastelky Colorino Box + jednotlivé barvy

Kvalitní trojhranné pastelky pro extra měkké kreslení 
sytými barvami díky vysokému obsahu pigmentů. Tuha 
pastelky je lepená po celé délce - extra odolná proti 
lámání. Velké balení v boxu a jednotlivé barvy v balení 
po 12 ks vhodné pro školy a školky.

7

obj. číslo barva / balení cena bez DPH cena s DPH
5800100 Box – mix 12 x 14 barev 1 031 kč 1 247,51 kč
5800110 Bílá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800111 Žlutá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800112 Okrová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800113 Zlatá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800114 Oranžová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800115 Červená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800116 Růžová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800117 Světle zelená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800118 Tmavě zelená / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800119 Světle modrá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800120 Tmavě modrá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800121 Fialová / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800122 Hnědá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
5800123 Černá / 12 ks 81 kč 98,01 kč
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3 Křídy školní

Školní křídy na tabuli v papírové krabiččce. 

• rozměry křídy 12 ×12 mm 
• balení obsahuje 100 ks

4 Křídy školní barevné

Souprava barevných školních kříd v balení 6 nebo 12 barev v papírové 
krabičce.

• rozměry křídy 12×12 mm 

5 Křídy bezprašné

Kulaté křídy bílé nebo barevné, nepráší, kompaktní a velmi příjemné na dotek. 
Barvy živé a zářivé s krycí schopností. 
• průměr 10 mm
• balení 10 ks

6 Křídy chodníkové

Souprava chodníkových kříd v praktickém kbelíku. Sada obsahuje 15 kříd, snadno 
omyvatelné.

1 Křídy umělecké suché

Umělecké kulaté křídy pro výtvarníky. Prašné křídy umožňují snadné rozmazávání a 
vytváření měkkých přechodů. Neobsahují toxické či jinak škodlivé látky.

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6001130 6 barev 61 kč 73,81 kč
6001135 12 barev 124 kč 150,04 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6001070 15 barev 85 kč 102,85 kč

obj. číslo balení cena bez DPH cena s DPH
6000200 6 barev  29,60 kč 35,82 kč
6000210 12 barev 38,70 kč 46,83 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
6000100 bílá 96 kč 116,16 kč
6000160 červená 213 kč 257,73 kč
6000170 modrá 213 kč 257,73 kč
6000150 žlutá 213 kč 257,73 kč
6000180 zelená 249 kč 301,29 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
6001055 bílá 16,50 kč 19,97 kč
6001050 barevná 18,60 kč 22,51 kč

2 Uhlík 8622

Přírodní kreslící uhlík s průměrem 6-7 mm

• balení obsahuje 6 ks

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
5903000 černý 69,50 kč 84,10 kč
5903001 hnědý 56 kč 67,76 kč



obj. číslo sada cena bez DPH cena s DPH
6500150 6 k 72,50 kč 87,73 kč
6500155 12 ks 111 kč 134,31 kč

Sešity a bloky / Psaní a opravování / Razítka / Rýsování / Stříhání / Lepení / Modelování / Papír a kreativní potřeby / Kreslení a malování / Školní batohy a doplňky / Bezpečnostní prvky

41

9 Temperové barvy COLORINO

Intenzivní barvy s vysokým obsahem barevných pigmentů. Skvěle přilnavé. Obsah 
kelímku 20 ml. Ředitelné vodou.

7 Temperové barvy

Vodou ředitelné temperové barvy v baleních 6×16 ml nebo 10×16 ml v papírové krabičce.  
Barvy velmi rychle zasychají a jsou znovu rozmalovatelné vodou. Vysoce kvalitní, husté, vzájem-
ně mísitelné, bezpečně a spolehlivě vypratelné. Velmi vysoké krytí a jasné barvy.

• tuba 16 ml

8 Temperové barvy v tubě 9550

Temperové barvy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních pigmentů s dobrou odolností proti 
světlu. Výsledné barvy jsou jasné a čisté, mají dobrou viskozitu a vynikající krytí.

• tuba 12 ml

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
6501005 6 barev 85 kč 102,85 kč

6501020 12 barev (3x metalická, 2x neonová, 4x se třpytkami,
2x svítící ve tmě, 1x v tělovém odstínu) 163 kč 197,23 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6501000 6×16 ml 87 kč 105,27 kč
6501100 10×16 ml 139 kč 168,19 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6500115 6×12 ml 67 kč 81,07 kč
6500125 12×12 ml 132 kč 159,72 kč

11 Temperové barvy PRIMO

10 Barvy temperové CONCORDE

Sada temperových barev v kovové tubě. Barvy jsou ředitelné vodou, vzájemně se dobře 
mísí, po zaschnutí je lze snadno rozmýt. Jsou snadno omyvatelné a vypratelné z většiny 
textilií. 

• tuba 12 ml

Tempery v tubě obsahující vysoké množství kvalitního pigmentu. Barvy jsou neprůhledné s krásnými odstíny, 
které zůstávají jasné i po zaschnutí malby. Jsou barevně kompatibilní s vodovými barvami PRIMO.

• souprava 12 x 12 ml – 8 metalických odstínů + 4 fluorescenční odstíny

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6500955  10 barev x 12 ml  147 kč 177,87 kč
6500965 12 barev x 12 ml  254 kč 307,34 kč
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jednoduše odstranit př. přemístit
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2 Média Creall

Média, díky kterým s použitím temperových barev Basic Color vytvoříte barvy se speci-
álními efekty např. textilní barvy, perleťové barvy nebo slupovací barvy na sklo. flexi-
bilně si vytvoříte jenom tolik barvy,  kolik opravdu potřebujete.

• obsah 1000 ml

3 Temperové barvy Creall-Basic color

Kvalitní školní temperové barvy, výborné kryjí, syté odstíny, vysoká koncentrace 
pigmentů.

• obsah 1000 ml
• originál balení 6 ks

4 Modelovací hmota Creall

Velmi kvalitní jemná a lehce zpracovatelná modelovací hmota, tvrdne samovolně na vzduchu do 24 hod., netoxická, nelepí se, je 
bez zápachu, vhodná pro domácí a školní tvoření. Efektivní náhrada tradičních materiálů bez nutnosti vypalování.

1 Temperové barvy Creall-Basic color

Kvalitní školní temperové barvy, výborně kryjí, syté odstíny, vysoká koncentrace pigmentů. 

• obsah 500 ml
• originál balení 6 ks

obj. číslo barva obsah cena bez DPH cena s DPH
6300390 bílá 500 g 79 kč 95,59 kč
6300391 terakota 500 g 79 kč 95,59 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH

6502200 bílá 106 kč 128,26 kč
6502201 žlutá 106 kč 128,26 kč
6502202 oranžová 106 kč 128,26 kč
6502203 světle červená 106 kč 128,26 kč
6502204 fialová 106 kč 128,26 kč
6502205 tmavě modrá 106 kč 128,26 kč
6502206 ultramarine modrá 106 kč 128,26 kč
6502207 světle zelená 106 kč 128,26 kč
6502208 středně zelená 106 kč 128,26 kč
6502209 tmavě zelená 106 kč 128,26 kč
6502210 tmavě hnědá 106 kč 128,26 kč
6502211 černá 106 kč 128,26 kč

obj. číslo médium cena bez DPH cena s DPH

6502250 Sticker médium / 1000 ml 654 kč 791,34 kč
6502251 Textilní médium / 1000 ml 302 kč 365,42 kč
6502252 Perleťové médium / 1000 ml 344 kč 416,24 kč

Sticker medium
Vytvořená barva se snadno nanáší, buď přímo na sklo nebo na fólii. Po zaschnutí lze obrázek jednoduše sloupnout, 
případně přemístit. Ideální s barvou Creall Basic color v poměru 2:1.
Perleťové médium
Vytvoříte snadno barvu s perleťovým efektem. Ideální s barvou Creall Basic color v poměru 3:1.
Textilní médium
Po nanesení na textil se nechá zaschnout a poté se přežehlí. Ideální s barvou Creall Basic color v poměru 1:1.

    

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH

6502230 bílá 150 kč 181,50 kč
6502231 základní žlutá 150 kč 181,50 kč
6502232 černá 150 kč 181,50 kč
6502233 základní modrá 150 kč 181,50 kč
6502234 zelená 150 kč 181,50 kč
6502235 základní červená 150 kč 181,50 kč
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1 Akvarelová sada PENTEL 

Akvarelové pastelky mají výrazné pigmentové barvy se snadnou aplikací, skvěle se tónují za 
pomoci štětce se zásobníkem, který zajišťuje individuální potřebu množství vody.  

• akvarelový blok 15 listů velikosti 14,5 cm x 20,5 cm se speciální povrchovou úpravou 
• 12 kvalitních dřevěných akvarelových pastelek 
• štětec na vodu střední síly 

Štětec se zásobníkem na vodu, ideální pro kreslení s temperami a akvarelovými pastelkami. 
Poměr vody na nylonových vláknech štětce lze regulovat stiskem zásobníku. Vlákna se skvěle 
čistí, hrot je doplněn krytkou proti poškození.  
• 2 typy hrotů

obj. číslo cena bez DPH cena s  DPH
5400469 220 kč 266,20 kč

3 Vodové barvy 9540

Vodovky jsou ideální jak pro kreslení doma tak i ve škole. Barvy obsahují netoxické 
pigmenty s velmi dobrou odolností proti světlu.

• souprava 12 barev
• průměr 30 mm

4

2

Vodové barvy

Akvarelový štětec se zásobníkem PENTEL

Klasické vodové barvy v soupravách ve 12 odstínech. Jasné a syté barvy. Velikost 
barevných tablet 30 mm v průměru. Barevník je obdélníkového tvaru z plastu. Barvy 
jsou vypratelné, vyznačují se svým vysokým obsahem pigmentů. Jsou certifikované 
a zcela bezpečné pro děti.

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6500350 45,40 kč 54,93 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6500450 64 kč 77,44 kč

5 Inkoust 

Inkoust v  lahvičce pro plnění inkoustových plnících 
per. Speciální světlostálý dokumentní inkoust černé 
barvy je určen pro záznamy do matrik, kronik atd.

• hmotnost 50 g
• balení 10 ks v krabičce

6 Tuš barevná 

Školní tuš pro černé či barevné kreslení redisperem. 
Dodáváme jednotlivě nebo v sadě 6 barev.

• hmotnost 20 g
• originál balení 20 ks v kartonu

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1700100 černá 19,90 kč 24,08 kč
1700097 červená 19,90 kč 24,08 kč
1700095 modrá 19,90 kč 24,08 kč
1700096 zelená 19,90 kč 24,08 kč
1700098 žlutá 19,90 kč 24,08 kč
1700099 hnědá 19,90 kč 24,08 kč
1700120 sada 6 barev 127 kč 153,67 kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1700200 černá 24,90 kč 30,13 kč
1700210 červená 24,90 kč 30,13 kč
1700220 modrá 24,90 kč 30,13 kč
1700250 černá dokumentární 31,30 kč 37,87 kč

7 Redispera a násadka

Redispera
Vysoce kvalitní redispera vyrobená v Anglii. 
Přesné dílenské zpracování. 
• velikost 0,5, 1 a 1,5 mm

Násadka 
Plastová násadka pro trubičkové nebo pero 
kovové pero.  
• dlouhá 13 cm
• mix barev

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6903241 0,5 mm 24,80 kč 30,01 kč
6903242 1 mm 24,80 kč 30,01 kč
6903243 1,5 mm 24,80 kč 30,01 kč
4600000 násadka 10,10 kč 12,22 kč

obj. číslo šířka štetce cena bez DPH cena s DPH
5400467 2 mm 133 kč 160,93 kč
5400468 6 mm  140 kč 169,40 kč
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8 Školní štětce 

Kulaté a ploché školní štětce. Dřevěné držadlo.

• kulaté štětce - jemná živočišná vlákna
• ploché štětce - přírodní štětina

obj. číslo položka balení cena bez DPH cena s DPH
6700025 kulatý č. 4 10 ks 14,50 kč 17,55 kč
6700030 kulatý č. 6 10 ks 16,60 kč 20,09 kč
6700040 kulatý č. 8 10 ks 18,70 kč 22,63 kč
6700050 kulatý č. 10 10 ks 20,80 kč 25,17 kč
6700097 plochý č. 4 10 ks 14,20 kč 17,18 kč
6700102 plochý č. 8 10 ks 16,30 kč 19,72 kč
6700110 plochý č. 12 10 ks 19,10 kč 23,11 kč

10 Sada štětců CONCORDE

Zvýhodněná sada školních štětců, kovová objímka, 
dřevěná násadka. Sada obsahuje štětce kulaté č. 4, 
6, 8, 10 a štětce ploché č. 10 a 12.

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6700250 44,60 kč 53,97 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6500220 41,20 kč 49,85 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
8905240  119 kč 143,99 kč

11 Paleta výtvarná pro 12 barev

Plastová výtvarná paleta.

• rozměr 24×18,5 cm

12 Školní zástěrka na malování

Transparentní zástěra na malování pro prvňáčky i předškolní děti.  
Ochrana před znečištěním oděvu, s rukávy a kapsou pro příslušenství, 
snadné oblékání, voděodolná, z pevného a odolného materiálu. 

• rozměr 110 cm (délka rukávů přes záda)/ 50 cm (výška předního dílu)

13 Ubrus

Školní ubrus na ochranu lavice proti zašpinění. 
Ideální ochrana lavice na výtvarné výchově.

• rozměr: 65×50 cm
• provedení: červené karo

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH 
8905220 37,40 kč 45,25 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6500200 36,20 kč 43,80 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6500230 14 kč 16,94 kč

14 Kelímek na vodu CONCORDE

Bezpečnostní kelímek pro oplachování štětců. 
Důmyslně tvarované víčko s otvorem zabraňuje 
vylití vody v případě převrácení kelímku. 
Odkladové drážky na 2 štětce, trvanlivý materiál.

• průměr 9 cm
• mix barev

15 Souprava kalíšků na barvy

Souprava barevných kalíšků pro míchání barev  
a mytí štětců.

• 5 kalíšků
• mix barev

9 Školní štětce MILAN

Kulatý a plochý štětec vhodný pro malování vodovými i temperovými barvami Odolnost  
a pevnost vlasu činí tento štětec víceúčelovým, vhodným pro různé techniky a různé povrchy.

Kulaté štětce  - 30% syntetika, 70% kozí srst, chromovaná mosazná zděř, krátká oranžově 
lakovaná násadka
Ploché štětce -prasečí štětiny, bezešvá hliníková zděř, násadka lakovaná v lesklé černé barvě

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
6700023 kulatý č. 2 13,30 kč 16,09 kč
6700026 kulatý č. 4 15,10 kč 18,27 kč
6700027 kulatý č. 6 16,90 kč 20,45 kč
6700029 kulatý č. 8 24,50 kč 29,65 kč
6700035 kulatý č. 12 29,70 kč 35,94 kč
6700036 kulatý č. 14 33,50 kč 40,54 kč
6700037 kulatý č. 18 40,70 kč 49,25 kč
6700130 plochý č. 4 11,30 kč 13,67  kč
6700100 plochý č. 6 13,50 kč 16,34 kč
6700131 plochý č. 8 16,50 kč 19,97 kč
6700132 plochý č. 10 19,30 kč 23,35 kč
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3 Fixy v kbelíku PRIMO

Fixy v sytých zářivých odstínech v kvalitním provedení použitelné na jakýkoliv druh 
papíru. Díky speciálnímu složení vydrží barvy otevřené až 5 dní a nevysuší se. Fixy jsou 
vypratelné z téměř každé tkaniny. 

• souprava 96 ks 
• hrot ø 2,5 mm

4 Voskovky v kbelíku PRIMO

Vysoce kvalitní silné voskovky o průměru 10,5 mm a délce 84 mm. Sada jasných a sytých 
barev, odolných proti zlomení. Netoxické, balené v praktickém plastovém kyblíku.

• souprava 36 ks

5 Prstové barvy PRIMO

Kvalitní prstové barvy jsou ředitelné vodou, mají výborné krycí schopnosti a obsahují velké množství pigmentu (čím více pigmentu výrobky obsahují, tím jsou barvy intenzivnější). Jsou příjemné na dotek, šetrné k dětské 
pokožce a děti s nimi mohou snadno malovat.  Barvy jsou lesklé, syté a neprůhledné.

1 Pastelky v boxu PRIMO

Barevné šestihranné pastelky v jemných pastelových odstínech ve velmi kvalitním 
provedení. Pastelky jsou vhodné pro všechny druhy papíru. Praktické a ekonomické balení ve 
velkém uzavíratelném boxu z pevného plastu s barevným držadlem. Plastový box obsahuje 
12 odstínů po 18ks v plastových přihrádkách (4 samostatná patra po 3 přihrádkách). Vhodné 
zejména pro školy, školky i zájmová zařízení.

• souprava 216 ks 
• tuha ø 2,9 mm

2 Pastelky PRIMO MINABELLA

Kvalitní lakované šestihranné pastelky s vysokým množstvím pigmentu – barvy jsou 
sytých odstínů. Pastelky mají průměr tuhy 3,8 mm oproti klasickým (Primo), které 
mají průměr 2,9 mm. Jsou vhodné pro všechny typy papíru.

• souprava 12 ks

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5200750 460 kč 556,60 kč

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5900260 203 kč 245,63 kč

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5802420 126 kč 152,46 kč

obj. číslo cena bez  DPH cena s DPH
5802415 1 220 kč 1 476,20 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6503041 6 barev – kelímek 50 ml   149 kč 180,29 kč
6503040 6 barev – kelímek 25 ml  95,50 kč 115,56 kč
6503042 6 barev – kelímek 100 ml perleť  390 kč 471,90 kč
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7 Akrylové barvy PRIMO

Akrylové barvy Primo s vysokým obsahem pigmentu a výbornou krycí schopností. Ředitelné vodou. Vhodné pro jakýkoliv druh podkladu - dřevo, 
kov, keramiku nebo i pro techniku decoupage - ubrouskové techniky, jsou nesmyvatelné a odolné vodě. K dostání buď v tubě sada 10 barev nebo 
v uzavíratelných kelímcích v sadě 12 barev s míchací nádobkou u každého odstínu + štětec.

8 Vodové barvy PRIMO

Vodovky obsahují vysoké množství kvalitního pigmentu (čím více pigmentu výrobky obsahují, tím jsou barvy intenzivnější). Barvy jsou 
neprůhledné, mají dobrou smáčlivost. Barvy jsou rozpustné v malém množství vody.

• souprava 8 + 4 barvy – 8 metalických odstínů + 4 fluorescenční odstíny
• průměr: Ø 30mm.

6 Temperové barvy PRIMO

Tempery v tubě obsahující vysoké množství kvalitního pigmentu. Barvy jsou neprůhledné s krásnými odstíny, které zůstávají jasné i po zaschnutí 
malby. Jsou barevně kompatibilní s vodovými barvami PRIMO.

• souprava 12 x 12 ml – 8 metalických odstínů + 4 fluorescenční odstíny

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6500955  10 barev x 12 ml 147 kč 177,87 kč
6500965 12 barev x 12 ml 254 kč 307,34 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s DPH
6501410 10 barev x 18 ml  297 kč 359,37 kč
6501412 14 barev x 4,5 ml  187 kč 226,27 kč

obj. číslo souprava cena bez DPH cena s  DPH
6500207  12 barev + štetec 96,50 kč 116,77 kč
6500208 24 barev + štetec  142 kč 171,82 kč
6500209 8 +4 barvy + štetec  128 kč 154,88 kč
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2 Školní sety

Set obsahuje: anatomický batoh, penál, sáček na cvičky

1 OXY SPORT BLACK LINE

studentský batoh
• anatomicky tvarovaná záda
• kapsa na láhev
• reflexní prvky
• nastavitelné ramenní popruhy
• nastavitelný hrudní popruh
• kapsa na notebook 15“
• nosnost 8 kg, objem 22 l 
• váha 830 g 
• rozměr: 460x320x150 mm

pouzdro etue
• rozměr: 205x100x50 mm

Školní batoh 

• jednokomorový školní batoh s malou kapsičkou na zip
• na předním díle kapsa na zip
• anatomicky tvarovaná polstrovaná záda
• polstrování z prodyšného materiálu
• měkčené, polstrované, nastavitelné ramenní popruhy
• 2 velké boční kapsy se zipem, vhodné na láhev
• na vnitřní straně klopy kapsa s rozvrhem hodin
• bezpečnostní reflexní prvky
• zacvakávací bezpečnostní zámek s odrazkou
• pevné lisované dno 
• váha: 1100 g
• objem: 20 l
• rozměr: 330×310×210 mm

Penál 

• rozměr: 205×135×40 mm
• jednopatrový na zip, nevybavený

i

Sáček na cvičky 

• rozměr: 400×270 mm

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
4102361 batoh 1 756 kč  2 124,76 kč
4102362 etue 344 kč   416,24 kč
4102363 batoh 1 756 kč  2 124,76 kč
4102364 etue 344 kč   416,24 kč

obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
4102352 horse 2 150 kč  2 601,50 kč
4102353 panther 2 150 kč  2 601,50 kč





obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
4102290 horse 318 kč  384,78 kč
4102270 T-Rex 318 kč  384,78 kč
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2 Sáček na cvičky

Sáček na přezůvky s dívčím motivem. Uzavírání stažením šňurek, možnost nosit i na zádech 
nebo připevnit ke školnímu batohu.

• rozměry 400 x 270 mm

3 Boxy na sešity

Praktické školní boxy na sešity. vnitřní kapsa, uzavírání na gumičku.

1 Školní penál

Vybavený školní penál jednopatrový na zip (kvalitní značková náplň Staedtler + Centropen). 
Obsahuje: fixy, pastelky, obyčejná tužka, kuličkové pero, guma, ořezávátko, pravítko.

• rozměry 205 x 135 x 40 mm

obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
4102296 horse 135 kč  163,35 kč
4102276 T-Rex 135 kč  163,35 kč

obj. číslo provedení formát cena bez DPH cena s DPH
4102292 horse a4 92,50 kč  111,93 kč
4102293 horse a5 79,50 kč   96,20 kč
4102272 T-Rex a4 92,50 kč  111,93 kč
4102273 T-Rex a5 79,50 kč   96,20 kč

A4

A5

50





Sešity a bloky / Psaní a opravování / Razítka / Rýsování / Stříhání / Lepení / Modelování / Papír a kreativní potřeby / Kreslení a malování / Školní batohy a doplňky / Bezpečnostní prvky

52

2 Dětská výstražná vesta - žlutá

Výstražná vesta s vysokou viditelností, vyvinutá v souladu s normou ČSN EN 1150. Fluorescenční materiál zaručující 
materiál a našité pásky z retroreflexního materiálu zaručující bezpečnou viditelnost. Pruženky na bocích pro pohodlné 
a pevné nošení, zapínání velcro pásky po stranách vesty.
Vesta je určená pro děti starší tří let s výškou postavy 120–140 cm k nošení přes svrchní oblečení.
Materiá:l fluorescenční 100 % PES.

3 Reflexní pásek - žlutý

Reflexní pásek pro zvýšení viditelnosti. Vhodný také jako doplněk na oděv při pohybu v šeru a ve tmě.

• délka 34 cm
• šířka 3 cm

1 Bezpečnostní balíček NARDA

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
8200675 336 kč 406,56 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
8200670 118 kč 142,78 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
8200676 65,50 kč 79,26 kč

Výstražný balíček určený dětem obsahuje:
• výstražnou vesta
• 2 ks výstražné pásky
• výstražnou samolepku
• výstražnou klíčenku

Oděv je určen pro děti starší tří let s výškou postavy 120–140 cm k nošení přes svrchní oblečení pro 
vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoli světelných podmínek ve dne i v noci. 
Splňuje normu ČSN EN 1150.

výstražná klíčenka

výstražná samolepka

2 ks výstražné pásky

výstražná vesta

4 Nástěnná lékárnička

Nástěnná (závěsná) kovová lékárnička. Uzamykatelná, má bezpečnostní zámek. Závěsná lékárnička je lehká a snadno 
přidělatelná na zeď. Lékárnička je dodávána prázdná (bez vybavení).

• rozměr: 290×145×360 mm (jedna polička)
                   300×140×460 mm (dvě poličky)

obj. číslo položka barva cena bez DPH cena s DPH
9960305 jedna polička smetan. bílá 1 466 kč 1 773,86 kč
9960310 dvě poličky perlově bílá 1 613 kč 1 951,73 kč

Základní náplň do nástěnných lékárníček obsahuje: 

• 1 x Náplast fixační hladká 2,5 cm×5 m
• 8 x Náplast strip 2,5×7,2 cm voděodolná
• 1 x Obvaz hotový sterilní 6×8 cm
• 1 x Obvaz hotový sterilní 10×12 cm
• 2 x Obinadlo elastické 8 cm×4 m
• 4 ks Rukavice vyšetřovací nesterilní
• 2 x Sáčky uzavíratelné 30 cm×40 cm
• 8 x Náplast elastická 10 cm×6 cm
• 4 x Náplast strip 1,9 cm×7,2 cm voděodolná
• 2 x Oční komprese sterilní 56 mm×72 mm
• 5 ks Utěrky z netkané textilie 20×30 cm
• 4 x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm×7 cm voděodolná

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
9960350 670 kč 810,70 kč

• 2 x Šátek trojcípý
• 1 x Chladivý sáček
• 1 x Převazové nůžky
• 1 x Izotermická folie
• 4 x rychloobvaz 2 cm×12 cm
• 3 x 2ks Sterilní krytí 10×10 cm
• 3 x Obvaz hotový sterilní 8×10 cm
• 2 x Obinadlo elastické 6 cm×4 m
• 1 x Obvazový šátek 60 cm×80cm
• 2 x Obinadlo elastické 8 cm×4 m

5 Náplň do nástěnné lékárničky



obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH

9855200 malý 5 920 kč 7 163,20 kč

9855210 velký 5 365 kč 6 491,65 kč

Pramenitá voda - barel AQUA ANNA
Vysoce kvalitní pramenitá voda, čerpaná z podzemních vrtů. Skladujte v temnu 
při teplotě do 25 °C.

• barel objem 18,9 l

záloha na barel je 250 kč.

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
9855000 109 kč 125,35 kč

Kelímky pro výdejník vody 
Kelímky určené pro studené nápoje, jednorázové použití, vhodné jako doplněk 
k výdejníkům vody.

kelímek blue Cone
Díky svému kónickému tvaru nelze kelímek postavit a  spotřebitel jej musí po 
vypití vyhodit do koše. Proto je vhodný zejména do výrobních provozů, kde je 
nebezpečí poškození zařízení při polití nápojem. 

• kelímek Blue Cone balení 1000 ks
• kelímek průhledný balení 100 ks

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
9855216 379 kč 458,59 kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
8800260 kelímek Blue Cone 0,115 l 663 kč 802,23 kč
8800330 kelímek průhledný 0,2 l 50 kč 60,5 kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
9855220 237 kč 286,77 kč

Tubus na kelímky 
Zásobník kelímků. Je vhodný pro kelímky 0,2 l a menší objemy.

• výška 37 cm, Ø 9 cm

Návlek na barel 
Ochranný návlek pro udržení kvality dodávané vody v  případě, že je 
přístroj na vodu umístěn v  prostoru, kde je vystaven extrémním 
podmínkám (přímé sluneční záření, vyšší teplota okolního ovzduší 
apod.).

*v průběhu platnosti katalogu se může
typ změnit dle aktuální nabídky



1 2 3

EXTRABODY Sbírejte body s Kodakem více na www.papera.cz

1 Kvalitní papír Kodak za dostupnou cenu pro všechny druhy tiskáren, kopírek a faxů.
Hlavní benefity: 
• spolehlivý tisk ve všech zařízeních, ideální pro běžné kancelářské a domácí použití
Vlastnosti: 
• optimalizován pro příjem toneru a sytější odstíny černé

Univerzální papír s vyšší bělostí na všechny typy tisku, vhodný i na oboustranný tisk.
Hlavní benefity: 
• funguje spolehlivě ve všech zařízeních, ideální pro profesionální vzhled smluv, reportů, newsletterů, nabídek 
a korespondence
Vlastnosti: 
• optimalizován pro rychlejší zasychání inkoustu, sytější odstíny černé a živé barvy

2

Kodak je značka přinášející radost. 

Papíry pro bezproblémový tisk na všech 
hlavních typech kancelářského zařízení. 
Spotřebitelské testy prokázaly, že při použití 
Kodak papíru stojí tisk méně, proto vycházejí 
náklady na stránku až o 50 % nižší. 

■ vyrobeno technologií ColorLok, 
optimalizováno pro rychlejší zasychání inkoustu, 
sytější odstíny černé a živé barvy 

■ papíry Kodak jsou vyráběny v papírnách 
využívajících energii z biomasy

■ certifikace výroby ISO 9001, 14001, 
18001, FSC (CoC), PEFC (CoC), EMAS

■ zdroje buničiny jsou striktně legální 
plantáže dřeva pěstovaného pouze pro účely 
papírenské produkce

O více než 16% výraznější černá pro lepší kontrast. 
ColorLok zabraňuje přílišnému pronikání inkoustu do 
hmoty text a černobílé snímky. 
Rychlejší usychání– o 2,5x kratší čas schnutí inkoustu 
pro menší riziko rozmazání. Živé barvy – o 25% jasnější 
barvy pro bohatší zobrazení.

3

obj. číslo specifikace prodejní balení další balení cena za bal. cena s DPH

0300652 90g/m2 A4 250 listů / balení 5 balení / krabice 119 Kč 143,99 Kč

obj. číslo specifikace prodejní balení další balení cena za bal. cena s DPH

0301510 80g/m2 A4 500 listů / balení 5 balení / krabice 89 Kč 107,69 Kč

obj. číslo specifikace prodejní balení další balení cena bez DPH cena s DPH

0301525 80g/m2 A4 500 listů / balení 5 balení / krabice 125 Kč 151,25 Kč
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Prémiový papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí a vyšší gramáží pro všechny druhy zařízení, vhodný zejména 
pro inkjetové tiskárny.
Hlavní benefity:
• vyšší gramáž je vhodná na oboustranný tisk, ideální pro profesionální vzhled smluv, reportů, newsletterů, 
nabídek a korespondence
Vlastnosti:
Optimalizován pro rychlejší zasychání inkoustu, sytější odstíny černé a živé barvy.

O
ff

ic
e

U
ni

ve
rs

al
 

Co
py



Papír ............. 56

Kancelářské potřeby ............. 60

Kancelářská technika ............. 66

KancelářObálky ELCO Box

Exkluzivní bílé ofsetové obálky s vnitřním potiskem zaručující vysokou ochranu Vašich informací a reprezentativní 
korespondenci. Spolehlivé uzavírání samolepicím pruhem s odnímatelnou krycí páskou. Malé balení v praktickém boxu pro 
každou kancelář. 

1

Kotoučové řezačky AR 330/462

Kotoučové řezačky s broušeným kolečkem na profilované tyči s délkou řezu 330 / 460 mm. Pracovní stůl  
je vybaven natištěnými měřítky a úhly a přítlačnou listou z průhledného plastu. Řezačka díky své 
konstrukci uřízne bez problémů 10 listů papíru 80 g.

2

Lepicí páska SCOTCH MAGIC

Vynikající lepicí páska, skvělá pro opravu poničených knih, dokumentů a fotografií. Páska je vyrobena na přírodní bázi, na papíře je 
téměř neviditelná, nežloutne a je odolná proti vlhkosti. Nehlučně se odvíjí, na její matný povrch lze dobře psát. Dodáváme v 
provedení na cívce s návinem 33 m nebo na praktickém odvíječi s návinem 7,5 m.

3

obj. číslo druh rozměr balení cena bez DPH cena s DPH
0200180 C6 114×162 mm 200 ks 397 Kč 480,37 Kč
0200551 C6/5 114×229 mm 200 ks 457 Kč 552,97 Kč
0200760 C6/5-okénko vpravo 114×229 mm 200 ks 541 Kč 654,61 Kč
0200790 C6/5-okénko vlevo 114×229 mm 200 ks 516 Kč 624,36 Kč
0201121 C5 162×229 mm 100 ks 365 Kč 441,65 Kč
0201776 C4 324×229 mm 50 ks 423 Kč 511,83 Kč

i
Kompletní nabídku obálek ELCO 
najdete v našem katalogu 
Kancelářských potřeb na str. 109.

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
6207500 cívka / 19 mm×33 m 117 Kč 141,57 Kč
6207465 odvíječ / 19 mm×7,5 m 56,50 Kč 68,37 Kč

model AR 330 AR 462
délka řezu 330 mm 460 mm
výška řezu 1,0 mm 1,0 mm

přítlak automatický automatický
předkreslené formáty A7 - A4 A7 - A3

velikost stolu 170 x 440 mm 170 x 580 mm
obj. číslo 2009239 2009240

cena bez DPH 691 Kč 899 Kč
cena s DPH 836,11 Kč 1 087,79 Kč



Papír / Kancelářské potřeby / Kancelářská technika 

56

1 IQ PREMIUM Triotec

Papír vhodný do těch nejnáročnějších kancelářských strojů. Patentovaná technologie 
Triotec (pouze u 80 gramáže) zaručuje bezproblémový průchod kopírovacím strojem 
nebo tiskárnou, vysokou kvalitu tisku a nízkou prašnost. Vysoký stupeň bělosti a opa-
city, je ideální pro duplex a vysokorychlostní kopírovací stroje. 

• provedení „box“ – volně ložené listy v krabici

2 Color Copy

Speciální bílý satinovaný papír pro tisk v  barevných kopírovacích strojích a  laserových 
tiskárnách. Speciální povrchová úprava a velmi vysoká bělost zaručují reprezentativní kvalitu 
tisku a  brilantní barevnou reprodukci. Špičkové technické vlastnosti jej předurčují k  použití 
i v rychlokopírovacích strojích.

3 Designové papíry TOP STYLE

Kreativní papíry se speciální povrchovou úpravou (ražbou vzoru) určené pro reprezentativní 
tisk vizitek, blahopřání, pozvánek, diplomů, hlavičkových papírů, oznámení… Lze použít pro 
jednostranný i oboustranný tisk v laserových a inkoustových tiskárnách.

5 Print etikety SK Label Plus

Bílé etikety na arších A4 určené pro kopírování nebo potisk v laserových  a inkoustových tiskárnách. Jsou 
vyrobeny násekem horní samolepicí vrstvy se silně lepivým akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

• balení 100 nebo 1000 archů

4 Fotopapír Rayfilm Everyday

Fotopapír s lesklým povrchem, který je vhodný pro většinu inkoustových tiskáren. Vyznačuje 
se vynikajícím poměrem cena / kvalita, své uplatnění najde v každodenním tisku letáků, 
katalogových listů, přebalů, indexů a fotek.

obj. číslo gramáž balení karton cena bez DPH cena s DPH
0300870 90 g / m2 500 archů 5 balení 235 Kč 284,35 Kč
0300869 100 g / m2 500 archů 5 balení 266 Kč 321,86 Kč
0300871 120 g / m2 250 archů 7 balení 175 Kč 211,75 Kč
0300872 160 g / m2 250 archů 5 balení 243 Kč 294,03 Kč
0300873 200 g / m2 250 archů 5 balení 292 Kč 353,32 Kč
0300874 250 g / m2 125 archů 7 balení 189 Kč 228,69 Kč

obj. číslo formát gramáž balení cena bez DPH cena s DPH
0301580 A4 80 g 500 archů 156 Kč 188,76 Kč
0301582 A4 box 80 g 2500 archů 818 Kč 989,78 Kč
0301585 A4 90 g 500 archů 185 Kč 223,85 Kč
0301595 A4 160 g 250 archů 222 Kč 268,62 Kč
0301060 A3 80 g 500 archů 313 Kč 378,73 Kč

A4,A3 A4

ARCHŮ V BAL.

250
ARCHŮ V BAL.

125

ARCHŮ V BAL.

500

ARCHŮ V BAL.

500
ARCHŮ V BAL.

250

ARCHŮ V BAL.

2500

obj. číslo gramáž balení cena bez DPH cena s DPH
0300600 150 g 100 archů 466 Kč 563,86 Kč
0300602 180 g 100 archů 599 Kč 724,79 Kč
0300604 240 g 50 archů 363 Kč 439,23 Kč

A4

A4

ARCHŮ V BAL.

50

ARCHŮ V BAL.

100
ARCHŮ V BAL.

20

ARCHŮ V BAL.

50

Linen Laid

MramorMetalic

obj. číslo název / gramáž struktura barva balení cena bez DPH cena s DPH
0303350 Laid / 100 g ruční papír bílá 50 ks 214 Kč 258,94 Kč
0303361 Linen / 100 g ražba plátna bílá 50 ks 214 Kč 258,94 Kč
0303360 Linen / 220 g ražba plátna bílá 20 ks 214 Kč 258,94 Kč
0303380 Mramor / 200 g mramor šedivá 20 ks 221 Kč 267,41 Kč
0303390 Metalic / 250 g metalický povrch bílá s perletí 20 ks 221 Kč 267,41 Kč

1. 2. 3.

4. 5. 6.

obj. číslo formát arch balení cena bez DPH cena s DPH
2500272 48,5×25,4 mm 40 etiket 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500275 70×37 mm 24 etiket 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500276 105×42,3 mm 14 etiket 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500280 105×148 mm 4 etikety 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500282 210×148,5 mm 2 etikety 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500298 210×148,5 mm 2 etikety 1000 archů 2 005 Kč 2 426,05 Kč
2500284 210×297 mm 1 etiketa 100 archů 253 Kč 306,13 Kč
2500300 210×297 mm 1 etiketa 1000 archů 2 005 Kč 2 426,05 Kč

100-1000A4

LASERCOPIER INKJET
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7 Poštovní obálky 

Standardní papírové obálky.

• bílý ofsetový papír 80g/m2

• lepení samolepicí přehybové
• obálka DL-O s okénkem vpravo

8 Poštovní tašky C4 / B4

Papírové poštovní tašky, uzavírání na kratší straně.

• bílý ofsetový papír 90g/m2

• lepení samolepicí s krycí páskou (pevnější spoj)
• velké i malé balení

9 Etikety „označovací kolečka“

Pro ruční popis.

• barevná označovací kolečka
   v různých velikostech 

10 Etikety APLI, malé balení A6    

6 Barevný papír IMAGE COLORACTION - mix barev

Kancelářský papír barevný, balení v mixu barev.

• gramáž 80 g/m2
• 5 nebo 10 barev v mixu

obj. číslo položka balení cena bez DPH cena s DPH
0302290 pastelové odstíny 5×20 archů 81,50 Kč 98,62 Kč
0302291 intenzivní odstíny 5×20 archů 90 Kč 108,90 Kč
0302292 reflexní odstíny 5×20 archů 131 Kč 158,51 Kč
0302295 TOP mix 10 10×25 archů 205 Kč 248,05 Kč A4

obj. číslo formát balení cena bez DPH cena s DPH
0201765 C4 (229×324 mm) 250 ks 451 Kč 545,71 Kč
0201725 C4 (229×324 mm) 25 ks 69,50 Kč 84,10 Kč
0201905 B4 (250×353 mm) 250 ks 507 Kč 613,47 Kč
0201885 B4 (250×353 mm) 25 ks 87 Kč 105,27 Kč

obj. číslo formát balení cena bez DPH cena s DPH
0200206 C6 (114×162 mm) 50 ks 24,40 Kč 29,52 Kč
0200505 DL (110×220 mm) 50 ks 37,90 Kč 45,86 Kč
0200705 DL-O (110×220 mm) 50 ks 37,10 Kč 44,89 Kč
0201115 C5 (162×229 mm) 50 ks 41,60 Kč 50,34 Kč

Bílé etikety na aršíku A6, určené pro označování nebo ruční popis. 

obj. číslo rozměr barva etiket v bal. cena za bal. cena s DPH
2501800 průměr 8 mm bílá 480 23,80 Kč 28,80 Kč
2501801 průměr 10 mm bílá 378 23,80 Kč 28,80 Kč
2501802 průměr 13 mm bílá 210 23,80 Kč 28,80 Kč
2501804 průměr 19 mm bílá 120 23,80 Kč 28,80 Kč
2501805 průměr 25 mm bílá 72 23,80 Kč 28,80 Kč
2501806 průměr 32 mm bílá 36 23,80 Kč 28,80 Kč
2501810 10×16 mm bílá 216 23,80 Kč 28,80 Kč
2501812 19×40 mm bílá 60 23,80 Kč 28,80 Kč
2501813 20×50 mm bílá 36 23,80 Kč 28,80 Kč
2501814 22×32 mm bílá 54 23,80 Kč 28,80 Kč
2501815 34×53 mm bílá 24 23,80 Kč 28,80 Kč
2501816 34×67 mm bílá 18 23,80 Kč 28,80 Kč
2501817 38×102 mm bílá 12 23,80 Kč 28,80 Kč
2501818 53×100 mm bílá 6 23,80 Kč 28,80 Kč

obj. číslo rozměr barva etiket v bal. cena bez DPH cena s DPH
2500176 Ø 8 mm červená 416 47 Kč 56,87 Kč
2500177 Ø 8 mm zelená 416 47 Kč 56,87 Kč
2500178 Ø 8 mm žlutá 416 47 Kč 56,87 Kč
2500171 Ø 12 mm červená 270 47 Kč 56,87 Kč
2500172 Ø 12 mm zelená 270 47 Kč 56,87 Kč
2500173 Ø 12 mm žlutá 270 47 Kč 56,87 Kč
2500179 Ø 18 mm červená 96 47 Kč 56,87 Kč
2500182 Ø 18 mm zelená 96 47 Kč 56,87 Kč
2500181 Ø 18 mm žlutá 96 47 Kč 56,87 Kč



obj. číslo barevnost cena bez DPH cena s DPH
3906360 žlutý mix 39,90 Kč 48,28 Kč
3906370 modrý mix 39,90 Kč 48,28 Kč
3906380 zelený mix 39,90 Kč 48,28 Kč
3906390 růžový mix 39,90 Kč 48,28 Kč
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4 Samolepicí bločky STICK’N žluté

Samolepicí bločky, pastelově žluté lístky.

•100 lístků v bločku

5 Poznámkový špalíček v krabičce

Ekologicky šetrné poznámkové papíry v zásobníku z pevného transparentního plastu. 
Náhradní poznámkové papíry v mixu pastelových barev, rozměr 8,3×8,3 cm, individuálně 
balené v plastové fólii, balení obsahuje cca 700 lístků. 
• rozměr krabičky 9,2×9,2×8,2 cm

6 Samolepicí mini kostky STICK‘N

Samolepicí lístky v kostce v mixu neonových barev. Lístky drží na většině povrchů  
a po odlepení nezanechávají žádné stopy.

• 250 lístků v kostce 51 x 51 mm

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
3900900 krabička s náplní 95 Kč 114,95 Kč
3900910 náhradní náplň 72,50 Kč 87,73 Kč

3 Post-it® značkovací bločky neonové

Papírové značkovací samolepicí bločky, vhodné jako záložky, pro označování textů a zápis 
krátkých poznámek. Neonové barvy.

obj. číslo rozměry / balení cena bez DPH cena s DPH
3904100 15×50 mm / 5×100 l 148 Kč 179,08 Kč
3904120 25×76 mm / 3×100 l 144 Kč 174,24 Kč

1 Samolepicí bločky STICK‘N - neonové

Samolepicí bločky v zářivých barvách.
• 100 lístků v bločku

76x76
mm

obj. číslo barevnost cena bez DPH cena s DPH
3903520 žlutá 79 Kč 95,59 Kč
3903530 neonová 130 Kč 157,30 Kč

2 Samolepicí kostky TartanTM

76x76
mm

Samolepicí lístky v kostce pro nepřehlédnutelné a snadné zaznamenávání důležitých 
zpráv a vzkazů. Lístky drží na většině povrchů a po odlepení nezanechávají žádné 
stopy.

• 400 lístků v kostce

obj. číslo barevnost cena bez DPH cena s DPH
3906500 žlutá 20 Kč 24,20 Kč
3906501 zelená 20 Kč 24,20 Kč
3906502 oranžová 20 Kč 24,20 Kč
3906503 růžová 20 Kč 24,20 Kč

obj. číslo rozměr bloček cena bez DPH cena s DPH
3906510 76 x 127 mm 100 lístků 19,80 Kč 23,96 Kč
3906520 76 x 76 mm 100 lístků 11,40 Kč 13,79 Kč
3906530 76 x 51 mm 100 lístků 10 Kč 12,10 Kč
3906540 38 x 51 mm 3 x 100 lístků 20 Kč 24,20 Kč

76x127
mm

76x76
mm

38x51
mm

76x51
mm
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9 Poznámkové bloky Notizio

Bílé linky na šedém papíru méně namáhají a rozptylují váš zrak. Extra jemný stálobarevný papír 
90g pro vynikající pocit při psaní. Při kopírování a skenování jsou linky téměř neviditelné.

• pravítko použitelné i jako záložka
• mikroperforace listů
• univerzální děrování listů
• dvojitá kovová spirála 
• blok 80 listů

10 Poznámkové bloky COLLEGE – 80 listů

Poznámkové bloky s kovovou spirálou po straně a děrováním pro založení listů do 
pořadače nebo desek. Listy jsou vyrobeny z  bezdřevého bílého papíru a  jsou 
perforovány pro snadné a  rovné odtržení. Dodáváme ve dvou formátech, listy 
linkované a čtverečkované. Motivy se mohou během platnosti katalogu měnit.

• blok obsahuje 80 listů   

11 Záznamní knihy CONCORDE

Záznamní knihy v tvrdých lamino deskách s barevným potiskem 
- mix různých motivů. Vnitřní linkované listy z bezdřevého papíru.

• kniha obsahuje 96 listů

12 Denní záznamy

Univerzální diář pro denní plánování. Tvrdé desky - potah PVC mix. motivů, listy z bezdřevého papíru.

• diář obsahuje 368 stran

obj. číslo formát provedení cena bez DPH cena s DPH
3305730 A5 linka 30,90 Kč 37,39 Kč
3305740 A5 čtvereček 30,90 Kč 37,39 Kč
3305750 A4 linka 53,50 Kč 64,74 Kč
3305760 A4 čtvereček 53,50 Kč 64,74 Kč

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
2800010 A5 / 14 ×21 cm 94 Kč 113,74 Kč
2800030 A6 / 11×15 cm 68 Kč 82,28 Kč

obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
3200010 A5 - linka 22,60 Kč 27,35 Kč
3200020 A4 - linka 41 Kč 49,61 Kč

A5-A4 A5-A4

A6-A5A5-A4

7 Blok kroužkový OXFORD URBAN

Zápisník Oxford URBAN se záložkou 3v1 (záložka, pravítko, převodní tabulka), boční dvojitá drátová 
vazba, desky z odolného PP přátelského k životnímu prostředí, elegantní metalické barvy. Papír s 
hebkým povrchem pro příjemné psaní. Formát A5, linkovaný, optická bělost papíru, gramáž papíru 
90 g/m2, 90 listů.

• mix barev

8 Poznámkové bloky GEOMETRIC

Kvalitní poznámkové bloky. Pevná barevná obálka s matným povrchem a lesklým lakem 
zvýrazněnými geometrickými detaily ve vazbě stříbrné dvojité spirály.
• 70 listů papíru ( 70 g/m2)
•mix 5 motivů

obj. číslo formát provedení cena bez DPH cena s DPH
3304375 A5 linka 196 Kč 237,16 Kč
3304376 A5 čtvereček 196 Kč 237,16Kč
3304377 A4 linka 285 Kč 344,85 Kč
3304378 A4 čtvereček 285 Kč 344,85 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
3305772 78 Kč 94,38 KčA5-A4 A4

obj. číslo formát provedení cena bez DPH cena s DPH
3305935 A4 linka 155 Kč 187,55 Kč
3305936 A4 čtvereček 155 Kč 187,55Kč
3305937 A5 linka 109 Kč 131,89 Kč
3305938 A5 čtvereček 109 Kč 131,89 Kč



• svěží barvy a moderní vzory
• 75 mm

• PP kapsy s kapacitou od 80 do 160 listů

• tvrdé desky PP2
• kulaté kroužky o průměru 25 mm

• PP  
• kapacita 150 listů

• měkké desky PP. 2 nebo 4 kulaté kroužky 
• hřbet 25 mm

• PP
• hřbet 25 nebo 40 mm

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0500200 žlutá 103 Kč 124,63 Kč
0500210 meruňková 103 Kč 124,63 Kč
0500220 modrá 103 Kč 124,63 Kč
0500230 zelená 103 Kč 124,63 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0505410 žlutá 90 Kč 108,90 Kč
0505420 meruňková 90 Kč 108,90 Kč
0505430 modrá 90 Kč 108,90 Kč
0505440 zelená 90 Kč 108,90 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0903116 žlutá 90 Kč 108,90 Kč
0903117 meruňková 90 Kč 108,90 Kč
0903118 modrá 90 Kč 108,90 Kč
0903119 zelená 90 Kč 108,90 Kč

Celoplastové pákové pořadače 
Esselte No.1 Colour’Ice

Katalogová kniha 
Esselte Colour’Ice 

Plastový kroužkový pořadač  
Esselte Colour’Ice

Desky na spisy  
Esselte Colour’Ice

Desky s kroužkovým mechanismem 
Esselte Colour’Ice

Box na spisy
Esselte Colour’Ice

OSVĚŽUJÍCÍ ŘADA 

Colour’Ice
Získejte nový moderní vzhled na váš stůl. 
Skombinujte až 15 různých výrobků ve 4 ledových 
barvách. To je osvěžující řada Colour’Ice.

Žlutá Meruňková Modrá Zelená

A4

A4

A4

A4

A4

A4

barva  2 kroužky 4 kroužky

žlutá 0506800 0506850
meruňková 0506810 0506860

modrá 0506820 0506870
zelená 0506830 0506880

cena bez DPH        109 Kč           126 Kč           
cena s DPH        131,89 Kč           152,46 Kč           

barva  25 mm 40 mm

žlutá 0904320 0904325
meruňková 0904321 0904326

modrá 0904322 0904327
zelená 0904323 0904328

cena bez DPH        144 Kč            173 Kč           
cena s DPH        174,24 Kč           209,33 Kč           

barva  40 kapes 60 kapes 80 kapes

žlutá 0902140 0902145 0902155
meruňková 0902141 0902146 0902156

modrá 0902142 0902147 0902157
zelená 0902143 0902148 0902158

cena bez DPH        138 Kč           180 Kč           219 Kč          
cena s DPH        168,98 Kč           217,80 Kč           264,99 Kč          



• PP průhledné, 6 přihrádek
• pro dokumenty formátu A4

• svěží barvy a průhledný design
• dvě oddělené přihrádky

• svěží barvy a průhledný design
• moderním embosing po stranách, A4

• kapacita 14 litrů
• svěží barvy, průhledný design s moderním
embosingem

• s 2 velkými a 2 menšími zásuvkami
ve svěžích barvách, průhledný design 
s moderním embosingem

• svěží barvy a průhledný design
• s moderním embosingem

• 10 listů, praktická kompaktní velikost
s kovovým vyndavačem drátků
• včetně drátků, balení na blistru

• 10 listů. Kompaktní velikost pro použití doma  
a ve škole, balení na blistru
• s moderní embosingem

• PP, barevné záložky
• pro dokumenty formátu A4

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0903195 žlutá 192 Kč 232,32 Kč
0903196 meruňková 192 Kč 232,32 Kč
0903197 modrá 192 Kč 232,32 Kč
0903198 zelená 192 Kč 232,32 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1200560 žlutá 108 Kč 130,68 Kč
1200561 meruňková 108 Kč 130,68 Kč
1200562 modrá 108 Kč 130,68 Kč
1200563 zelená 108 Kč 130,68 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
12000195 žlutá 87 Kč 105,27 Kč
12000196 meruňková 87 Kč 105,27 Kč
12000197 modrá 87 Kč 105,27 Kč
12000198 zelená 87 Kč 105,27 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1200590 žlutá 156 Kč 188,76 Kč
1200591 meruňková 156 Kč 188,76 Kč
1200592 modrá 156 Kč 188,76 Kč
1200593 zelená 156 Kč 188,76 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
12000395 žlutá 898 Kč 1 086,58 Kč
12000396 meruňková 898 Kč 1 086,58 Kč
12000397 modrá 898 Kč 1 086,58 Kč
12000398 zelená 898 Kč 1 086,58 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1201105 žlutá 92 Kč 111,32 Kč
1201106 meruňková 92 Kč 111,32 Kč
1201107 modrá 92 Kč 111,32 Kč
1201108 zelená 92 Kč 111,32 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1300010 žlutá 113 Kč 136,73 Kč
1300011 meruňková 113 Kč 136,73 Kč
1300012 modrá 113 Kč 136,73 Kč
1300013 zelená 113 Kč 136,73 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1300315 žlutá 98 Kč 118,58 Kč
1300316 meruňková 98 Kč 118,58 Kč
1300317 modrá 98 Kč 118,58 Kč
1300318 zelená 98 Kč 118,58 Kč

obj. číslo záložky cena bez DPH cena s DPH
2100855 6 záložek  224 Kč 271,04 Kč
2100856 12 záložek 409 Kč 494,89 Kč

Aktovka na spisy
Esselte Colour’Ice

Stojan na tužky
Esselte Colour’Ice

Odkladač
Esselte Colour’Ice

Odpadkový koš
Esselte Colour’Ice

Zásuvkový box
Esselte Colour’Ice

Stojan na časopisy
Esselte Colour’Ice

Mini sešívačka F4
Rapid Colour’Ice

Mini děrovačka FC5
Rapid Colour’Ice

Třídicí kniha
Esselte Colour’Ice
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3 Prešpánový rychlovazač závěsný

Papírové složky pro zakládání dokumentů a  jejich založení do závěsného pořadače. Uvnitř 
vybaveny kovovým pérkem pro uchycení děrovaných dokumentů. Jsou vyrobeny z  kvalitního 
a pevného voskovaného kartonu, který dodává složkám elegantní vzhled.

• karton prešpán 350 g/m2     
• dodáváme po balení 20 ks

4 Prešpánový rychlovazač obyčejný

Papírové složky pro zakládání dokumentů. Uvnitř kovové pérko pro uchycení děrovaných 
dokumentů. Jsou vyrobeny z kvalitního a pevného voskovaného kartonu, který dodává složkám 
elegantní vzhled.

• karton prešpán 350 g/m2   
• dodáváme po balení 20 ks 

5 Archivační krabice Esselte ECO

Archivační krabice Esselte Eco nabízejí cenově výhodné řešení pro archivaci dokumentů a současně přispívají k ochraně naší planety.

• vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky s podílem spotřebitelského odpadu 85%
• potisk vzorů listů vytvořen ekologickými barvami
• velikost krabic je optimalizována pouze na papíry A4 s cílem minimalizovat výrobní a logistické náklady

obj. číslo typ  vnější rozměry cena bez DPH cena s DPH
0507970 A. archivační krabice Esselte Eco 80 mm 327×80×233 mm 21,30 Kč 25,77 Kč
0507972 A. archivační krabice Esselte Eco 100 mm 327×100×233 mm 24,60 Kč 29,77 Kč
0507974 B. archivační kontejner Esselte Eco s víkem (kapacita 5x krabice 80 mm nebo 4x krabice 100 mm) 439×345×242 mm 124 Kč 150,04 Kč
0507976 C. archivační kontejner Esselte Eco na pořadače (kapacita 5x pořadač, šíře hřbetu 80 mm) 305×343×437 mm 124 Kč 150,04 Kč

1 Prešpánová mapa 3 klopy s gumičkou

Složky z kvalitního lesklého voskovaného kartonu pro jednoduché ukládání dokumentů formátu 
A4. Tři klopy chránící dokumenty ze všech stran a gumičky přes rohy zabraňující rozevření složek. 
Elegantní vzhled a delší doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• dodáváme po balení 20 ks

2 Prešpánová mapa 3 klopy

Složky z kvalitního lesklého voskovaného kartonu pro jednoduché ukládání dokumentů. Tři klopy 
chránící dokumenty ze všech stran. Jednoduché listování uloženými dokumenty. Elegantní 
vzhled a delší doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• dodáváme po balení 20 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0605100 žlutá 286 Kč 346,06 Kč
0605101 modrá 286 Kč 346,06 Kč
0605102 zelená 286 Kč 346,06 Kč
0605103 červená 286 Kč 346,06 Kč
0605104 oranžová 286 Kč 346,06 Kč
0605105 fialová 286 Kč 346,06 Kč A4

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0605000 žlutá 359 Kč 434,39 Kč
0605001 modrá 359 Kč 434,39 Kč
0605002 zelená 359 Kč 434,39 Kč
0605003 červená 359 Kč 434,39 Kč
0605004 oranžová 359 Kč 434,39 Kč
0605005 fialová 359 Kč 434,39 Kč A4

A4 A4

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0605250 žlutá 668 Kč 808,28 Kč
0605251 modrá 668 Kč 808,28 Kč
0605252 zelená 668 Kč 808,28 Kč
0605253 červená 668 Kč 808,28 Kč
0605254 oranžová 668 Kč 808,28 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
0605200 žlutá 381 Kč 461,01 Kč
0605201 modrá 381 Kč 461,01 Kč
0605202 zelená 381 Kč 461,01 Kč
0605203 červená 381 Kč 461,01 Kč
0605204 oranžová 381 Kč 461,01 Kč

RECYCLABLE
RECYCLED

ABC
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8 Závěsné plastové obaly “U“ Standard A3, A5

Závěsné polypropylenové obaly pro uložení a  ochranu dokumentů. Zpevněná 
multiperforace umožňuje zakládání obalů s  dokumenty do kroužkového i  pákového 
pořadače. Otvor pro vkládání dokumentů formátu A3 na horní (delší) straně obalu.

• matný povrch

9 Plastové zakládací obaly „L“ PP/PVC

PP: Čiré antistatické obaly jsou vyrobeny z pevného polypropylenové fólie.

• hladký povrch

PVC: Silné zakládací obaly z pevné PVC fólie, která zaručuje dobrou ochranu dokumentů a 
dlouhou životnost obalu, horní a pravá strana obalu otevřená.

• hladký / matný povrch

10 11Obálka plastová s drukem A4, A5 Samolepicí papírové záložky

Polypropylenová pouzdra pro zakládání dokumentů. Jsou opatřeny 
klopou  
s uzavíráním na druk.

• dodáváme po balení 5 ks
• tloušťka materiálu 160 mikronů

• samolepicí papírové záložky v atraktivních 
barvách
• skvělé ke značení a třídění ve složkách, knihách 
či diářích
• opakovaně použitelné
• odnímatelné bez zanechání stop po lepidle
• rozměr záložky 50 x 12 mm
• balení 9 bločků po 50 lístcích

obj. číslo materiál formát tloušťka balení cena bez DPH cena s DPH
0700970 PP A4 150 mic. 100 ks 480 Kč 580,80 Kč
0700990 PP A4 140 mic. 10 ks 45,40 Kč 54,93 Kč
0700991 PVC A4 150 mic. 100 ks 561 Kč 678,81 Kč
0701201 PVC A5 150 mic. 100 ks 541 Kč 654,61 Kč

6 Závěsné obaly A4 rozšířené  

Zesílené závěsné obaly pro zakládání objemnějších zpráv nebo katalogů. Díky 
rozšířenému formátu lze do nich uložit až 100 listů. Čirý krupičkový povrch.

• tloušťka 100 mikronů 

7 Závěsné plastové obaly „U“ At Hand A4

Plastové závěsné kapsy formátu A4 v praktické kartonové krabičce. Vymysleli jsme pro vás 
to nejpraktičtější uložení plastových kapes, už je nebudete muset hledat ani pro ně nikam 
chodit. Nyní ve světlých barvách, s diskrétním nenápadným designem, aby pasovaly do 
všech pracovišť.

•  kartonový zásobník lze umístit kamkoliv vodorovně i svisle
• snadné vyjímání jednotlivých kapes díky jejich uložení do krabičky 
• recyklovatelné PP folie, copy safe

obj. číslo balení formát kapacity cena bez DPH cena s DPH
0700520 50 ks A4+ (22×30 cm) 70 listů 165 Kč 199,65 Kč
0700522 25 ks A4+ (23×30 cm) 100 listů 155 Kč 187,55 Kč A4+

obj. číslo popis balení cena bez DPH cena s DPH
0700525 hladké kapsy 55 mic. 40 ks 147 Kč 177,87 Kč
0700524 matné kapsy 46 mic. 50 ks 122 Kč 147,62 Kč A4

obj. číslo formát tloušťka balení cena bez DPH cena s DPH
0700110 A3 85 mic. 50 ks 572 Kč 692,12 Kč
0700111 A3 85 mic. 10 ks 170 Kč 205,70 Kč
0700310 A5 65 mic. 100 ks 156 Kč 188,76 Kč A5, A3

A5,A4

A5, A4

12 Záložky STICK’N Film Index

Samolepicí plastové záložky v zářivě neonových barvách. 
Vhodné ke korekturám textu a jako záložky. Průhledná 
popisovatelná fólie, která nepřekrývá text dokumentu.

obj. číslo popis rozměry cena bez DPH cena s DPH
2101210 proužky / 5×25 ks 45×12 mm  54,50 Kč 65,95 Kč
2101215 šipky / 5×25  ks 42×12 mm 57 Kč 68,97 Kč
2101216 proužky / 8×20  ks 45×8 mm 56 Kč 67,76 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2101220 78 Kč 94,38 Kč

obj. číslo formát cena bez DPH cena s DPH
0903035 A4 63,50 Kč 76,84 Kč
0903025 A5 53,50 Kč 64,74 Kč
0903036 A4 63,50 Kč 76,84 Kč
0903026 A5 53,50 Kč 64,74 Kč
0903037 A4 63,50 Kč 76,84 Kč
0903027 A5 53,50 Kč 64,74 Kč
0903038 A4 63,50 Kč 76,84 Kč
0903028 A5 53,50 Kč 64,74 Kč
0903039 A4 63,50 Kč 76,84 Kč
0903029 A5 53,50 Kč 64,74 Kč
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1    Mini sešívačka F4 Rapid Colour’Ice

• praktická kompaktní velikost s kovovým vyndavačem drátků
• včetně drátků, balení na blistru

2    Mini děrovačka FC5 Rapid Colour’Ice  

• kompaktní velikost pro použití doma a ve škole, balení na blistru
• s moderní embosingem 

3 Titanové nůžky Leitz WOW

Prémiový materiál (nerez a ocel). Ergonomická madla pro pohodlnou manipulaci ve 
dvoubarevné kombinaci. Odolný, titanem potažený povrch, pro uchování ostrosti po 
nadstandartně dlouhou dobu.

• velikost 205 mm

4 Nůžky kancelářské SPOKO

Univerzální kancelářské nůžky s ergonomickými plastovými madly, 
která jsou z vnitřní strany pogumovaná pro pohodlnější držení. 

• baleno po 1 ks v blistrovém obalu

10
10

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1903800 růžová 281 Kč 340,01 Kč
1903801 modrá 281 Kč 340,01 Kč
1903802 zelená 281 Kč 340,01 Kč
1903805 fialová 281 Kč 340,01 Kč
1903806 ledově modrá 281 Kč 340,01 Kč
1903807 žlutá 281 Kč 340,01 Kč
1903808 bílá 281 Kč 340,01 Kč
1903809 černá 281 Kč 340,01 Kč

10

obj. číslo délka držadla cena bez DPH cena s DPH
1902700 180 mm 1. symetrická 39,20 Kč 47,43 Kč
1902710 210 mm 2. tvarovaná 50,50 Kč 61,11 Kč
1902730 260 mm 3. tvarovaná 67 Kč 81,07 Kč

1.

2.,3.

5 Lepicí tyčinka TESA Easy Stick

První ekologická tyčinka, vyrobená ze 100 % recyklovaného plastu, obsahuje lepidlo bez 
rozpouštědel. Pro lepení papíru, kartonu, fotografií, látky, filcu, korku a kůže. Zbytky lepidla lze 
vyprat již při 30 °C. Trojhranný ergonomický tvar umožňuje přesné lepení okrajů, hran a bodů.

obj. číslo obsah balení cena bez DPH cena s DPH
6102070 12 g 12 ks 34,10 Kč 41,26 Kč
6102075 25 g 12 ks 53 Kč 64,13 Kč

6 Lepicí tyčinky KORES

Ekologické lepicí tyčinky, nevysychají. Vysunovací mechanismus pro snadnou, čistou a rychlou 
aplikaci. Lepí papír, lepenku, fotografie. Trvale lepí za 60 sekund. Neobsahuje rozpouštědla, 
kyseliny, netoxické. Vyrobeno v ČR.

obj. číslo obsah balení cena bez DPH cena s DPH
6102158 8 g 24 ks 26,60 Kč 32,19 Kč
6102160 15 g 24 ks 39,60 Kč 47,92 Kč
6102170 20 g 24 ks 48,80 Kč 59,05 Kč
6102180 40 g 12 ks 70 Kč 84,70 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1300010 žlutá 113 Kč 136,73 Kč
1300011 meruňková 113 Kč 136,73 Kč
1300012 modrá 113 Kč 136,73 Kč
1300013 zelená 113 Kč 136,73 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1300315 žlutá 98 Kč 118,58 Kč
1300316 meruňková 98 Kč 118,58 Kč
1300317 modrá 98 Kč 118,58 Kč
1300318 zelená 98 Kč 118,58 Kč
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7 Trvale lepicí roller TESA

Lepicí roller obsahuje extra silné lepidlo bez rozpouštědel. K dispozici s vyměnitelnou náplní nebo 
jednorázový roller. Tělo strojku je vyrobeno ze 100% z recyklovaných plastů. 

obj. číslo popis rozměr cena bez DPH cena s DPH
6104515 trvale lepicí roller - doplňovací 14 m×8,4 mm 149 Kč 180,29 Kč
6104520 trvale lepicí náplň 14 m×8,4 mm 99 Kč 119,79 Kč
6104530 trvale lepicí roller - jednorázový 8,5 m×8,4 mm 81 Kč 98,01 Kč
6104532 trvale lepicí roller mini - jednorázový 6 m×5 mm 58,50 Kč 70,79 Kč

9 Magnetická páska XYRON

Samolepící magnetickou pásku lze rychle a 
pohodlně aplikovat na jakýkoliv lehký 
předmět, kterému potom zajistí 
magnetické vlastnosti.

• umožňuje umístění různých předmětů na 
magnetickou tabuli, nebo jiné kovové 
plochy
• rozměry 19 mm×7 m

11 Oboustranně lepicí odnímatelná páska STICK‘N

Oboustranná samolepicí páska s možností 
opakovaného použití. Vhodné na plakáty, 
fotografie, aranžování apod. 
Nově v Extra Sticky - silně lepicí kvalitě.

10 Snímatelná lepicí hmota PRITT FIX-IT

Lepicí hmota podobná dětské modelíně. Vhodná na 
lepení plakátů, obrázků nebo lehčích dekorací, možnost 
připevnění různých předmětů. Nanáší se na suché 
a  nemastné povrchy. Nezanechává stopy a  je možno ji 
opětovně použít. 

• obsah 65 čtverečků  

12 Lepicí páska TESA Eco & Clear

Krystalicky čirá a téměř neviditelná na většině 
povrchů. Velmi silně lepivá, odolná proti 
přetržení, lehké a tiché odvíjení. Lepidlo bez 
rozpouštědel.

• rozměr 19 mm×33 m

13 14Bankovní páska TESA Invisible NICETACK™ Oboustranná lepicí páska

Ideální k opravě roztržených bankovek. 
Téměř neviditelná na papíru a matném povrchu. 
Neobsahuje rozpouštědla, odolná času. Snadno 
odtrhnutelná rukou.

Oboustranná lepicí páska, vyvinuta japonskou
společností Nichiban mající stoletou tradici v oblasti 
adhezních technologií. Univerzální páska je určena na 
většinu povrchů jako je papír, sklo, kov a plast. Páska 
je silně lepicí.

obj. číslo balení / rozměry cena bez DPH cena s DPH
6200441 samostatně / 19 mm × 33 m 58,50 Kč 70,79 Kč
6200440 s odvíječem / 19 mm × 10 m 49,30 Kč 59,65 Kč

obj. číslo rozměry cena bez DPH cena s DPH
6207041 15 mm × 5 m 109 Kč 131,89 Kč

8 Lepidlo v razítku TESA permanent

Lepicí razítko chytře přilepí fotografie, poznámky či jiné lehké předměty z papíru a kartonu. 
Používání ekologicky šetrného razítka je také velká zábava!

• trvalé lepení papíru, kartonu, poznámek a fotografií na papír a karton
• kancelářské použití: lepení účtenek, kupónů či vizitek
• domácí použití: lepení dekorací, fotoalb, ruční práce a tvoření
• načervenalá barva lepidla ukazuje kam bylo naneseno
• s jedním razítkem nanesete lepidlo až 1.100x
• pevný nosič lepidla z (PET)
• velikost otisku: 8,4 mm × 8,4 mm

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6207040 276Kč 333,96 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6109100 93 Kč 112,53 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6104540 164 Kč 198,44 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
6200432 82,50 Kč 99,83 Kč

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
6207030 12 mm×12 m 72,50 Kč 87,73 Kč
6207031 25 mm×12 m 103 Kč 124,63 Kč



Barevný laserový tiskČerno-bílý laserový tisk

POUŽÍVEJTE NÁPLNĚ OWA ARMOR 
A CHRAŇTE TAK ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘÍRODA VÁM ŘEKNE: DĚKUJI

www.owa-armor.cz

obj. číslo typ kazety barva typ tiskárny cena bez DPH cena s DPH
22030006 CF210A černý Color LJ PRO 200 1 310 Kč 1 585,10 Kč
22030007 CF211A modrý Color LJ PRO 211 1 123 Kč 1 358,83 Kč
22030008 CF212A žlutý Color LJ PRO 212 1 123 Kč 1 358,83 Kč
22030009 CF213A červený Color LJ PRO 213 1 123 Kč 1 358,83 Kč
22016011 CC530A černý Color LJ CP2020, CM2320, CM2720... 2 048 Kč 2 478,08 Kč
22016021 CC531A modrý Color LJ CP2020, CM2320, CM2720... 1 865 Kč 2 256,65 Kč
22016031 CC532A žlutý Color LJ CP2020, CM2320, CM2720... 1 865 Kč 2 256,65 Kč
22016041 CC533A červený Color LJ CP2020, CM2320, CM2720... 1 865 Kč 2 256,65 Kč
22030261 CB540A černý Color LJ CP1210, 1510, 1215... 1 222 Kč 1 478,62 Kč
22032011 CB541A modrý Color LJ CP1210, 1510, 1215... 1 222 Kč 1 478,62 Kč
22032021 CB542A žlutý Color LJ CP1210, 1510, 1215... 1 222 Kč 1 478,62 Kč
22032031 CB543A červený Color LJ CP1210, 1510, 1215... 1 222Kč 1 478,62 Kč

obj. číslo typ kazety barva typ tiskárny cena bez DPH cena s DPH
2203094 Q2612A černý LJ 1010,1012,1020… 896 Kč 1 084,16 Kč

22030662 CB435A černý LJ P1005, P1006… 1 076 Kč 1 301,96 Kč
22030665 CB436A černý LJ P1505, Q 2000 1 091 Kč 1 320,11 Kč
22031181 Q5949X černý LJ 1320, 3390, 3392 1 579 Kč 1 910,59 Kč
22031471 Q7553X černý LJ P2015 1 473 Kč 1 782,33 Kč
22031691 CE505X černý LJ P2050, P2055 1 086 Kč 2 185,26 Kč
22031161 CE278A černý LJ P1600, 1560, 1605, 1605, 1606DN 1 290 Kč 1 560,90 Kč
22016781 CE285A černý LJ P1102, m1132, m1212 1 033 Kč 1 249,93 Kč
2203676 FX10 černý CANON-FAX L 100, CANON-I-SENSYS FAX L 100 873 Kč 1 056,33 Kč

22031641 CE505A černý HP Laser jet 2030, HP-LASERJET P 2030 SERIES 1 326 Kč 1 604,46 Kč
22036921 CRG728 černý CANON I-SENSYS MF-4580DN, ... 1 112 Kč 1 345,52 Kč
22030101 CF283A černý HP LJ Pro M125 1 240 Kč 1 500,40 Kč
22030080 CF280A černý HP LJ Pro 400M 1 721 Kč 2 082,41 Kč
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2 USB Flash PIN STRIPE Store ,n‘ Go Verbatim

Jednotka PinStipe USB disponuje funkcí vysunutí a zasunutí konektoru USB, který je tak chráněn, 
pokud není používán a nepotřebuje  samostatný kryt, který se snadno ztrácí.

• rozměry: 54 x 21 x 9,22 mm
• rozhraní: USB 2.0
• minimální rychlost čtení: 10 MB/s
• minimální rychlost zápisu: 4 MB/s

3 Externí harddisk Store´n´GO Verbatim

• rozhraním USB 3.0 Super Speed (až desetkrát rychlejší přenos dat než USB 2.0) 
• mobilní, stylový a velmi praktický pomocník při každodenní práci 
• jsou vybaveny softwarem pro úsporu energie Green Button (zastaví otáčení pevného disku, 
  pokud není používán, čímž zvyšuje efektivitu a šetří energii) 
• přenosová rychlost: až 4800 MB/s (rychlost sběrnice USB) 
• rozměry 121×80×15 mm 

500 
GB

1 TB

obj. číslo barva velikost cena bez DPH cena s DPH
2206840 černá 500 GB 2 268 Kč 2 744,28Kč
2206841 stříbrná 500 GB 2 268 Kč 2 744,28 Kč
2206842 černá 1 TB 2 884 Kč 3 489,64Kč
2206844 stříbrná 1 TB 2 884 Kč 3 489,64 Kč

obj. číslo kapacita cena bez DPH cena s DPH
2206832 16 GB 291 Kč 352,11 Kč
2206833 32 GB 372 Kč 450,12 Kč
2206834 64 GB 684 Kč 827,64 Kč

4 Pásky D1 pro štítkovače DYMO

Jsou určeny pro všechny štítkovače řady LP, LM a LW 450 DUO, LW 400 DUO a RHINO.

• podélné naříznutí papírového podkladu pro snadnější aplikaci štítků 
  (není u šířky 6 mm)
• samolepicí, odolné proti vodě
• odolné teplotám od -30 do +150 °C
• odolné oleji, saponátům a většině rozpouštědel
• široká škála šířek a barev

5 Štítkovač DYMO LM 160

Jednoduchý ruční štítkovač pro každodenní použití.

• snadné zadávání textu na klávesnici QWERTY
• rychlé formátování pomocí jednodotykových inteligentních tlačítek pro tučné písmo, 
  kurzívu, podtržené písmo, velikost písma a svislý text
• zobrazení vzhledu štítků před tiskem – náhled na velkém LCD displeji
• tisk na D1 pásky šíře 6, 9 a 12 mm
• 6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení
• napájení pomocí šesti baterií AAA nebo napájecího adaptéru
  (prodává se samostatně)

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
2509175 LM 160 1 382 Kč 1 672,22 Kč
2509165 adaptér 1 228 Kč 1 485,88 Kč

tisk / páska 6mm×7m 9mm×7m 12mm×7m
černý / průhledná 2509410 2509420 2509430
černý / bílá 2509411 2509421 2509431
černý / žlutá 2509412 2509422 2509432
černý / modrá - 2509423 2509433
černý / zelená - 2509424 2509434
černý / červená - 2509425 2509435
bílý / průhledná - - 2509439
bílý / černá - - 2509438
modrý / bílá - 2509427 2509456
modrý / průhledná - 2509457
červený / bílá - 2509426 2509458
červený / průhledná - - 2509459

cena bez DPH 515 Kč 549 Kč 589 Kč
cena s DPH 623,15 Kč 664,29 Kč 712,69 Kč

32 GB 64 GB8 GB 16 GB
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5 Řezačka DAHLE 505

Kotoučová řezačka jako všestranný pomocník 5 v 1. Bezpečná řezná hlava se snadnou 
výměnou kazet nabízí 5 různých možností řezu.

• neklouzavé pryžové patky
• praktické formátování stolu s dělením v mm
• délka řezu až 320 mm (A4)
• výška řezu v mm: 0,8 mm
• kapacita řezání 8 listů (80 g/m2)
• rozměry stolu 477×213 mm
• automatický přítlak v místě řezu
• 2 úhlové příložníky
• čtyři kazety pro vlnitý řez,
   nepravidelný řez, perforaci a rylování

6 Řezačka DAHLE 502

Přenosná hobby páková řezačka, pracovní stůl s vyznačenými měřítky a formáty, přítlačná lišta 
z průhledného plastu a dva úhlové příložníky. Horní i spodní nůž z ocele.
Vhodná pro různé druhy materiálů - karton, textil, plsť, pěnovka a další. Bezpečná manipulace 
díky hornímu noži s plochým ostřím.

• délka řezu 320 mm (A4)
• kapacita řezání 8 listů (80 g/m2)
• rozměry stolu 420×175 mm
• ruční přítlak

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2009130 řezačka 505 (A4) 1 954 Kč 2 364,34 Kč A4

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2009590 1 404 Kč 1 698,84 Kč A4

3 Laminátory s řezačkou DSB HQ-236 /336

21 Skartovač PaperSAFE 22084Laminátor FELLOWES SATURN3i

Stroj je vybaven zdvojenou tepelnou ochranou laminovacího prostoru, která zajišťuje rychlé 
vyhřátí stroje do pracovního stavu a systémem, který zabraňuje uvíznutí dokumentu uvnitř 
stroje. 

• možnost zpětného vysunutí laminovaného dokumentu
• InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• LED diodový displej

A4,A3

technická data SATURN3i A4 SATURN3i A3
formát A4 A3
šíře vstupu 235 mm 320 mm
počet válců 2 2
tloušťka kapsy 80-125 mic 80-125 mic
rychlost laminace 30 cm / min. 30 cm / min.
doba zahřátí 1 min. 1 min
hmotnost 1,8 kg 2,3 kg
obj. číslo 2703220 2703230
cena bez DPH 3 014 Kč 3 513 Kč
cena s DPH 3 646,94 Kč 4 250,73 Kč

technická data DSB HQ-236 /A4 DSB HQ-336 /A3
maximální vstupní šíře 240 mm 330 mm
příkon 300 W 400 W
hmotnost 1,5 kg 2,2 kg 
rozměry (š×h×v) 360×150×70 mm 460×150×70 mm 
obj. číslo 2703176 2703177
cena bez DPH 1 509 Kč 1 935 Kč
cena s DPH 1 825,89 Kč 2 341,35 Kč

A3

A4

Vhodný pro laminování dokumentů v menší kanceláři nebo pro domácí použití. Jednoduchá 
obsluha a skladnost. Možná laminace i za studena. Funkce Release zabrání uvíznutí dokumentu 
mezi válci. Ve spodní části laminátoru integrována jednoduchá řezačka na občasné oříznutí 
papíru i zalaminovaného dokumentu.
• síla laminace 125 mic.; rychlost 400 mm/min
• 2 vyhřívané váce

4 Laminovací pouzdra - lesklá

Polyesterová laminovací pouzdra pro všechny typy tepelných laminátorů. Antistatická 
úprava. Vhodná i pro kvalitní laminaci tepelně citlivých, barevných materiálů.

• balení 100 ks

obj. číslo rozměry (mm) tloušťka cena bez DPH cena s DPH
0705990 54×86 80 mic. 45 Kč 54,45 Kč
0706015 65×95 80 mic. 63 Kč 76,23 Kč
0706025 A7 (111× 80) 80 mic. 65 Kč 78,65 Kč
0706035 A6 (154×111) 80 mic. 98 Kč 118,58 Kč
0706048 A5 (216×154) 80 mic. 153 Kč 185,13 Kč
0706049 A5 (216×154) 100 mic. 195 Kč 235,95 Kč
0706051 A5 (216×154) 125 mic. 239 Kč 289,19 Kč
0706060 A4 (303×216) 80 mic. 237 Kč 286,77 Kč
0706070 A4 (303×216) 100 mic. 309 Kč 373,89 Kč
0706082 A4 (303×216) 125 mic. 385 Kč 465,85 Kč
0706090 A3 (426×303) 80 mic. 510 Kč 617,10 Kč
0706092 A3 (426×303) 100 mic. 599 Kč 724,79 Kč
0706096 A3 (426×303) 125 mic. 828 Kč 1 001,88 Kč A7-A3

Skartovač pro malou kancelář s praktickou funkcí automatického spuštění a zastavení, funkce 
zpětného chodu. Bez nutnosti mazání a údržby. 
Certifikováno NBÚ stupněm 2 (vhodné pro důvěrné písemnosti nebo osobní údaje).

technická data DAHLE 22084
pracovní šíře 226 mm
rozměr řezu CC 4x45 mm
kapacita řezu (80 g/m2) 8 listů
rychlost 6m / min
kapacita koše 25 l  
rozměry (mm) 420×340×250 
hmotnost 6,3 kg
obj. číslo 2704063
cena bez DPH 3 485 Kč
cena s DPH 4 216,85 Kč

Skartuje:

kreditní karty

CD / DVD

kan. sponky
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7 Skartovač s automatickým podavačem REXEL Auto+ 90X 8 Skartovače LEITZ IQ

Nová, atraktivní řada skartovaček pro moderní kanceláře. Elegantní a prvotřídní vzhled ve světlých barvách, 
vysoká funkčnost a výkon. Kromě papíru zvládají i skartaci sešívacích a kancelářských sponek.

9 Vazba

obj. číslo cena bez DPH  cena s DPH
2702800 3 760 Kč 4 549,60 Kč

A420 průměr 
hřbetu

kapacita listů černá modrá bílá cena bez DPH cena s DPH

6 mm 25 06039020 06039021 06039024 99 Kč 119,79 Kč
8 mm 45 06039050 06039051 06039054 134 Kč 162,14 Kč

10 mm 70 06039100 06039101 06039104 170 Kč 205,70 Kč
12 mm 100 06038130 06038131 06038134 270 Kč 326,70 Kč
14 mm 120 06038140 06038141 06038144 295 Kč 356,95 Kč
16 mm 140 06038210 06038211 06038214 399 Kč 482,79 Kč
19 mm 180 06038310 06038311 06038314 490 Kč 592,90 Kč
25 mm 240 06038410 06038411 06038415 390 Kč 471,90 Kč
28 mm 270 06038510 06038511 06038514 490 Kč 592,90 Kč

Vazač COMB S-60
Je vybaven nezávislou děrovací a vázací pákou, stavitelným dorazem pro rovnoměrné 
rozmístění perforace a stavitelnou hloubkou perforace pro vazbu i objemnějších svazků.  
V balení zdarma 100 ks hřbetů 6 mm / bílé.

• maximální délka vazby 300 mm
• váže až  500 listů
• rozměr 310×430×200 mm
• hmotnost 9,5 kg
• kapacita perforace 20 listů
• do průměru hřbetu 51 mm

Plastové hřbety
Plastové hřbety pro svázání dokumentů pomocí kroužkového vazače.

• typ vazby 9/16“ (21 kroužků na A4)
• balení 100 ks - Ø 6 až 19 mm
• balení 50 ks - Ø 25, 28

10 Desky Prestige

• desky z čiré PVC fólie
• přední strana vázaných dokumentů
• balení po 100 ks

11 Desky Delta

Desky mají hrubší barevný povrch 
připomínající kůži. 

• zadní strana vázaných dokumentů
• gramáž 250 g/m2 

• balení po 100 ks

obj. číslo barva cena bez DPH  cena s DPH
06034961 černá 399 Kč 482,79 Kč
06034962 modrá 399 Kč 482,79 Kč
06034963 červená 399 Kč 482,79 Kč
06034964 zelená 399 Kč 482,79 Kč
06034965 bílá 399 Kč 482,79 Kč

obj. číslo tloušťka (mikronů) cena bez DPH cena s DPH
06034907 150 mic. 275 Kč 332,75 Kč
06034920 200 mic. 299 Kč 361,79 Kč A4

12 Násuvné hřbety RELIDO

Tuhé plastové hřbety pro ruční vazbu dokumentů bez použití stroje. 
Jednoduchá, rychlá a snadno rozebíratelná vazba dokumentů, kapacita 
hřbetů do 30 listů 80 g papíru.

• dodáváme po balení 50 ks

obj. číslo barva cena bez DPH  cena s DPH
0603760 černá 269 Kč 325,49 Kč
0603761 modrá 269 Kč 325,49 Kč
0603762 červená 269 Kč 325,49 Kč
0603763 bílá 269 Kč 325,49 Kč
0603764 čirá 269 Kč 325,49 Kč A4A4

Skartovačka s automatickým podavačem zkracuje o 98% čas, který 
ztrácíte skartováním, a proto s nimi ušetříte - jak čas, tak i peníze. 
Skartovačka REXEL Auto+ 90X automaticky skartuje až 90 listů (80 
g/m2). Nemusíte u ní stát a vkládat jednotlivé papíry, ani nejprve 
odstraňovat sponky či drátky sešívaček. Její automatický podavač 
vám umožní vložit až 90 listů papíru A4, odejít a nechat ji pracovat.

technická data Auto+ 90X
pracovní šíře 220 mm
rozměr řezu 4 x 45 mm
kapacita automatického podavače na 90 listů
kapacita manuální skartace 6 listů A4/80 g
kapacita koše 20 l
stupeň utajení dle NBÚ 2 (důvěrné)
certifikace NBÚ ANO
skartuje papír, kreditní karty, sponky
rozměry (š x v x h) 395 x 295 x 430 mm
hmotnost 8,1 kg
obj. číslo 2704461
cena bez DPH 7 617 Kč
cena s DPH 9 216,57 Kč

technická data IQ Home Office IQ Office IQ Office Pro
pracovní šíře 220 mm 223 mm 230 mm
rozměr řezu 4 x 28 mm 4 x 40 mm 4 x 40 mm
kapacita skartace 10 listů A4/80 g 15 listů A4/80 g 20 listů A4/80 g
kapacita koše 23 l 23 l 30 l 
stupeň utajení dle DIN P-4 P-4 P-4

skartuje
sešívací sponky sešívací sponky sešívací sponky
sponky na papír sponky na papír sponky na papír

skartovací cyklus 6 minut 120 minut 240 minut
rozměry (š x v x h) 423 x 356 x 238 mm 465 x 370 x 279 mm 589 x 406 x 320 mm
hmotnost 6,5 kg 12,5 kg 17 kg
obj. číslo 2704520 2704540 2704550
cena bez DPH 3 317 Kč 8 860 Kč 14 178 Kč
cena s DPH 4 013,57 Kč 10 720,60 Kč 17 155,38 Kč
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5 Nabíjecí baterie GP Recyko+

Nabíjecí nikl-metal-hydridové baterie s  vysokou kapacitou, vhodné pro velké odběry proudu. 
Nabíjecí baterie GP NiMH nové řady „New Technology“ jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly 
nejnáročnější požadavky všech uživatelů.  Díky vylepšené technologii nízkého samovybíjení (LSD) 
dokážou lépe posloužit uživatelům, kteří tyto baterie používají jen občas.

• dodáváme po balení 2 ks

6 Baterie GP Ultra

Kvalitní alkalické monočlánky, kovový obal. Určeno pro energeticky náročnější přístroje. Vysoký 
výkon, dlouhá životnost a vynikající poměr cena/výkon. 

obj. číslo typ baterie balení cena bez DPH cena s DPH
2608276 mikrotužka 1,5 V (AAA) 4 ks 74 Kč 89,54 Kč
2608286 tužka 1,5 V (AA) 4 ks 74 Kč 89,54 Kč
2608269  9V (1604AU) 1 ks 70 Kč 84,70 Kč
2608270 malé mono 1,5 V 2 ks 103 Kč 124,63 Kč
2608271 velké mono 1,5 V 2 ks 109 Kč 131,89 Kč

obj. číslo typ baterie minimální kapacita balení cena bez DPH
cena za bal. 

 s DPH
2608415 mikrotužka 1,2V (AAA) 930 mAh 2 ks 226 Kč 273,46 Kč
2608480 tužka 1,2V (AA) 2550 mAh 2 ks 238 Kč 287,98 Kč

1 CASIO FX 82ES PLUS / FX 85ES PLUS

Školní kalkulátor s přirozeným zobrazením výrazů na displeji.

• 252 integrovaných matematických funkcí
• výpočet zlomků
• 9 variabilních pamětí
• goniometrické funkce
• náhodná čísla
• funkce replay
• rozložení na prvočinitele
• permutace a kombinace
• variace a kombinace
• transformace souřadnic
• statistické výpočty (standardní odchylka, regresní analýza)
• hyperbolické a inverzní hyperbolické funkce
• rozměry: 162 x 80 x 13,8 mm (FX 82ES PLUS)
• rozměry: 162 x 80 x 11,1 mm (FX 85 ES PLUS)
• hmotnost: 100 g (FX 82ES PLUS), 95 g (FX 85 ES PLUS)

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
2600810 FX 82ES PLUS 555 Kč 671,55 Kč
2600812 FX 85ES PLUS 636 Kč 769,56 Kč

2 CASIO FX 82CE X/ FX 85CE X

Školní kalkulátor s LCD displejem s velkým rozlišením 192 x 63 pixelů a českým menu.

• menu v českém jazyce
• přirozené zobrazení výrazů na displeji
• 379 funkcí, ikonové menu
• funkce QR Code 
• 47 vědeckých konstant • 38 metrických převodů 
• trigonometrické a inverzní funkce
• hyperbolické a inverzní funkce
• výpočty mocnin a odmocnin
• logarithmické výpočty
• exponenciální výpočty
• tabulkové funkce, náhodné číslo
• kombinatorika a permutace
• rozklad na prvočísla
• převod polárních souřadnic na pravoúhlé a zpět
• statistiky (STAT datový editor na bázi seznamu,
  standartní odchylka, regresní analýza, seznam 
  statistik)
• rozměry 165,5×77×13,8 mm (FX 82CE X) 
• rozměry 165,5×77×11,1 mm (FX 85CE X)
• hmotnost 100 g (FX82 CE X), 90 g (FX85 CE X)

FX 82 CE X FX 85 CE X

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
2600817 FX 82CE X 601 Kč 727,21 Kč
2600818 FX 85CE X 693 Kč 838,53 Kč

3 REBELL SC 2030

• jednořádkový displej
• 136 integrovaných funkcí
• 1/x, sqrt(x), x2, %
• 1 nezávislá paměť
• kombinace, permutace
• statistika jedné proměnné
• generování náhodných čísel
• sin / cos / tan a inverzní funkce
• číselné soustavy a převody
• plastové klávesy
• rozměry 141×75×15 mm

10 míst

4 REBELL SC 2060S

• 252 integrovaných funkcí
• ex, p, In, 10x, 1/x, yx, x√y, %, n!
• 9 nezávislých pamětí
• goniometrické a hyperbolické funkce
• převody kartézských a polárních souřadnic 
• převody a výpočty se zlomky
• variace a kombinace Statistika jedné / dvou 
proměnných 
• tabulkový editor statistických dat 
• generování funkční tabulky

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2601111 171 Kč 206,91 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2600594 413 Kč 499,73 Kč

FX 82EX FX 85EX
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9 Popisovač Staedtler 310

Speciální popisovač s tenkým hrotem určený k označování CD a DVD.

• rychleschnoucí, voděodolný, světlostálý inkoust

7 CD-R Verbatim – Cake Box 8 DVD+R, DVD-R VERBATIM – Cake Box

• kapacita: 4,7 GB, 120 minut video
• jednorázový zápis dat
• konomické balení bez krabiček

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100870 černá 84 Kč 101,64 Kč

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
5100875 sada 342 Kč 413,82 Kč

obj. číslo typ cena bez DPH cena s DPH
2206688 DVD+R / 25 ks 342 Kč 413,82 Kč
2206687 DVD-R / 25 ks 342 Kč 413,82 Kč
2206694 DVD+R / 50 ks 656 Kč 793,76 Kč
2206693 DVD-R / 50 ks 656 Kč 793,76 Kč

• maximální rychlost zápisu: 52x
• kapacita: 700 MB, 80 min.
• povrch: Extra Protection
• ekonomické balení bez krabiček

11 Gelová podložka pod myš

Ergonomická podložka pod myš s textilním povrchem a podpěrkou zápěstí vyplněnou gelem. Ulevuje napětí v zápěstí  
a zpříjemňuje dlouhodobou práci na PC.

13 Sada čistících prostředků na klávesnice 

obj. číslo balení cena bez DPH cena s DPH
2206585 25 ks 259 Kč 313,39 Kč
2206586 50 ks 508 Kč 614,68 Kč
2206587 100 ks 1 014 Kč 1 226,94 Kč

12 Myš Port Connect

Optická myš s ergonomickým designem, díky kterému výborně padně do ruky a může se s ní 
pohodlně pracovat i dlouhé hodiny.

Specifikace:
• rozhraní: USB
• barva: černá
• DPI: 1000
• délka kabelu: 1,5 m
• rozměry: 57 x 110 x 37 mm
• hmotnost: 80 g

10 Genius klávesnice KB-M225C

Multimediální klávesnice v černém, atraktivním provedení je určena pro 
každodenní práci a navržena tak, aby uživateli poskytnula maximální komfort při 
práci. Klávesnici lze k počítači připojit prostřednictvím konektoru USB.

• rozhraní: USB
• rozložení kláves: CZ/SK

obj. číslo cena za kus bez DPH cena za kus s DPH
2208217 295 Kč 356,95 Kč

14 Čistič SCREENCLEAN TUB / SUPERCLEAN BOX

SCREENCLEAN TUB – šetrně čistí monitory, obrazovky laptopů, tabletů, 
                                     chytrých telefonů a navigací, neobsahuje alkohol

SUPERCLEAN BOX – šetrně čistí povrchy počítačů, telefonů, 
                                    tiskáren a dalšího vybavení, neobsahuje alkohol

• v dóze 100ks vlhčených ubrousků
• antistatické, neobsahuje alkohol

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2207085 SUPERCLEAN Box 132 Kč 159,72 Kč
2207083 SCREENCLEAN Tub 138 Kč 166,98 Kč

0,4 mm

Sada pro odstraňování prachu, mastnot a skvrn i z těžko dostupných míst klávesnice. 
Antistatický film omezuje další usazování prachu.

sada obsahuje: 
• antistatický roztok na plasty - 50 ml
• suché hydrofilní utěrky - 5 ks
• pěnové aplikátory - 3 ks
• speciální houbička na klávesnice - 1 ks

OBJEM
50 mlobj. číslo cena bez DPH cena s DPH

2207195 170 Kč 205,70 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2208178 247 Kč 298,87 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
2207575 černá 121 Kč 146,41 Kč
2207576 červená 121 Kč 146,41 Kč
2207577 zelená 121 Kč 146,41 Kč
2207578 modrá 121 Kč 146,41 Kč
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Vybavení
prostor

HailoK60 StandardLine lehké skládací hliníkové schůdky

• bezpečné a zcela úzce skládatelné schůdky
• ve složeném stavu mají šířku 5 cm, tedy vždy se dají „někam“ lehce uschovat
• bočnice jsou z hliníku, nášlapy jsou stříbrně lakované
• s protiskluzovou podložkou (černá) 
• bezpečnostní madlo 
• pojistka (bezpečnostní blokovací mechanismus) 
• nosnost do 150 kg

1

TAURUS PN LAYER vícemístná lavice

Vícemístná lavice, černě lakovaný ocelový rám (profil ovál), plastový sedák a  opěrák. Možné využití v  komerčních 
i zdravotnických provozech.

• plastový sedák a opěrák ve 3 odstínech
• rozměry
– 2 místa, 83,5×104×62 cm (v×š×h)  
– 3 místa, 83,5×155×62 cm (v×š×h)  
– 4 místa, 83,5×209×62 cm (v×š×h)
• nosnost 120 kg / 1 místo
• hmotnost 13,2 kg – 2 místa
                        16 kg – 3 místa
                        20 kg – 4 místa

2

Stojan na odpadkové pytle

Určený na pytle o objemu 70 – 120 litrů. Konstrukce z trubky o průměru 25 mm. Elasticita rámu zajišťuje stálé otevření pytlů. 
Vhodný na venkovní i vnitřní použití.

3

barva plastů 2 sedáky 3 sedáky 4 sedáky
P25 - červená 1253840 1253845 1253850
P27 - modrá 1253841 1253846 1253851

P29 - antracit 1253842 1253847 1253852
cena bez DPH 4 229 Kč 5 771 Kč 7 312 Kč

cena s DPH 5 117,09 Kč 6 982,91 Kč 8 847,52 Kč
P 25 P 27 P 29

5

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
1205347 na patkách 1 445 Kč 1 748,45 Kč

12053471 na kolečkách 2 079 Kč 2 515,59 Kč

70-120 l

obj. číslo typ pracovní výška hmotnost cena za kus cena s DPH
9209285 2 stupně 225 cm 3,3 kg 1 612 Kč 1 950,52 Kč
9209286 3 stupně 245 cm 4,6 kg 2 017 Kč 2 440,57 Kč
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1 CALYPSO METING

Jednací židle s robustní kovovou svařovanou konstrukcí.

• samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
• černý sedák

3

MAX.
120

obj. číslo potah cena bez DPH cena s DPH
1262050 14A11 modrá 3 329 Kč 4 028,09 Kč
1262053 12A11 šedá 3 329 Kč 4 028,09 Kč
1262054 1211 antracit 3 329 Kč 4 028,09 Kč
1262055 1111 černá 3 329 Kč 4 028,09 Kč

48
56
48

45

90

2  TAURUS TN 

Konferenční čalouněná židle, černě lakovaný ocelový rám oválného profilu. 
Sedák se spodním plastovým krytem. Stohovatelná (max. 5 kusů).  
• potahová látka Dora

3

MAX.
120

7,5

3 1120 LN 4 1120 LC

Jednací židle s bukovou lakovanou překližkou, ocelový rám černý oválného 
průřezu, stohovatelná (max. 5 kusů).

Jednací židle s bukovou lakovanou překližkou, ocelový rám chromovaný, oválného 
průřezu, stohovatelná (max. 5 kusů).

MAX.
120

5 Schránky na klíče KEY BOX 18, 36, 54

Elegantní řada moderních hliníkových schránek na klíče poskytuje snadný přístup ke klíčům. Jsou 
vybaveny kvalitním zámkem se dvěma klíči, slouží k uložení klíčů s inovativními klíčenkami KEY 
CLIP, které umožňují stálou viditelnost popisu, protože klíč je ukryt za klíčenkou. Vzdálenost 
jednotlivých vodorovných lišt s háčky lze měnit, přehledný seznam k nalepení na zadní stranu 
dvířek lze vytvořit s pomocí bezplatného softwaru na www.durable.de. Skříňku lze snadno 
našroubovat přímo na zeď, jelikož součástí balení je montážní sada.

• výška schránky 28 cm
• 6 ks klíčenek v ceně

obj. číslo  kapacita schránky cena bez DPH cena s DPH
1204400 18 klíčenek 1 940 Kč 2 347,40 Kč
1204410 36 klíčenek 2 427 Kč 2 936,67 Kč
1204420  54 klíčenek 2 939 Kč 3 556,19 Kč

6 Skříňka na klíče S

Skříňky vyrobené z vysoce kvalitního ocelového plechu, určené pro upevnění na stěnu. 
Flexibilní umístění lišt na klíče. Všechny modely jsou vybavené jmenovkami.

• uzamykatelné (cylindrický zámek), 2 klíče
• barva světle šedá

obj. číslo  model vnější rozměry hmotnost cena bez DPH cena s DPH
1204522 64 klíčů 450×300×80 mm 4 kg 1 927 Kč 2 331,67 Kč
1204521 100 klíčů 550×380×80 mm 5,5 kg 2 422 Kč 2 930,62Kč
1204520 200 klíčů 550×380×140 mm 9,5 kg 3 177 Kč 3 844,17 Kč
1204525 300 klíčů 550×350×205 mm 13,5 kg 5 859 Kč 7 089,39 Kč

MAX.
120

7,3
obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1262074 1 466 Kč 1 773,86 Kč 7,5

42,5
53
47

46

83

57

42,5
53
47

46

83

57

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1262078 1 317 Kč 1 593,57 Kč

obj. číslo potah cena bez DPH cena s DPH
1262600 D4 - modrá 820 Kč 992,20 Kč
1262601 D2 - černá 820 Kč 992,20 Kč
1262602 D5 - šedá 820 Kč 992,20 Kč
1262603 D3 - červená 820 Kč 992,20 Kč

43
53,5
47,5

55

46,5

84
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8 Stůl předškolní obdélníkový Domino

• stavitelné velikosti 1 – 3 (viz. tabulka velikostí)
• deska stolu v dekoru buk
• oblé hrany
• podnože kruhové Ø 50 mm
• rozměr (š×h): 1200×700 mm

9 Stůl předškolní kulatý Domino

• stavitelné velikosti 1 – 3 (viz. tabulka velikostí)
• deska stolu v dekoru buk
• oblé hrany
• podnože kruhové Ø 50 mm
• průměr 800 mm

7 Šatna pro předškoláky

Veselými barvami zpestříte každý interiér

• šatna pro šest žáčků
• vyrobeno z lamino desky o šířce 18 mm
• vybaveno dvojitým háčkem, roštem na boty, poličkou na odkládání věcí a lavicí
• olemované ABS hranou pro bezpečnost dětí
• rozměr (v×š×h): 1345×1375×435 mm

Velikost dle normy 0 1 2 3 4 5 6 7

Výška pracovní plochy stolu (v cm) 40 46 53 59 64 71 76 82

Výška sedáku židle (v cm) 21 26 31 35 38 43 46 51

Výška postavy (v cm) 80 - 95 93 - 116 108 - 121 118 - 142 133 - 159 146 - 176,5 159 - 188 174 - 207

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1257301 5 689 Kč 6 883,69 Kč

2

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1257302    červená RAL 3002 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257303    modrá RAL 5002 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257304    oranžová RAL 1007 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257305    zelená RAL 6029 3 682 Kč 4 455,22 Kč

2

2

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1257306    červená RAL 3002 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257307    modrá RAL 5002 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257308    oranžová RAL 1007 3 682 Kč 4 455,22 Kč
1257309    zelená RAL 6029 3 682 Kč 4 455,22 Kč

Háčky pro zavěšení oblečení.

Prostor na obuv.
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1 Učitelská katedra Junior

Učitelská katedra se dvěma šuplíky. Konstrukce je z oválného profilu 50 x 30 mm. Rozměr desky 1300 x 600 mm, výška 
stolu 760 mm. Pracovní deska buk. Spodní hrana konstrukce je osazena plastovými kluzáky pro zabránění poškození 
podlahy.

2 Učitelská katedra SUU05

Velikost pracovní plochy 1300 x 600 mm, odkládací prostor vpravo - pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, 
horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby.

• pracovní plocha je vyrobena z dřevotřískové laminované desky tloušťky 22 mm s ABS hranou 3 mm 
• plastové koncovky jsou v šedé barvě RAL 7035

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1259835    červená RAL 3003 12 933 Kč 15 648,93 Kč
1259831    modrá RAL 5015 12 933 Kč 15 648,93 Kč
1259832    oranžová RAL 1018 12 933 Kč 15 648,93 Kč
1259833    zelená RAL 6029 12 933 Kč 15 648,93 Kč

Velikost dle normy 0 1 2 3 4 5 6 7

Výška pracovní plochy stolu ( v cm) 40 46 53 59 64 71 76 82

Výška sedáku židle ( v cm) 21 26 31 35 38 43 46 51

Výška postavy ( v cm) 80 - 95 93 - 116 108 - 121 118 - 142 133 - 159 146 - 176,5 159 - 188 174 - 207

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1259820    červená RAL 3002 3 571 Kč  4 320,91 Kč
1259821    modrá RAL 5002 3 571 Kč  4 320,91 Kč
1259822    oranžová RAL 1007 3 571 Kč  4 320,91 Kč
1259823    zelená RAL 6029 3 571 Kč  4 320,91 Kč
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5 Žákovský stůl jednomístný SUJKP

• velikost 3,4,5,6 nebo 7
• 1x drátěný koš
• dekor buk (stolová deska)
• rozměr pracovní desky 700×500 mm
• pracovní deska DTD tloušťky 22 mm s ABS hranou 3 mm
• konstrukce je z plochooválných profilů 55×35 a 80×25 mm
• plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035

6 Žákovský stůl dvoumístný, výškově nastavitelný SRDXP

• velikost S, M nebo XL
• bez odkládacího prostoru
• dekor buk (stolová deska)
• rozměr pracovní desky 1300×500 mm
• pracovní deska DTD tloušťky 22 mm s ABS hranou 3 mm
• konstrukce je z plochooválných profilů 55×35 a 80×25 mm
• plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035

3 Žákovský stůl jednomístný Junior I

Žákovský stůl jednomístný, výškově stavitelný podle EN 1729-1:2007, výška pracovní desky 59 - 71 cm (pro velikost 3 až 
5 a 71 - 82 cm pro velikost 5 až 7. Deska je vyrobena z oboustranně laminované DTD tloušťky 18 mm. Hrany desky jsou 
chráněny černou plastovou hranou se zaoblenými rohy. Stůl je vybaven drátěným odkládacím košem a jedním háčkem 
na zavěšení školní brašny.

• dekor buk (stolová deska)
• 59-71x70x50 cm (v×š×h) pro velikost 3 až 5
• 71-82x70x50 cm (v×š×h) pro velikost 5 až 7
• dodáváme v demontu

4 Žákovský stůl dvoumístný Junior II

Žákovský stůl dvoumístný, výškově stavitelný podle EN 1729-1:2007, výška pracovní desky 59 - 82 cm. Deska je vyrobena 
z oboustranně laminované DTD tloušťky 18 mm. Hrany desky jsou chráněny černou plastovou hranou se zaoblenými rohy. 
Stůl je vybaven drátěným odkládacím košem a na každé straně háčkem na zavěšení školní brašny.

• dekor buk (stolová deska)
• 59-71x130x50 cm (v×š×h)  pro velikost 3 až 5
• 71-82x130x50 cm (v×š×h)  pro velikost 5 až 7
• dodáváme v demontu

obj. číslo velikost barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1260023 3 červená RAL 3003 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259841 3    modrá RAL 5015 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259842 3 žlutá RAL 1018 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259843 3    zelená RAL 6029 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1260024 4 červená RAL 3003 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259845 4    modrá RAL 5015 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259846 4 žlutá RAL 1018 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259847 4    zelená RAL 6029 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1260025 5 červená RAL 3003 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259849 5    modrá RAL 5015 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259851 5 žlutá RAL 1018 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259852 5    zelená RAL 6029 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1260026 6 červená RAL 3003 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259854 6    modrá RAL 5015 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259855 6 žlutá RAL 1018 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259856 6    zelená RAL 6029 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1260027 7 červená RAL 3003 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259859 7    modrá RAL 5015 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259861 7 žlutá RAL 1018 3 642 Kč 4 406,82 Kč
1259862 7    zelená RAL 6029 3 642 Kč 4 406,82 Kč

obj. číslo velikost barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1260021 S (velikosti 2,3 a 4) červená RAL 3003 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259871 S (velikosti 2,3 a 4)    modrá RAL 5015 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259872 S (velikosti 2,3 a 4) žlutá RAL 1018 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259873 S (velikosti 2,3 a 4)    zelená RAL 6029 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1260020 M (velikosti 3,4, a 5) červená RAL 3003 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259875 M (velikosti 3,4, a 5)    modrá RAL 5015 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259876 M (velikosti 3,4, a 5) žlutá RAL 1018 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259877 M (velikosti 3,4, a 5)    zelená RAL 6029 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1260022 XL (velikosti 4,5,6 a 7) červená RAL 3003 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259879 XL (velikosti 4,5,6 a 7)    modrá RAL 5015 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259880 XL (velikosti 4,5,6 a 7) žlutá RAL 1018 4 740 Kč 5 735,40 Kč
1259881 XL (velikosti 4,5,6 a 7)    zelená RAL 6029 4 740 Kč 5 735,40 Kč

obj. číslo barva rámu velikost cena bez DPH cena s DPH
1260040 červená RAL 3002 3 - 5 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260041 modrá RAL 5002 3 - 5 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260042 oranžová RAL 1007 3 - 5 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260043 zelená RAL 6029 3 - 5 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260045 červená RAL 3002 5 - 7 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260046 modrá RAL 5002 5 - 7 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260047 oranžová RAL 1007 5 - 7 3 066 Kč 3 709,86 Kč
1260048 zelená RAL 6029 5 - 7 3 066 Kč 3 709,86 Kč

obj. číslo barva rámu velikost cena bez DPH cena s DPH
1260050 červená RAL 3002 3 - 5 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260051 modrá RAL 5002 3 - 5 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260052 oranžová RAL 1007 3 - 5 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260053 zelená RAL 6029 3 - 5 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260055 červená RAL 3002 5 - 7 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260056 modrá RAL 5002 5 - 7 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260057 oranžová RAL 1007 5 - 7 3 708 Kč 4 486,68 Kč
1260058 zelená RAL 6029 5 - 7 3 708 Kč 4 486,68 Kč
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3 Žákovská židle výškově nastavitelná VP vel. 3, 4 a 5

• žákovská židle výškově nastavitelná
• sedák a opěrák tvarovaná buková překližka lakovaná polyuretanový lakem
• konstrukce je z ocelových plochooválných profilů v různých barvách
• opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře
• plastové koncovky v barvě světle šedé

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1260028 červená RAL 3003 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259886 modrá RAL 5015 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259887 žlutá RAL 1018 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259888 zelená RAL 6029 2 528 Kč 3 058,88 Kč

1 Žákovská židle Junior vel. 3-4

Žákovská židle stohovatelná, výškově stavitelná, výška sedáku 35 - 38 cm. Konstrukce je z oválného profilu 35×15  mm 
(horní část) a oválného profilu 38×20 mm (spodní část). Sedák a opěrák židle je z lakované přírodní překližky o síle 8 
mm. Spodní hrana konstrukce je osazena plastovými kluzáky pro zabránění poškození desky při ukládání židle na stůl.

• dekor buk (sedák, opěrák)
• 74×39×39 cm (v×š×h)

2 Žákovská židle Junior vel. 5-6

Žákovská židle stohovatelná, výškově stavitelná, výška sedáku 43 - 46 cm. Konstrukce je z oválného profilu 35×15  mm 
(horní část) a oválného profilu 38×20 mm (spodní část). Sedák a opěrák židle je z lakované přírodní překližky o síle 8 
mm. Spodní hrana konstrukce je osazena plastovými kluzáky pro zabránění poškození desky při ukládání židle na stůl.

• dekor buk (sedák, opěrák)
• 87×42×44 cm (v×š×h)

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1259815    červená RAL 3002 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259816    modrá RAL 5002 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259817    oranžová RAL 1007 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259818    zelená RAL 6029 1 603 Kč 1 939,63 Kč

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1259810    červená RAL 3002 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259811    modrá RAL 5002 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259812    oranžová RAL 1007 1 603 Kč 1 939,63 Kč
1259813    zelená RAL 6029 1 603 Kč 1 939,63 Kč

4 Žákovská židle výškově nastavitelná VP vel. 4, 5, 6 a 7

• žákovská židle výškově nastavitelná
• sedák a opěrák tvarovaná buková překližka lakovaná polyuretanový lakem
• konstrukce je z ocelových plochooválných profilů v různých barvách
• opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře
• plastové koncovky v barvě světle šedé

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1260029 červená RAL 3003 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259891 modrá RAL 5015 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259892 žlutá RAL 1018 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259893 zelená RAL 6029 2 528 Kč 3 058,88 Kč
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7 PANTHER

Pracovní čalouněná židle s ergonomicky tvarovanou vysokou opěrkou. Plynový píst, nastavení 
opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem 
Standardně dodáváno bez područek, volitelné područky BR 29 černé.

• potahová látka Dora
• kolečka na měkké povrchy

5 Učitelská židle VQ.P

• učitelská židle čalouněná
• barva čalounění šedá
• kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů 38x20 mm v různých barvách
• plastové koncovky světle šedé

6 FLUTE 1380 SYN

Kancelářská židle s vysokým ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem, 
synchronním mechanismem ZEP, nastavení síly protiváhy, moderní plastová báze, 
výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, volitelné područky BR29 (nejsou 
součástí židle). Kolečka na měkké povrchy.

• potahová látka BONDAI

obj. číslo barva rámu cena bez DPH cena s DPH
1259884    červená RAL 3003 3 131 Kč 3 788,51 Kč
1259896    modrá RAL 5015 3 131 Kč 3 788,51 Kč
1259897    oranžová RAL 1018 2 528 Kč 3 058,88 Kč
1259898    zelená RAL 6029 2 528 Kč 3 058,88 Kč

8 PANTHER ASYN C

Kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus - 
nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku, plynový píst 
k nastavení výšky sedáku, ocelová chromovaná báze. Standardně dodáváno bez 
područek, volitelné područky BR 29 černé.

• potahová látka DORA (D)
• kolečka na měkké povrchy

obj. číslo volitelné područky cena bez DPH cena s DPH
1253661 BR29 černá / 2ks 644 Kč 779,24 Kč

obj. číslo potahová látka cena bez DPH cena s DPH
1253815 BN3 – tm. modrá 3 739 Kč 4 524,19 Kč
1253816 BN4 – sv. modrá 3 739 Kč 4 524,19 Kč
1253817 BN5 – šedá 3 739 Kč 4 524,19 Kč
1253818 BN6 - antracit 3 739 Kč 4 524,19 Kč

BN3

BN5

BN4

BN6

3

MAX.
120

obj. číslo potahová látka cena bez DPH cena s DPH
1253671 D2 - čierna 2 335 Kč 2 825,35 Kč
1253672 D3 - červená 2 335 Kč 2 825,35 Kč
1253673 D4 - modrá 2 335 Kč 2 825,35 Kč
1253674 D5 - šedá 2 335 Kč 2 825,35 Kč

obj. číslo volitelné područky cena bez DPH cena s DPH
1253661 BR29 černé / 2 ks 644 Kč 779,24 Kč

obj. číslo potahová látka cena bez DPH cena s DPH
1262195 D4 - modrá 1 745 Kč 2 111,45 Kč
1262196 D2 - černá 1 745 Kč 2 111,45 Kč
1262197 D5 - šedá 1 745 Kč 2 111,45 Kč
1262198 D3 - červená 1 745 Kč 2 111,45 Kč

47
66
47

60

48-56,5

100-126

16,3

MAX.
130

11MAX.
120

9,3

45
55

46,5

62,5

42,5-57

99-117,5

46
55

46,5

62,5

42,5-57

99-116

obj. číslo volitelné područky cena bez DPH cena s DPH
1253661 BR29 černé / 2 ks 644 Kč 779,24 Kč
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2 Jídelní stůl

• kovová konstrukce svařena z ocelových profilů 
• nohy stolu jsou opatřeny rektifikační patkou
• povrchová úprava konstrukce práškovovu vypalovací barvou 
   světle šedá RAL 7035
• stolní dřevotřísková deska o tl. 18 mm v dezénu buk je oboustranně laminovaná,
  hrany desky jsou opatřeny 2 mm ABS hranou
• rozměr (v×š×h): 720×1600×800 mm

3 TAURUS PN LAYER

Konferenční židle, černě lakovaný ocelový rám (profil ovál), plastový sedák a  opěrák. 
Možné využití židle i  v  provozech se zvýšenými nároky na hygienu (např. jídelny). 
Stohovatelná (max. 10 kusů).

• plastový sedák a opěrák ve 3 odstínech

4 Odpadkový koš Sirius 

Robustní odpadkový koš s nášlapným pedálem a rámečkem pro uchycení pytle. Barevná víka umožňují použití
na tříděný odpad.

• vhodný pro průmysl, administrativu nebo gastronomii
• vyrobeno z plastu
• rozměry 51×37×67 cm

5 Plastová popelnice

• vhodná pro sběr komunálního i průmyslového odpadu
• odpovídá DIN EN 840-1
• odolná vůči UV záření, nízkým i vyšším 
   atmosférickým teplotám
• nevhodné pro ukládání popela
• černá barva

1 Jídelní stoly

Jídelní stoly svým provedením korespondují s kancelářským nábytkem. To umožňuje jejich využití v kancelářských 
kuchyňských koutech, firemních jídelních prostorech apod. 
Stoly dodáváme ve velikostech 80×80 cm a 120×80 cm.

• výška 75 cm

obj. číslo odstín cena bez DPH cena s DPH
1251070 buk 3 743 Kč 4 529,03 Kč
1251071 třešeň 3 743 Kč 4 529,03 Kč
1251072 calvados 3 743 Kč 4 529,03 Kč
1251073 akát 3 743 Kč 4 529,03 Kč
1251074 ořech 3 743 Kč 4 529,03 Kč

Rozměr stolu 
80×80 cm

obj. číslo barva plastů cena bez DPH cena s DPH
1253517 P25 - červená 767 Kč 928,07 Kč
1253518 P27 - modrá 767 Kč 928,07 Kč
1253516 P29 - antracit 767 Kč 928,07 Kč

P 25

P 27

P 29

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
1205195 bílé víko / bílá nádoba 1 886 Kč 2 282,06 Kč
1205196 modré víko / bílá nádoba 1 886 Kč 2 282,06 Kč
1205198 zelené víko / bílá nádoba 1 886 Kč 2 282,06 Kč
1205197 žluté víko / bílá nádoba 1 886 Kč 2 282,06 Kč

60 l
Pytle do koše

obj. číslo balení karton cena bez DPH cena s DPH
9701310 25 ks 20 bal. 55,50 Kč 67,16 Kč

Koš

obj. číslo objem cena bez DPH cena s DPH
1205270 120 litrů 1 210 Kč 1 464,10 Kč
1205275 240 litrů 1 620 Kč 1 960,20 Kč

Pytle do koše

obj. číslo objem balení cena bez DPH cena s DPH
9702418 120 l 15 ks 99 Kč 119,79 Kč
9706990 240 l 5 ks 65 Kč 78,65 Kč

120 l 240 l

Popelnice

obj. číslo odstín cena bez DPH cena s DPH
1251075 buk 4 504 Kč 5 449,84 Kč
1251076 třešeň 4 504 Kč 5 449,84 Kč
1251077 calvados 4 504 Kč 5 449,84 Kč
1265011 akát 3 774 Kč 4 566,54Kč
1265012 ořech 3 774 Kč 4 566,54Kč

Rozměr stolu 
120×80 cm

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1251079 3 730 Kč 4 513,30Kč

43
55
46

58

45,5

73

MAX.
120

4,2

akát  světlý

ořech

třešeň

buk

calvados
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obj. číslo cena bez DPH cena s DPH 
1250990 7 355 Kč 8 899,55 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH 
1250995 5 577 Kč 6 748,17 Kč

5 5

5

obj. číslo provedení rozměry (v×š×h) cena bez DPH cena s DPH
1250970 2 zásuvky 711×413×622 mm 4 264 Kč 5 159,44 Kč
1250971 3 zásuvky 1016×413×622 mm 5 183 Kč 6 271,43 Kč
1250972 4 zásuvky 1321×413×622 mm 5 799 Kč 7 016,79 Kč

8 Kartotéky IPCCA 12, 13, 14

Kovová zásuvková kartotéka pro přehledné ukládání a třídění dokumentů formátu A4.

• svařovaný korpus kartotéky
• centrální uzamykání zásuvek
• nosnost jedné zásuvky 40 kg
• 100% výsuv zásuvek
• zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
• vnitřní rozměr zásuvky 267×330×540 mm (v×š×h)
• barva světle šedá

6 Univerzální spisová skříň - velká

Dvoudvéřová kovová skříň do kanceláře, skladu nebo dílny.

• robustní svařovaný korpus skříně
• cylindrický rozvorový zámek – tříbodový
• povrchová úprava lakem
• barva světle šedá
• dodáváno včetně stavitelných polic (4 police v černé barvě)
• možnost přiobjednat police navíc
• váha 63 kg
• rozměr 1950×914×400 mm (v×š×h)

7 Univerzální spisová skříň - malá

Dvoudvéřová kovová skříň do kanceláře, skladu nebo dílny.

• robustní svařovaný korpus skříně
• cylindrický rozvorový zámek – tříbodový
• povrchová úprava lakem
• barva světle šedá
• dodáváno včetně stavitelné police (1 police v černé barvě)
• možnost přiobjednat police navíc
• váha 34 kg
• rozměr 1000×914×400 mm (v×š×h)

9 Kombinovaná kartotéka RDG 14 CE

Kombinovaná 4zásuvková kartotéka pro přehledné ukládání a 
třídění dokumentů formátu A4.

• centrální uzamykání všech zásuvek
• nosnost jedné zásuvky 40 kg
• vnitřní rozměry zásuvky 245×325×530 mm (v×š×h)
• plný 100% výsuv zásuvek
• lehký a tichý chod
• zábrany proti vypadnutí zásuvek
• korpus – kov, povrchová úprava lakem (světle šedá)
• čela zásuvek – lamino 

Buk

Calvados

Třešeň

Akát světlý

Ořech

obj. číslo barevná kombinace cena bez DPH cena s DPH
1251005 akát / šedá 9 031 Kč 10 927,51 Kč
1251006 ořech / šedá 9 031 Kč 10 927,51 Kč
1250961 třešeň / šedá 9 031 Kč 10 927,51 Kč
1250960 buk / šedá 9 031 Kč 10 927,51 Kč
1250962 calvados / šedá 9 031 Kč 10 927,51 Kč
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obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1250980 šedá / bílá 4 089 Kč 4 947,69 Kč
1250982 šedá / modrá 4 089 Kč 4 947,69 Kč

1 Šatní skříň 2 - dvéřová

Dvoudvéřová kovová šatní skříň na soklu.

• svařovaný korpus skříně
• šířka buňky 300 mm
• cylindrický zámek / 2 klíče
• vnitřní vybavení buňky: police a tyč s háčky
• na dveřích větrací otvory
• rozměr 1800×600×500 mm (v×š×h)
• korpus skříně světle šedý lak RAL 7035
• dveře skříně světle šedý lak (RAL 7035) 
   nebo modrý lak (RAL 5012)
• otvory pro sešroubování skříně do řad

3 Šatní skříň 6 – dveřová

Šestidveřová šatní kovová skříňka na soklu se svařovanou konstrukcí a moderním designem ventilačního 
systému. Vybavení: tyč s háčky a samolepící štítek na jméno. Barva RAL 7035 světle šedá, cyl.zámek. Skříňky 
jsou vyráběny podle platné normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, jsou certifikovány, schváleny a splňují 
bezpečnostní normy EU.

• výška 1800 mm
• šířka 900 mm
• hloubka 500 mm
• hmotnost 46 kg
• počet oddělení 6

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1250966 6 790 Kč 8 215,90 Kč

2 Šatní skříň 4 - dveřová

Čtyřdveřová šatní kovová skříňka na soklu se svařovanou konstrukcí a moderním designem 
ventilačního systému. Vybavení: tyč s háčky a samolepící štítek na jméno. Barva RAL 7035 
světle šedá, cyl.zámek. Skříňky jsou vyráběny podle platné normy ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004, jsou certifikovány, schváleny a splňují bezpečnostní normy EU.

• výška 1800 mm
• šířka 600 mm
• hloubka 500 mm
• hmotnost 32 kg
• počet oddělení 4

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1250965 4 428 Kč 5 357,88 Kč

4 Šatní skříňky 2-dvéřové lamino

Šatní skříňky v kombinaci ocelový plech a laminovaná dřevotříska. Nadčasový design 
a vysoká kvalita zpracování zaručují dlouhou životnost po stránce mechanické i 
estetické. Skříňky najdou uplatnění především v šatnách různých zařízení (firmy, školy, 
sportovní zařízení, bazény apod.).

• cylindrický zámek
• větrací otvory na kovové konstrukci
• vybavení – 4× police, 2× chromová tyč
• otevírání dveří pod úhlem 180⁰
• korpus skříně – šedý kov
• boky a dveře – laminovaná dřevotříska (javor, třešeň)
• šířka buňky 300 mm
• rozměr 1970×600×500 mm (v×š×h)
• hmotnost 62 kg

obj. číslo provedení cena bez DPH cena s DPH
1250940 javor / šedý kov 8 421 Kč 10 189,41 Kč
1250942 třešeň / šedý kov 8 421 Kč 10 189,41 Kč

javor

třešeň
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obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1204772 1 619 Kč 1 958,99 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1204771 1 434 Kč 1 735,14 Kč

7 Bezšroubový policový regál RH45/175

Bezšroubový regál vhodný do garáží, skladovacích prostor, sklepů, archivů, kanceláří. 

• barva světle šedá RAL 7035
• bezšroubový montážní systém (rychlá a snadná montáž)
• rozměr 1800×900×450 mm (v×š×h)
• 5× police ze surové dřevotřísky
• nosnost police 175 kg

8
Regál s dělenou stojinou spojovanou spojkami (výhoda balení – velký regál v malém balení). 

• rozměry 2000×1000×400 mm (v×š×h)
• 6× police ze surové dřevotřísky, s výztuhou
• lakovaný, barva modrá RAL 5017
• nosnost police 150 kg

Balení: 
• karton s potiskem, návod na sestavení
   na boční straně kartonu
• 4 plastové patky pod regál k ochraně 
   před poškrábáním dlažby, případně 
   poškození koberce

obj. číslo rozměry (v×š×h) cena bez DPH cena s DPH
1254043 455×2000×290 mm 4 446 Kč 5 379,66 Kč
1254045 455×1500×290 mm 3 786 Kč 4 581,06 Kč

5 Šatní lavice

Lavice do prostoru montovaná. 

• ocelový profil 25×25 mm
• barva světle šedá (RAL 7035) + lakovaný smrkový masiv
• dodávano demontované
• snadná montáž pomocí pevných šroubových spojů

6 Šroubový policový regál

Kovový šroubový regál určený k širokému použití ve skladech, archívech, garážích, kancelářích a jiných úložných 
prostorech.

• regály jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upravené práškovou barvou v odstínu‚
   RAL 9003 - signální bílá
• police jsou volně přestavitelné po 50 mm
• pro vyšší bezpečnost je třeba regál ukotvit do zdi pomocí hmoždinek
• jednoduchá montáž pomocí šroubových spojů
• 6 polic
• nosnost police 100 kg při rovnoměrném zatížení
• rozměry: 2000 x 1000 x 400 mm (vxšxh)

5

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
1260038 2 360 Kč 2 855,60 Kč



Školní nábytek / Stravovací prostory / Skříně a kartotéky / Skříně a lavice / Regály / Tabule, mapy a prezentace

84

2 Tabule keramická bílá

Bílá kovová tabule s keramickým povrchem a aluminiovým rámem. Výborná stíratelnost, 
velmi vysoká odolnost proti mechanickému poškození. Popisovatelná speciálním 
popisovačem stíratelným za sucha. Součástí je montážní sada pro připevnění na 
zeď a odkládací lišta na houbičku.

3 Tabule magnetická bílá ECONOMY

Bílá kovová tabule s emailovým povrchem a aluminiovým rámem. Popisovatelná speciálním 
popisovačem stíratelným za sucha. Součástí je montážní sada pro připevnění na zeď.

•odkládací lišta je součástí balení

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300481 600×900 mm 2 232 Kč 2 700,72 Kč
2300482 900×1200 mm 3 251 Kč 3 933,71 Kč
2300484 1800×1200 mm 7 428 Kč 8 987,88 Kč
2300485 1000×1500 mm 5 474 Kč 6 623,54 Kč
2300480 1000×2000 mm 7 489 Kč 9 061,69Kč
2300500 1200×2400 mm 9 840 Kč 11 906,40 Kč

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300520 450×600 mm 490 Kč 592,90 Kč
2300525 600×900 mm 721 Kč 872,41 Kč
2300530 900×1200 mm 1 180 Kč 1 427,80 Kč
2300540 1000×1500 mm 2 092 Kč 2 531,32 Kč
2300545 900×1800 mm 2 812 Kč 3 402,52 Kč
2300546 1000×2000 mm 3 375 Kč 4 083,75 Kč

Lakovaný povrch 90 x 60 cm 120 x 90 cm 150 x 120 cm 180 x 120 cm 200 x 120 cm
šedý rám 2300200 2300205 2300210 2300215 2300220

modrý rám 2300201 2300206 2300211 2300216 2300221
červený rám 2300202 2300207 2300212 2300217 2300222
zelený rám 2300203 2300208 2300213 2300218 2300223
hnědý rám 2300204 2300209 2300214 2300219 2300224

cena bez DPH 1 424 Kč 2 037 Kč  3 584 Kč 3 857 Kč 4 579 Kč
cena s DPH 1 723,04 Kč 2 464,77 Kč 4 336,64 Kč 4 666,97 Kč 5 540,59 Kč

Korkový povrch 60 x 45 cm 90 x 60 cm 120 x 90 cm 150 x 120 cm 200 x 120 cm
šedý rám 2300225 2300230 2300235 2300240 2300275

modrý rám 2300226 2300231 2300236 2300241 2300276
červený rám 2300227 2300232 2300237 2300242 2300277
zelený rám 2300228 2300233 2300238 2300243 2300278
hnědý rám 2300229 2300234 2300239 2300244 2300279

cena bez DPH 780 Kč 1 065 Kč 1 522 Kč 2 541 Kč 3 399 Kč
cena s DPH 943,80 Kč 1 288,65 Kč 1 841,62 Kč 3 074,61 Kč 4 112,79 Kč

NOVINKA

dOžiVOTní 
záruKA 

nA pOVrCh
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Hlavní charakteristiky tabulí Nobo

Úzký rám
Ohraničená moderním, nenápadným 
úzkým rámem, který maximalizuje prostor 
pro psaní na tabuli. 

Přihrádka na popisovače
Pod tabulí se nachází prostorná 
přihrádka na popisovače, která 
nezasahuje do plochy tabule.

InvisaMount™
Systém InvisaMount™ usnadňuje 
instalaci. Úchytky jsou úhledně 
schovány za deskou tabule.

6 mm

DEJTE NÁPADŮM PROSTOR  - NOVÉ širokoúhlé tabule

Kód Širokoúhlá smaltovaná
1905301 32" / 710 x 400 mm*

1905302 40" / 890 x 500 mm*

1905303 *

1905304 70" / 1550 x 870 mm*

1905305 85" / 1880 x 1060 mm*

Smaltované popisovací tabule Nobo
•  Magnetická tabule se smaltovaným povrchem,

vynikající mazatelnost pro časté používání

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
•  P opisovací tabule z magnetické oceli s technologií

Nano Clean™ a lepší mazatelností pro časté používání

Kód Popis
1901430 Startovací sada Nobo pro tabule, velká

 
 

Nový širokoúhlý 
formát  maximalizuje 
využitelnou plochu pro 
nejlepší možné využití, 
psaní, kreativitu 
a spolupráci.

Širokoúhlé
 formáty

70”

55”

40”

32”

85”

Kód Širokoúhlá tabule Nano Clean™
1905296 32" / 710 x 400 mm*

1905297 40" / 890 x 500 mm*

1905298 55" / 1220 x 690 mm*

1905299 70" / 1550 x 870 mm*

1905300 85" / 1880 x 1060 mm*

Kód Popis
1901430 Startovací sada Nobo pro tabule, velká

obj. číslo širokoúhlá tabule smaltovaná

2300700 32“ / 710 x 400 mm 955 Kč 1 155,55 Kč

1 714,57 Kč

3 206,5 Kč

5 965,3 Kč

7 642,36 Kč

2300701 40“ / 890 x 500 mm 1417 Kč

2300702 55“ / 1220 x 690 mm 2650 Kč

2300703 70“ / 1550 x 870 mm 4930 Kč

2300704 85“ / 1880 x 1060 mm 6 316 Kč

obj. číslo širokoúhlá tabule Nano Clean

2300710 32“ / 710 x 400 mm 801 Kč

2300711 40“ / 890 x 500 mm 1 140 Kč

2300712 55“ / 1220 x 690 mm 1 926 Kč

2300713 70“ / 1550 x 870 mm 3 697 Kč

2300714 58“ / 1880 x 1060 mm 4 776 Kč

obj. číslo příslušenství

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 003 Kč 1 213,63 Kč

obj. číslo příslušenství

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 003 Kč

969,21 Kč

1 379,40 Kč

2 330,46 Kč

4 473,37 Kč

5 778,96 Kč

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

1 213,63 Kč

Smalt
Odolná deska 

se smaltovaným povrchem 
a vynikající mazatelností

15
LET ZÁRUKA

Normální
používání

Nano Clean™
Technologie Nano Clean 
zvyšuje odolnost 
a mazatelnost o 30 % 
ve srovnání s natřenou 
ocelí

25
LET ZÁRUKA

Časté 
používání

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPHobj. číslo širokoúhlá tabule smaltovaná cena bez DPH cena s DPH

2300700 32“ / 710 x 400 mm 1 111 Kč 1 344,31 Kč
2300701 40“ / 890 x 500 mm 1 648 Kč 1 994,08 Kč
2300702 55“ / 1220 x 690 mm 3 003 Kč 3 633,63Kč
2300703 70“ / 1550 x 870 mm 5 442 Kč 6 584,82 Kč
2300704 85“ / 1880 x 1060 mm 6 789 Kč 8 214,69 Kč

obj. číslo širokoúhlá tabule Nano Clean cena bez DPH cena s DPH

2300710 32“ / 710 x 400 mm 955 Kč 1 155,55 Kč
2300711 40“ / 890 x 500 mm 1 324 Kč 1 602,04 Kč
2300712 55“ / 1220 x 690 mm 2 183 Kč 2 641,43 Kč
2300713 70“ / 1550 x 870 mm 4 082 Kč 4 939,22 Kč
2300714 85“ / 1880 x 1060 mm 5 272 Kč 6 379,12 Kč

obj. číslo příslušenství cena bez DPH cena s DPH

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 166 Kč 1 410,86 Kč

obj. číslo příslušenství cena bez DPH cena s DPH

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 166 Kč 1 410,86 Kč
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Hlavní charakteristiky tabulí Nobo

Úzký rám
Ohraničená moderním, nenápadným 
úzkým rámem, který maximalizuje prostor 
pro psaní na tabuli. 

Přihrádka na popisovače
Pod tabulí se nachází prostorná 
přihrádka na popisovače, která 
nezasahuje do plochy tabule.

InvisaMount™
Systém InvisaMount™ usnadňuje 
instalaci. Úchytky jsou úhledně 
schovány za deskou tabule.

6 mm

DEJTE NÁPADŮM PROSTOR  - NOVÉ širokoúhlé tabule

Kód Širokoúhlá smaltovaná
1905301 32" / 710 x 400 mm*

1905302 40" / 890 x 500 mm*

1905303 *

1905304 70" / 1550 x 870 mm*

1905305 85" / 1880 x 1060 mm*

Smaltované popisovací tabule Nobo
•  Magnetická tabule se smaltovaným povrchem,

vynikající mazatelnost pro časté používání

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
•  P opisovací tabule z magnetické oceli s technologií

Nano Clean™ a lepší mazatelností pro časté používání

Kód Popis
1901430 Startovací sada Nobo pro tabule, velká

 
 

Nový širokoúhlý 
formát  maximalizuje 
využitelnou plochu pro 
nejlepší možné využití, 
psaní, kreativitu 
a spolupráci.

Širokoúhlé
 formáty

70”

55”

40”

32”

85”

Kód Širokoúhlá tabule Nano Clean™
1905296 32" / 710 x 400 mm*

1905297 40" / 890 x 500 mm*

1905298 55" / 1220 x 690 mm*

1905299 70" / 1550 x 870 mm*

1905300 85" / 1880 x 1060 mm*

Kód Popis
1901430 Startovací sada Nobo pro tabule, velká

obj. číslo širokoúhlá tabule smaltovaná

2300700 32“ / 710 x 400 mm 955 Kč 1 155,55 Kč

1 714,57 Kč

3 206,5 Kč

5 965,3 Kč

7 642,36 Kč

2300701 40“ / 890 x 500 mm 1417 Kč

2300702 55“ / 1220 x 690 mm 2650 Kč

2300703 70“ / 1550 x 870 mm 4930 Kč

2300704 85“ / 1880 x 1060 mm 6 316 Kč

obj. číslo širokoúhlá tabule Nano Clean

2300710 32“ / 710 x 400 mm 801 Kč

2300711 40“ / 890 x 500 mm 1 140 Kč

2300712 55“ / 1220 x 690 mm 1 926 Kč

2300713 70“ / 1550 x 870 mm 3 697 Kč

2300714 58“ / 1880 x 1060 mm 4 776 Kč

obj. číslo příslušenství

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 003 Kč 1 213,63 Kč

obj. číslo příslušenství

2300790 Startovací sada pro tabule Nobo, velká 1 003 Kč

969,21 Kč

1 379,40 Kč

2 330,46 Kč

4 473,37 Kč

5 778,96 Kč

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

1 213,63 Kč

Smalt
Odolná deska 

se smaltovaným povrchem 
a vynikající mazatelností

15
LET ZÁRUKA

Normální
používání

Nano Clean™
Technologie Nano Clean 
zvyšuje odolnost 
a mazatelnost o 30 % 
ve srovnání s natřenou 
ocelí

25
LET ZÁRUKA

Časté 
používání

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH

cena za kus 
bez DPH

cena za kus
s DPH
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obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2300184 4 695 Kč 5 680,95 Kč

1 Flipchart MOBIL CHART PRO

Praktická a efektivní magnetická tabule s bílým lakovaným povrchem upevněná na pojízdném 
stojanu. Rozměr tabule 70 x 100 cm. 

2 Flipchart YSA 2

• magnetický flipchart
• popisovatelný za sucha stíratelnými popisovači
• rozměr tabule je 100 x 70 cm
• závěsné hroty na upínací liště jsou nastavitelné na různé rozteče děr

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2300155 1 699 Kč 2 055,79 Kč

4 Bloky pro flipcharty

Univerzální bloky pro flipcharty s deseti otvory.

• papír 70 g
• rozměr bloku 65×98 cm
• 25 listů

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2300415 čistý 114 Kč 137,94 Kč
2300416 čtverečkovaný 156 Kč 188,76 Kč

• 5 uzamykatelných koleček s brzdou
• rychloupínací klip na boku
• magnetický povrch
• náklon tabule 30 °
• výška i uchycení bloků je libovolně nastavitelná
• výsuvná ramena pro přichycení dalších listů

3 Otočná tabule „Revolver“

Horizontálně otočná oboustranná tabule na mobilním stojanu se čtyřmi pojezdovými 
kolečky s aretací. Magnetický povrch. Hliníkový mobilní stojan. Držák na popisovače součástí 
balení. Povrch tabule: lakovaný - email vypalovaný při 250 C° vhodný do kanceláří.

obj. číslo rozměr tabule cena za kus cena s DPH
2300577 900 x 1200 mm 4 100 Kč 4 961 Kč
2300578 1000 x 1500 mm 4 715 Kč 5 705,15 Kč
2300579 1200 x 1800 mm 5 291 Kč 6 402,11 Kč
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6 Čistící roztok a utěrky na tabule5 Starter Kit pro bílé tabule

Balíček pro Vaši tabuli obsahuje: 
• 4 popisovače
• magnetickou stěrku s náhradními filcy
• 10 magnetů prům. 20 mm
• držák popisovačů
• čistící roztok 200ml

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
2301002 Starter Kit 1 279 Kč 1 547,59 Kč

OBJEM

250 ml

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2301101 utěrky / 40 ks 129 Kč 156,09 Kč
2301100 čistící roztok 199 Kč 240,79 Kč

Čistící utěrky - utěrka vyrobena jako netkaná textilie z polypropylenového 
mikrovlákna, vhodná ke stírání bílých tabulí
• rozměr 15×15 cm
• balení 40 ks

Čistící roztok - praktický prostředek na čištění a údržbu všech typů bílých boardových 
tabulí univerzálně použitelný na všechny jejich povrchy

7 Houba

Školní houba
• rozměr 15×10×5 cm
• mix barev

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH
9901122 školní houba 13,60 Kč 16,46 Kč
2301000 magnetická  houba 52 Kč 62,92 Kč

Magnetická houba
Unikátní houba pro stírání bílých tabulí 
a flipchartů bez nutnosti výměny čistícího 
povrchu, čistí se vodou.

8 Magnetická houba s vyměnitelným filcem DAHLE

Magnetická stěrka s vyměnitelným filcem určená pro čištění flipchartů a bílých 
tabulí na sucho.

• rozměr filcu 15×5,5 cm 

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2301035 náhradní filc / 12 ks 250 Kč 302,50 Kč

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2301050 houba 296 Kč 358,16 Kč

9 Magnetické pásky barevné 4 ks

• sada magnetických pásek vyrobených ze speciální magnetické fólie
• ideální pomůcka k plánování
• rozměr: 0,9×60cm
• mix barev: modrá, zelená, červená, žlutá

obj. číslo cena za bal. bez DPH cena za bal. s DPH
2300871 183 Kč 221,43 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
5100353 černá 21,10 Kč 25,53 Kč
5100352 červená 21,10 Kč 25,53 Kč
5100351 modrá 21,10 Kč 25,53 Kč
5100354 zelená 21,10 Kč 25,53 Kč
5100355 sada 4 ks 79 Kč 95,59 Kč 2,5 mm

10 Centropen 8559 – stíratelný WBM

Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Inkoust na alkoholové bázi 
za sucha stíratelný, světlostálý a zdravotně nezávadný.Skladujte ve vodorovné poloze.

• válcový hrot o průměru 5 mm
• balení 10 ks

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2300920 20 mm / 1 ks 3,90 Kč 4,72 Kč
2300921 16 mm / 12 ks 39 Kč 47,19 Kč

11 Magnet šedý

Kulaté magnety, barva šedá, průměr 16 a 20 mm.

12 Magnety sada – mix barev

obj. číslo průměr balení cena bez DPH cena s DPH
2300905 15 mm 10 ks 40,50 Kč 49,01 Kč
2300906 20 mm 6 ks 36,40 Kč 44,04 Kč
2300907 30 mm 5 ks 37,70 Kč 45,62 Kč
2300908 40 mm 4 ks 42 Kč 50,82 Kč
2300909 50 mm 3 ks 44,80 Kč 54,21 Kč

Sada barevných magnetů pro uchycení na magnetické ploše tabulí nebo flipchartů. Lesklý plast se zaobleným povrchem. Mix barev na blistru.

• kulaté magnety v barevném plastu pro snadné uchycení potřebných dokumentů na magnetické ploše
• nabízíme v průměrech 15 / 20 / 30 / 40 / 50 mm
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obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300640 90×60 cm 919 Kč 1111,99 Kč
2300641 120×90 cm 1 576 Kč 1 906,96 Kč
2300642 150×100 cm 2 167 Kč 2 622,07 Kč
2300643 180×120 cm 2 550 Kč 3 085,50 Kč

CERTIFIKÁT 

P
O

Ž
Á

R
N

Í ODOLNO

S
T

I

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300625 600×900 mm 685 Kč 828,85 Kč
2300635 900×1200 mm 1 016 Kč 1 229,36 Kč
2300627 900×1800 mm 1 962 Kč 2 374,02 Kč
2300629 1000×1500 mm 1 793 Kč 2 169,53 Kč
2300626 1200×1800 mm 2 379 Kč 2 878,59 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
2300810 šedá 303 Kč 366,63 Kč
2300815 hnědá 303 Kč 366,63 Kč

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300600 400×600 mm 125 Kč 151,25 Kč
2300620 600×900 mm 295 Kč 356,95 Kč
2300610 900×1200 mm 575 Kč 695,75 Kč

3 Samolepicí nástěnky STICK’N

Samolepicí nástěnky bez rámu. Jednoduché nalepování a odlepování dokumentů              
a vzkazů. Přichycení na stěnu a jiné suché povrchy pomocí oboustranně lepicích čtve-
rečků, které jsou součástí balení.

• rozměr nástěnky 460×580 mm

1 Nástěnka textilní PREMIUM

Informační tabule s filcovým povrchem. Hliníkový rám galvanizovaný stříbrem pro zvýšení 
odolnosti proti oděru. Certifikát požární odolnosti splňuje požadavky pro použití v společných 
prostorách a nově kolaudovaných budovách.

• obsah balení: montážní sada
• barva: modrá

2 Nástěnka korková – hliníkový rám

Kvalitní korkové tabule s  hliníkovým rámem. Přední plocha z  přírodního korku je určena 
pro uchycení písemností pomocí špendlíků. Montážní sada k upevnění na stěnu je součástí 
nástěnky.

4 Nástěnka korková - dřevěný rám

Samolepicí nástěnky bez rámu. Jednoduché nalepování a odlepování dokumentů  a vzkazů. Přichycení na stěnu a jiné 
suché povrchy pomocí oboustranně lepicích čtverečků, které jsou součástí balení.

• rozměr nástěnky 460×580 mm

5 Připínáčky 

Připínáčky v několika velikostech: 
• typy 201, 202, 222, 223 – niklované 
• typ 224B – hlavička potažená barevným plastem

obj. číslo typ Ø hlavy / hrot ks / bal. cena bez DPH cena s DPH
1401500 201 14 / 11 mm 100 38,40 Kč 46,46 Kč
1401510 202 16 / 15 mm 75 38,70 Kč 46,83 Kč
1401520 222 10 / 8 mm 100 19,90 Kč 24,08 Kč
1401530 223 11 / 9 mm 100 23 Kč 27,83 Kč
1401554 224B 10 / 8 mm 100 16,30 Kč 19,72 Kč

Připínáčky s barevným plastem

Připínáčky niklované

6 Nástěnkové připínáčky

Nástěnkové připínáčky s barevnou hlavičkou pro použití na korkové a textilní nástěnky. 
Vhodné též pro barevné vyznačení bodů a tras na mapách.

obj. číslo ks / bal. cena bez DPH cena s DPH
1401570 100 47,50 Kč 57,48 Kč
1401578 30 25 Kč 30,25 Kč

Nástěnkové připínáčky

i  
Na objednávku možno dodat i v 
barvách: šedá, zelená a červená.
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8 Reklamní rámečky - Clip rám

Ideální pro velikosti plakátů A4 – A1, rám šířky 25 mm z eloxovaného hliníku.
Verze s ostrými nebo kulatými rohy. Balení obsahuje montážní sadu pro připevnění na zeď.

9 Dveřní tabulky CLICK SIGN

Dveřní tabulky z  kvalitního plastu upoutají svojí funkčností a  moderním designem. Snadná 
výměna kartónových štítků se provádí vyjmutím průhledné krycí tabulky. Na stěnu se upevňuje 
nalepením nebo našroubováním. Snadná montáž pomocí přiloženého návodu a vrtací šablony. 
Vhodné elektronicky popisovatelé štítky pro jednotlivé rozměry tabulek lze doobjednat jako 
samostatný výrobek. 

• grafické předlohy pro potisk štítků lze stáhnout zdarma na www.duraprint.eu

Tradiční výrobek, jehož základní složení je barevný plastový rám, zadní deska, čiré sklo a 
kovové spony s možností zavěšení na výšku i šířku.
Na vyžádání lze i v jiném barevném provedení, rozměru a variantě zasklení (antireflexním 
nebo plastovým sklem). Plastové sklo je na obou stranách opatřeno fólií, která se 
odstraňuje těsně před instalací.
• příslušnou barvu doplníte místo x v obj.čísle (1-černá, 2-metalická, 3-červená, 4-modrá)

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
120154x A4 / 21×29,7 cm 120 Kč 145,20 Kč
120155x A3 / 29,7×42 cm 181 Kč 219,01 Kč
120156x A2 / 42×59,4 cm 290 Kč 350,90 Kč

10 Euroclip K

Euroclip K – prostředek pro zavěšení obrázků na zeď.
Přední strana – sklo obyčejné, zadní strana – MDF deska na závěsy. Vhodný pro 
prezentaci tiskovin a fotografií do všech vnitřních prostor.

obj. číslo rozměry (cm) cena bez DPH cena s DPH
1201519 10,5×15 / A6 29 Kč 35,09 Kč
1201516 18×24 39,90 Kč 48,28 Kč
1201510 21×29,7 / A4 48,70 Kč 58,93 Kč
1201511 29,7×42 / A3 78,50 Kč 94,99 Kč
1201517 30×45 82,50 Kč 99,83 Kč
1201518 50×70 185 Kč 223,85 Kč
1201515 42×59,4 / A2 142 Kč 171,82 Kč

11 Plastové rámy

7 Samolepicí rámečky DURAFRAME ®

Samolepící informační rámeček s odklopitelnou magnetickou přední stranou pro rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu. 
Velmi vhodné pro použití v interiérech škol.  

• rámečky lze opakovatelně odlepit a znovu přilepit 
• dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
• rámeček je průhledný z obou dvou stran
• dodávané formáty A5, A4, A3
• balení 2 ks

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH
1201438 černá 424 Kč 513,04 Kč
1201439 stříbrná 424 Kč 513,04 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH 
1201440 černá 563 Kč 681,23 Kč
1201441 stříbrná 563 Kč 681,23 Kč
1201442 zlatá 563 Kč 681,23 Kč
1201443 červená 563 Kč 681,23 Kč
1201444 tm. modrá 563 Kč 681,23 Kč
1201445 zelená 563 Kč 681,23 Kč
1201446 oranžová 563 Kč 681,23 Kč
1201447 bílá 563 Kč 681,23 Kč

obj. číslo barva cena bez DPH cena s DPH 
1201480 černá 907 Kč 1 097,47 Kč
1201481 stříbrná 907 Kč 1 097,47 Kč
1201482 červená 824 Kč 997,04  Kč
1201483 tm. modrá 907 Kč 1 097,47 Kč
1201484 zelená 824 Kč 997,04 Kč

A5

A3

A4

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
1207093 A4 / 210 x 297 mm 290 Kč 350,90 Kč
1207094 A3 / 297 x 420 mm 597 Kč 722,37 Kč
1207096 A2 / 420 x 594 mm 748 Kč 905,08 Kč
1207097 A1 / 594 x 841 mm 1 261 Kč  1 525,81 Kč

obj. číslo rozměr cena bez DPH cena s DPH
1207073 A4 / 210 x 297 mm 249 Kč 301,29 Kč
1207074 A3 / 297 x 420 mm 501 Kč 606,21 Kč
1207076 A2 / 420 x 594 mm 665 Kč 804,65 Kč
1207077 A1 / 594 x 841 mm 1 014 Kč  1 226,94 Kč

rám - ostré rohy rám - kulaté rohy

obj. číslo typ velikost štítku (š×v) cena bez DPH cena s DPH
1201370 4860 149×52,5 mm 286 Kč 346,06 Kč
1201371 4861 149×105,5 mm 353 Kč 427,13 Kč

i
Na objednávku možno 
dodat i jiné barvy 
a rozměry.
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obj. číslo typ využití povrch rozměr cena bez DPH cena s DPH
2300050 vertikální interiér korek 900×1200 mm 6 278 Kč 7 596,38 Kč
2300051 vertikální interiér bílá lakovaná 900×1200 mm 7 261 Kč 8 785,81 Kč
2300052 vertikální interiér filc 900×1200 mm 6 278 Kč 7 596,38 Kč
2300053 horizontální interiér korek 900×1200mm 7 263 Kč 8 788,23 Kč
2300054 horizontální interiér bílá lakovaná 900×1200mm 7 680 Kč 9 292,80 Kč
2300055 horizontální interiér filc 900×1200mm 6 781 Kč 8 205,01 Kč
2300056 horizontální exteriér korek 750×1010mm 8 132 Kč 9 839,72 Kč
2300057 horizontální exteriér bílá lakovaná 750×1010mm 9 046 Kč 10 945,66 Kč
2300058 horizontální exteriér filc 750×1010mm 8 681 Kč 10 504,01 Kč

1
Exteriérová - voděodolná:
Informační vitrína s horizontálním otevíráním v pevném hliníkovém rámu. Voděodolnost zaručuje 
použití venku i uvnitř. Uzamykatelné dveře s výplní z tvrzeného skla ESG. Záda  
z pozinkovaného plechu. Provedení výplně korek, filc nebo magnetický lakovaný povrch. 
Montážní sada součástí balení.

interiérová:
Elegantní vitrína s horizontálním nebo vertikálním otevíráním pro interiérové použití  
v hliníkovém rámu. Uzamykatelné polykarbonátové dveře. Provedení výplně korek, filc nebo 
magnetický lakovaný povrch. Montážní sada součástí balení. 

Vitrína horizontální / vertikální 2
Politické mapy Světa s  reliéfní kresbou pohoří. Potah lamino umožňující popisování stíratelnými popisovači. Systém  
pro zavěšení mapy, balení v kartónovém tubusu.

3 Evropa - nástěnná politická mapa

Politické mapy Evropy s reliéfní kresbou pohoří. Potah lamino umožňující popisování stíratelnými popisovači. Systém 
pro zavěšení mapy, balení v kartónovém tubusu.

obj. číslo mapa / rozměry měřítko cena bez DPH cena s DPH
2305130 velká / 195×120 cm 1:20 000 000 2 587 Kč 2 975,05 Kč
2305140 malá / 136×84 cm 1:30 000 000 1 389 Kč 1 597,35 Kč

obj. číslo mapa / rozměry měřítko cena bez DPH cena s DPH
2305125 velká / 170×124 cm 1:3 200 000 2 587 Kč 2 975,05 Kč
2305110 malá / 140×100 cm 1:4 200 000 1 389 Kč 1 597,35 Kč

4 Nástěnná mapa ČR + SR

• mapa obsahuje kompletní silniční síť včetně komunikací 3. třídy 
• kilometráž - vzájemné vzdálenosti mezi 80 českými a slovenským městy + počet obyvatel
• rejstřík 2500 měst, městysů a obcí přímo na mapě 
• nejpodrobnější automapa ČR a SR na trhu 
• na mapě jsou všechny obce v ČR a SR
• zobrazení hranic jednotlivých krajů

obj. číslo mapa / rozměr měřítko cena bez DPH cena s DPH
2305151 ČR + SR /200×140 cm 1:400 000 2 351 Kč 2 703,65 Kč

• doplněno mapkami krajů • stínovaný reliéf hor 

5 ČR - obecně zeměpisná mapa

Obecně zeměpisná mapa ČR pro školáky a základní školy, rozměr 140×100 cm.
• měřítko 1 : 370 000
• mapa je laminovaná s lištami

V mapě jsou vyznačeny:
- základní silniční síť 
- hory a pohoří, horské vrcholy s kótami

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2305025 1 389 Kč 1 597,35 Kč

- města nad 5000 obyvatel
- vodní toky

- geomorfologické členění
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obj. číslo rozměr plátna úhlopříčka obrazu hmotnost cena bez DPH cena s DPH
2400605 175 x 109 cm 200,5 cm (78,9“) 5,4 kg 2 532 Kč 3 063,72 Kč
2400610 240 x 160 cm 277,1 cm (109“) 8,6 kg 3 571 Kč 4 320,91 Kč

obj. číslo rozměr plátna úhlopříčka obrazu hmotnost cena bez DPH cena s DPH
2400620 175 x 115 cm 200,5 cm (78,9“) 7,8 kg 3 741 Kč 4 526,61 Kč
2400625 200 x 131 cm 230 cm (90,5“) 11,5 kg 3 997 Kč 4 836,37 Kč

8 Projekční plátna Nobo s podstavcem

Kvalitní a univerzální projekční plátna na trojnohém stojanu. Zářivý matně bílý povrch plátna s černým 
okrajem zaručuje ostrý, podrobný obraz, který zřetelně uvidí všichni diváci. Lze snadno zasunout  
do pouzdra, aby bylo chráněno před poškozením. Horní raménko umožňuje sklonit plátno směrem  
k divákům. Ideální pro dataprojektory a zpětné projektory.

• projekční formát 16:10
• maximální výška stojanu 326 cm

9 Ukazovátka

Laserové ukazovátko pro zvýšení vaší profesionality při prezentaci. Dodáváno v pouzdře proti poškození. Dosah 200 m. 
Napájení 2× AAA 1,5 V. Díky designu a tvaru velmi pohodlné ovládání.

Chromové teleskopické ukazovátko s klipem, roztažitelné do délky 60 cm.

Zářivý matně bílý povrch plátna zaručuje ostrý, podrobný obraz, který zřetelně uvidí všichni 
diváci. Lze je snadno zasunout do pouzdra, aby bylo chráněno před poškozením, nebo ulože-
no, když není používáno. Doplňkové držáky umožňují instalovat plátno před popisovací tabuli 
nebo je sklonit směrem k divákům. Široký pozorovací úhel (160°) zaručuje vynikající viditelnost  
odkudkoli. Ideální pro použití s dataprojektory nebo zpětnými projektory.

• projekční formát 16:10

6 7Elektrické plátno Nobo Projekční plátna Nobo na stěnu

10 Laserové ukazovátko a presenter NOBO P2

Ovládejte profesionální prezentace pouze laserovým ukazovátkem Nobo P2 Page&Point, bez 
manipulace s počítačem. Ukazovátko je útlé , tužkové konstrukce s červenou barvou paprsku. 
Je vybaveno funkcemi pro přechod na předcházející/ následující stránku a má dosah až 
8 metrů díky odjímatelnému přijímači pro port USB. Zasuňte jej do notebooku a můžete začít. 
Dosah laseru 200m. 

• napájení 1×AAA baterie (součást balení)
• materiál plast ABS
• barva tmavě modrá
• rozměr 15,9 ×1,7×1,4 cm

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH
2301290 1 886 Kč 2 282,06 Kč

obj. číslo položka cena bez DPH cena s DPH
2301260 laserové LP-8G 429 Kč 519,09 Kč
2301210 ukazovátko teleskopické 226 Kč 273,46 Kč

obj. číslo cena bez DPH cena s DPH

2400600 9 770 Kč 11 821,70 Kč

Dokonalé pro vytvoření profesionálního vzhledu a pocitu z vašich prezentací. Ideální pro použití  
v konferenčních místnostech, zasedacích síních a konferenčních halách. Použijte dálkové ovládání,  
vysuňte plátno a můžete začít. Cenově dostupná konstrukce a snadná instalace - zapojte je a používejte, 
není potřeba odborná montáž. Zářivý matně bílý povrch zaručuje dokonale ostrý obraz, který zřetelně 
uvidí všichni diváci. 
Téměř nehlučná činnost, instalace na strop nebo na stěnu, 3 roky záruka. 
Dodává se s dálkovým ovladačem s dosahem 10 metrů pro jednoduché ovládání. 
• rozměr plátna 240 x 180 cm
• celkové rozměry 271 x 10 x 8,5 cm
• hmotnost 10,5 kg



Tiskněte bez starostí 
se službou KLIK.

Pro více informací kontaktujte
svého obchodního zástupce.

Přicházíme s vylepšenými možnostmi tisku pro velké i malé podniky. 

Ať už vlastníte firmu, provozujete kancelář, spravujete počítačové systémy nebo vedete nákupní oddělení, 
naše společnost vám poskytne tisk v nejvyšší kvalitě, úplně bez starostí a za velmi nízké ceny.

• zapůjčíme zDaRma tiskárnu
• realizujeme umístění a instalaci tiskárny
• zajistíme servis
• poloviční náklady na elektrickou energii
• žádné starosti, jen vysoce kvalitní tisk        

Nízké provozní náklady

Technologie HP PageWide

Spolehlivost a kvalita

U Papery během prázdnin neplatíte paušální poplatek.



HP LaserJet Pro MFP M428dw

HP PageWide Mamaged MFP P57750dw

HP PageWide Managed Color MFP P77940dn

Černobílé multifunkční zařízení s tiskem do 4.000 stran měsíčně.

• laserová technologie tisku
• skenováni do emailu
• ukládáni skenovaných dokumentů po síti
• automatický oboustranný tisk
• bezdrátové připojení WiFi a NFC

Barevné multifunkční zařízení pro tisk do 6.000 stran měsíčně.

• technologie PageWide
• skenováni do emailu
• ukládáni skenovaných dokumentů po síti
• oboustranný tisk i skenování

Barevné multifunkční zařízení pro tisk do 30.000 stran měsíčně.

• technologie PageWide
• skenováni do emailu
• ukládáni skenovaných dokumentů po síti
• oboustranný tisk i skenování

Technologie HP PageWide tvoří revoluční tiskovou jednotku ve zcela nové třídě stolních tiskáren a multifunkčních zařízení. 
Tato zařízení nabízejí vynikající spolehlivost a konektivitu, fenomenální rychlost a nízké celkévé vlastnictví za tisk. 
Můžete se spolehnout na barevné dokumenty v profesionální kvalitě vytvářené pigmentovým inkoustem s vysokou
odolností proti vodě, rozmazání a s dlouhodobou archivační trvanlivostí.

Půjčíme vám tiskárnu ZDARMA.

Tisk 
od 0,41 Kč

Tisk 
od 0,26 Kč

Tisk 
od 0,13 Kč



Obchodní podmínky
obchodní firmy PAPERA s.r.o., sídlo: Svitavy, Hálkova 2217/13, PSČ 568 02, IČO: 259 45 653 zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 16618 upravující uzavírání kupních smluv

I. Působnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti 
smluvních stran při uzavírání kupních smluv na dodávky 
zboží mezi prodávajícím PAPERA s.r.o. a kupujícími zákazníky, 
kteří jsou podnikateli. Na nepodnikatele se tyto všeobecné 
obchodní podmínky nevztahují.  
Tyto všeobecné kupní podmínky se vztahují na nákup zboží 
prodávajícího z katalogu, pokud je objednávka kupujícího 
učiněna jinak než prostřednictvím internetového obchodu 
prodávajícího PAPERA s.r.o.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti 
smluvních stran, nestanoví-li konkrétní kupní smlouva jinak. 

II. Vymezení pojmů

1. Prodávajícím se rozumí PAPERA s. r. o.

2. Kupujícím se rozumí podnikatel, který v souladu s těmito 
podmínkami objedná formou objednávky u obchodní firmy 
PAPERA s. r. o. zboží.  

3. Kredit limit určuje maximální objem nesplacených 
pohledávek kupujícího u obchodní firmy PAPERA s. r. o. a tento 
kredit limit určuje prodávající na základě platební kázně 
kupujícího a finanční bonity kupujícího

III. Objednávka

1. Objednávka je jednostranné právní jednání kupujícího 
učiněné vůči prodávajícímu za účelem uzavření kupní 
smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se 
nepoužije. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, pokud obsahuje 
podstatné náležitosti dle těchto všeobecných obchodních 
podmínek.  

2. Nedošlo-li k uzavření kupní smlouvy jinak, je smlouva 
uzavřena dodáním zboží v souladu s objednávkou 
kupujícímu. Pokud je objednávka splněna pouze z části, došlo 
k uzavření kupní smlouvy pouze v tomto rozsahu. Dílčí plnění 
je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout. 

3. Objednávky je kupující oprávněn činit 
- e-mailem na adresu objednavka@papera.cz 
- prostřednictvím obchodního zástupce 
- telefonicky na číslo 461 541 078
- faxem na číslo 461 541 831
- písemně na adresu sídla prodávajícího 
   Hálkova 2217/13, 56802 Svitavy

Dle specifických situací má kupující možnost kontaktovat 
přímo obchodní specialisty prodávajícího v požadavcích na 
nekatalogové zboží nebo zaměstnance finančního oddělení 
z důvodu zjištění stavu kreditního limitu kupujícího. 

4. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
- název kupujícího, sídlo, identifikační číslo 
- dodací adresa, je-li odlišná od adresy sídla 
- čitelné jméno a příjmení osoby jednající za kupujícího 
   včetně podpisu a otisku razítka
- specifikace objednávaného zboží (objednávkové číslo 
   požadovaného zboží podle aktuálního katalogu a počet kusů)
- telefonní a faxové číslo kupujícího, e-mail kupujícího
- uvedení, zda je kupující plátce DPH 
- datum vystavení objednávky 
- požadovaný způsob platby 
- pracovní dobu kupujícího (možnou dobu pro doručení zásilky) 
- požadovaný termín dodání 
 
5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky, 
a to zejména objednávky nesplňující náležitosti dle bodu 
4 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek. 

6. Objednávky, které obdrží prodávající do 16.00 hodin 
příslušného pracovního dne jsou zpracovány v den, kdy byly 
doručeny obchodní firmě PAPERA s. r. o. a objednávky přijaté 
po sedmnácté hodině se zpracovávají následující pracovní 
den po doručení objednávky do obchodní firmy PAPERA s. 
r. o.

7. Kupující je oprávněn zrušit nevyřízenou objednávku, kterou 
již doručil prodávajícímu, pouze do doby doručení zboží do 
místa určeného kupujícím, a musí tak učinit vždy písemnou 
formou.

8. Prodávající si vyhrazuje právo trvat před dodávkou zboží na 
písemném potvrzení objednávky.  
Objednávku zboží neuvedeného v katalogu prodávajícího 
a množství zboží, které je nad rámec běžného objemu 
prodávaného zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné 
formě. 

9. Prodávající je oprávněn odmítnout plnění kupujícímu, má-
li kupující závazky vůči prodávajícímu po splatnosti, nebo 
překročil-li kupující kredit limit. 

10. Kupující je povinen v objednávce respektovat balení zboží 
dle informací z katalogu a není oprávněn objednávat zboží 
v nižším počtu, než je obsaženo v balení, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

11. Prodávající kupujícímu neodpovídá za vhodnost použití 
objednaného zboží pro účely kupujícího.

IV. Kupní cena

1.   Není-li uvedeno jinak, stanoví se kupní cena dle katalogu 
prodávajícího, platného v době doručení objednávky 
kupujícího prodávajícímu. Doručením objednávky 
prodávajícímu kupující vyjadřuje souhlas se způsobem 
stanovení kupní ceny dle předchozí věty.



Prodávající si do budoucna vyhrazuje právo katalogové 
ceny libovolně upravovat, zejména pokud se změní ceny 
dodavatelů zboží, míra inflace, kurz koruny apod. Aktuální 
katalogové ceny zboží jsou vždy uvedeny na internetových 
stránkách společnosti www.papera.cz.
K 1.3. a 1.9. každého kalendářního roku bude prodávající 
vydávat nový katalog zboží.

2. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu poskytnout slevu.

V. Úhrada kupní ceny 

Způsob úhrady kupní ceny
- platba v hotovosti při předání zboží 
- platba předem 
- platba formou úhrady faktury po dodání zboží kupujícímu
- úhrada dobropisem

1. Faktura je platební a daňový doklad, který musí obsahovat 
všechny náležitosti stanovené platnými právním i předpisy.

2. Faktura musí být prokazatelně doručena nebo předána 
kupujícímu. Na žádost kupujícího může prodávající prodloužit 
splatnost faktury uvedenou v článku V bod 6 těchto 
obchodních podmínek s přihlédnutím k bonitě kupujícího, 
jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. 

3. Faktura se považuje za včas uhrazenou, jestliže je nejpozději
poslední den lhůty splatnosti připsána fakturovaná částka na
účet prodávajícího.
Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je 
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve 
výši 0,1 % denně z dlužné částky od prvního dne prodlení až 
do doby provedení úhrady dlužné částky.

4. Platba předem
Na objednané zboží vystaví prodávající zálohovou fakturu, 
kterou kupujícímu zašle faxem nebo e-mailem. Zálohová 
faktura je splatná ve lhůtě sedm kalendářních dnů od data 
vystavení zálohové faktury na účet prodávajícího a zálohová 
faktura je uhrazena včas, jestliže nejpozději poslední den 
dohodnuté lhůty splatnosti je částka uvedená v zálohové 
faktuře připsána na účet prodávajícího a pokud tato zálohová 
faktura není uhrazena v této lhůtě splatnosti, je objednávka 
vyřazena ze systému prodávajícího, neboť nedošlo k uzavření 
kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a na objednávku 
se hledí jako by nebyla učiněna. 
V případě, že je zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, 
prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané a uhrazené 
zboží. Při předání zboží předá prodávající kupujícímu daňový 
doklad – fakturu. 

5. Platba v hotovosti při předání zboží
Za zboží, u kterého má být uhrazena kupní cena při předání 
zboží, bude tato kupní cena uhrazena tak, že kupující uhradí 
kupní cenu při předání zboží v hotovosti zaměstnanci 
obchodní firmy PAPERA s.r.o. nebo dopravci. V případě, že 
zboží bude kupujícímu předávat dopravce, bude informace 
o tomto způsobu platby uvedena na přepravním listu včetně 
celkové částky s DPH a tento doklad slouží zároveň jako doklad 
o zaplacení faktury prodávajícímu.  V případě, že zboží bude 
kupujícímu předávat zaměstnanec obchodní firmy PAPERA 
s.r.o., bude informace o tomto způsobu platby uvedena na 
dokladu vystaveném prodávajícím včetně celkové částky 

s DPH a tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení 
prodávajícímu a osoba oprávněná předat kupujícímu zboží za 
prodávajícího potvrdí svým podpisem na tomto dokladu, že 
převzala kupní cenu v hotovosti uvedenou na tomto dokladu. 

6. Platba po dodání zboží
V případě, že kupující má u obchodní firmy PAPERA s.r.o. 
přidělen kredit limit, je mu při expedici zboží vystavena 
faktura – daňový doklad.
Lhůta splatnosti vystavených faktur je 7 kalendářních dnů 
od data vystavení faktury, pokud se prodávající a kupující 
nedohodnou na jiné lhůtě splatnosti.

7. Úhrada dobropisem
V případě vystavení dobropisu obchodní firmou PAPERA 
s.r.o. na kupujícího se provede jeho zápočet s neuhrazenými 
fakturami kupujícího, které jsou vystaveny prodávajícím. Pokud 
v době vystavení dobropisu nemá kupující u prodávajícího žádné 
neuhrazené faktury, dohodnou se prodávající a kupující na 
lhůtě splatnosti dobropisu a na tom, zda bude dobropisovaná 
částka uhrazena na účet nebo dojde ke vzájemnému zápočtu 
pohledávek.

VI. Místo a termín dodání zboží

1. Místem dodání zboží se rozumí sídlo kupujícího, pokud 
kupující neuvede v kupní smlouvě nebo v objednávce jiné 
místo plnění.

2. Termín plnění bude dohodnut mezi smluvními stranami 
v kupní smlouvě. Pokud v kupní smlouvě nebude dohodnut 
termín dodání zboží, platí, že termínem plnění je termín 
uvedený v bodě 3 tohoto článku všeobecných obchodních 
podmínek. 

3. Zboží je dodáno prodávajícím kupujícímu do druhého 
pracovního dne po zapracování objednávky do systému 
prodávajícího na místo plnění a v pracovní době uvedené 
kupujícím v kupní smlouvě nebo na objednávce za 
předpokladu, že se zboží uvedené na objednávce nachází 
přímo ve skladu prodávajícího. V případě, že se zboží 
uvedené na objednávce v době zapracování objednávky 
do systému prodávajícího nenachází přímo ve skladu 
prodávajícího, je prodávající oprávněn tuto objednávku 
kupujícího vykrývat postupně, jak bude docházet zboží na 
sklad prodávajícího a to ve lhůtě do 15 dnů o zapracování 
objednávky do systému prodávajícího. Tímto způsobem 
dochází postupně mezi prodávajícím a kupujícím k uzavírání 
jednotlivých kupních smluv na dodávku zboží. Po marném 
uplynutí lhůty 15 dnů o zapracování objednávky do systému 
prodávajícího se objednávka považuje za zrušenou a hledí 
se na ni jako kdyby nebyla učiněna a je vyřazena ze systému 
prodávajícího.

4. V případě, že výše objednávky je minimálně 999,- Kč v prodejní 
ceně bez DPH, je doprava zboží hrazena prodávajícím.
V případě, že objednávka nepřesáhne částku 999,- Kč v prodejních 
cenách bez DPH, účtuje prodávající kupujícímu částku 99,- Kč 
bez DPH za dopravu.
5. V případě, že kupující vyčerpal kredit limit a prodávající 
nebude ihned akceptovat objednávku kupujícího, bude zboží 
pro kupujícího rezervováno ve skladu prodávajícího po dobu 
čtyř pracovních dnů a kupujícímu je umožněno, aby během 
této doby vyřešil kredit limit tak, aby mu zboží mohlo být 



dodáno. V případě, že se nepodaří kupujícímu v této lhůtě 
vyřešit kredit limit tak, aby mu zboží mohlo být dodáno, je po 
této lhůtě zboží ze skladu prodávajícího uvolněno pro ostatní 
kupující. Kupující může získat volný kredit těmito způsoby:
a) Ve spolupráci s obchodním zástupcem obchodní firmy 
     PAPERA s.r.o. zvýší kredit limit,
b) Požádá o dodání zboží na dobírku,
c) Uhradí dříve vystavené faktury před lhůtou jejich splatnosti.
- Případ, kdy kupující má nejméně jednu fakturu po lhůtě 
splatnosti. V tomto případě prodávající nedodá kupujícímu 
zboží a zboží bude dodáno až po uhrazení všech faktur 
kupujícího, které jsou po lhůtě splatnosti. V tomto případě 
nemusí být objednané zboží rezervováno pro kupujícího na 
skladě obchodní firmy PAPERA s.r.o.
V těchto případech nedošlo k uzavření kupní smlouvy mezi 
prodávajícím a kupujícím, neboť zboží na základě objednávky 
kupujícího nebylo prodávajícím dodáno. 

VII. Balení zboží

Prodávající je povinen zabalit zboží pro přepravu způsobem 
sjednaným v kupní smlouvě, jinak způsobem vhodným a obvyklým, 
aby přepravou nedošlo ke vzniku škody na zboží  

VIII. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen zboží převzít ve sjednaném místě dodání ihned 
po jeho dodání a převzetí zboží potvrdit podpisem dodacího listu. 
Kupující je povinen při převzetí překontrolovat úplnost dodávky dle 
objednávky a dodacího listu a případné výhrady ohledně úplnosti či 
správnosti dodávky uvést ihned do dodacího listu. 

2. Po podpisu dodacího listu nemůže kupující vznášet výhrady 
ohledně úplnosti a správnosti dodávky oproti objednávce či 
obsahu dodacího listu a na tyto výhrady nebude brán zřetel. 

IX. Doklady

Společně se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu 
doklady vztahující se k užívání zboží (záruční listy, návody 
k použití, apod.) a další doklady sjednané v kupní smlouvě. 

X. Vlastnické právo

Není-li sjednáno jinak, kupující nabývá vlastnické právo 
k prodanému zboží až úplným zaplacením kupní ceny. 

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího 
převzetím zboží.  

XI. Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného 
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména 
ustanoveními  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

XII. Fotografie

Fotografie zboží v katalogu jsou jen ilustrační. Ve většině 
případů se nicméně shodují se skutečností. Prodávající si 
vyhrazuje změnu podoby zboží oproti fotografiím z katalogu. 

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 
jejich zveřejnění v katalogu zboží prodávajícího. Prodávající si 
vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, a to formou 
dotisku ke katalogu.
V případě, že kupující nebude se změnou obchodních 
podmínek souhlasit, je povinen svůj nesouhlas sdělit 
prodávající do 14 dnů ode dne oznámení změn kupujícímu 
doručením dotisku katalogu.  V takovém případě pro 
kupujícího nebude změna podmínek platit a prodávající si 
vyhrazuje právo kupujícímu další zboží neprodávat.   

2. Obsahuje-li kupní smlouva odchylná ujednání od těchto 
všeobecných obchodních podmínek, má kupní smlouva 
přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Ve Svitavách dne 1. 5. 2020

Za PAPERU s.r.o.

 Milan Vetr
jednatel

Monika Betlachová
jednatel
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