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Kdo jsme?

Společnost Mefisto a.s. vznikla 1. 1. 1991. Její obchodní činnost
spočívala v dodávkách výpočetní techniky včetně spotřebního
materiálu právnickým osobám. V roce 1993 se přetransformo-
vala v Mefisto spol. s r.o. a stala se dodavatelem kancelářských
potřeb včetně papíru a spotřebního materiálu pro výpočetní
techniku koncovým zákazníkům. 
Za více než čtrnáct let působení na českém trhu si vybudovala
významné postavení a získala řadu náročných klientů, s obratem
v desítkách miliónů korun, kteří oceňují její vysoce profesionální
služby. V současné době je jejími klienty několik stovek 
spokojených odběratelů, a  již obchodních společností, 
ministerstev, nemocnic či jiných právních subjektů. 

Jak si objednáte?

• Telefonem: 271 746 506
• Faxem: 271 746 614
• E-mailem: obchod@mefisto2000.cz
• Přes internet na www.mefisto2000.cz
• Přímo u našeho obchodního zástupce, který Vás navštíví
• Osobně na uvedené adrese v naší vzorkovně
• Doporučeným dopisem
• …záleží jen na Vás.

Jak a kdy obdržíte zakoupené zboží?

Doprava zboží po Praze je zdarma do 24 hodin na místo určení. Pokud je
zboží dodáváno k zákazníkovi mimo území města Prahy, řeší se přeprava
individuálně (naše doprava, přepravní společnosti, Česká pošta), zde se
dopravné účtuje dle platných ceníků přepravních společností. Pouze
u objednávek do 1000 Kč (bez DPH) je nutno termín dodání dohodnout.
Víme, že papír obvykle patří ke kopírce a nápoje k ledničce. 

Jak uhradíte zakoupené zboží?

• Bankovní převodem
• V hotovosti při první platbě nebo objednávce

do 1000,-  Kč (bez DPH)

Ceny a slevy?

• Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou katalogu.
• Sleva 2% při platbě v hotovosti
• Individuální sleva po dohodě s naším obchodním zástupcem.
• Na www.mefisto2000.cz nejdete pravidelně nabízené výrobky

s akční cenou.

Nadstandardní zboží?

Pro naše stálé klienty nabízíme službu "nadstandardní zboží". Vámi
poptávané zboží, které nenajdete v naší nabídce, Vám zajistíme 
a nabídneme včetně cenové kalkulace a termínu dodání.

Náhradní plnění?

Zajistíme Vám dodávky kancelářských potřeb formou náhradního 
plnění dle zákona č.435/2004sb. o zaměstnanosti.

Jak vyměníte zboží?

V případě nevyhovujícího nebo chybně 
objednaného zboží provedeme výměnu do 14 dnů
bez udání důvodu. Předpokladem je neporušený
originální obal.

Jaká je záruka?

Na veškerý sortiment poskytujeme záruku 
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Jaká je pracovní doba?

Po–Čt: 7:45–16:30
Pá: 7:45–15.00

Ekologické výrobky?

Snažíme se prezentovat našim klientům zboží
s označením „Ekologicky šetrný výrobek“.
Kompletní nabídku těchto produktů
najdete na www.mefisto2000.cz nebo
v našem katalogu označené značkou.

Pro Vaší společnost  vyčleníme jmenovitě tým pracovníků 
– tj. kontaktní osoby, které budou přímo vyřizovat Vaše objednávky,
zavážet zboží, pravidelně Vás navštěvovat a informovat o novinkách
v naší nabídce. Na tyto pracovníky se můžete kdykoli obrátit
a osobně s nimi projednat požadavek.

Kde nás najdete?

MEFISTO s.r.o.
Velkoobchod papírem 
a kancelářským spotřebním 
materiálem Petrohradská 3, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČO: 49357948, IČO: CZ49357948 
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MEFISTO s.r.o.
Kancelářské potřeby 
Závišova 13/66, 140 00 Praha 4-Vinohrady
IČ: 49357948, DIČ: CZ49357948 

271 745 614

Kdo jsme?

Společnost Mefisto a.s. vznikla 1. 1. 1991. Její obchodní činnost
spočívala v dodávkách výpočetní techniky včetně spotřebního
materiálu právnickým osobám. V roce 1993 se přetransformo-
vala v Mefisto spol. s r.o. a stala se dodavatelem kancelářských
potřeb včetně papíru a spotřebního materiálu pro výpočetní
techniku koncovým zákazníkům. 
Za více než čtrnáct let působení na českém trhu si vybudovala
významné postavení a získala řadu náročných klientů, s obratem
v desítkách miliónů korun, kteří oceňují její vysoce profesionální
služby. V současné době je jejími klienty několik stovek 
spokojených odběratelů, a  již obchodních společností, 
ministerstev, nemocnic či jiných právních subjektů. 

Jak si objednáte?

• Telefonem: 271 746 506
• Faxem: 271 746 614
• E-mailem: obchod@mefisto2000.cz
• Přes internet na www.mefisto2000.cz
• Přímo u našeho obchodního zástupce, který Vás navštíví
• Osobně na uvedené adrese v naší vzorkovně
• Doporučeným dopisem
• …záleží jen na Vás.

Jak a kdy obdržíte zakoupené zboží?

Doprava zboží po Praze je zdarma do 24 hodin na místo určení. Pokud je
zboží dodáváno k zákazníkovi mimo území města Prahy, řeší se přeprava
individuálně (naše doprava, přepravní společnosti, Česká pošta), zde se
dopravné účtuje dle platných ceníků přepravních společností. Pouze
u objednávek do 1000 Kč (bez DPH) je nutno termín dodání dohodnout.
Víme, že papír obvykle patří ke kopírce a nápoje k ledničce. 

Jak uhradíte zakoupené zboží?

• Bankovní převodem
• V hotovosti při první platbě nebo objednávce

do 1000,-  Kč (bez DPH)

Ceny a slevy?

• Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou katalogu.
• Sleva 2% při platbě v hotovosti
• Individuální sleva po dohodě s naším obchodním zástupcem.
• Na www.mefisto2000.cz nejdete pravidelně nabízené výrobky

s akční cenou.

Nadstandardní zboží?

Pro naše stálé klienty nabízíme službu "nadstandardní zboží". Vámi
poptávané zboží, které nenajdete v naší nabídce, Vám zajistíme 
a nabídneme včetně cenové kalkulace a termínu dodání.

Náhradní plnění?

Zajistíme Vám dodávky kancelářských potřeb formou náhradního 
plnění dle zákona č.435/2004sb. o zaměstnanosti.

Jak vyměníte zboží?

V případě nevyhovujícího nebo chybně 
objednaného zboží provedeme výměnu do 14 dnů
bez udání důvodu. Předpokladem je neporušený
originální obal.

Jaká je záruka?

Na veškerý sortiment poskytujeme záruku 
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Jaká je pracovní doba?

Po–Čt: 7:45–16:30
Pá: 7:45–15.00

Ekologické výrobky?

Snažíme se prezentovat našim klientům zboží
s označením „Ekologicky šetrný výrobek“.
Kompletní nabídku těchto produktů
najdete na www.mefisto2000.cz nebo
v našem katalogu označené značkou.

Pro Vaší společnost  vyčleníme jmenovitě tým pracovníků 
– tj. kontaktní osoby, které budou přímo vyřizovat Vaše objednávky,
zavážet zboží, pravidelně Vás navštěvovat a informovat o novinkách
v naší nabídce. Na tyto pracovníky se můžete kdykoli obrátit
a osobně s nimi projednat požadavek.

Kde nás najdete?

MEFISTO s.r.o.
Velkoobchod papírem 
a kancelářským spotřebním 
materiálem Petrohradská 3, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČO: 49357948, IČO: CZ49357948 
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www.mefisto2000.cz
Čtyři kroky, jak snadno objednat zboží přes naše internetové stránky...

zaregistrovat se
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MEFISTO Recykluje!

Intenzivně přispíváme k ochraně životního prostředí. V naší nabídce
najdete celou řadu výrobků s certifikovaným označením ekologicky
šetrný výrobek a s označením recyklovaný výrobek. Tyto výrobky
najdete také v našem e-shopu, které jsou pro rychlou orientaci uvedeny 
v samostatné kategorii ekologické výrobky.
www.mefisto2000.cz/ekologicke-vyrobky

ekologicky šetrný 
výrobek

recyklovaný výrobek
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Pro dokonalou image firmy…
Potisk, reklamní předměty, hlavičkové papíry, vizitky, razítka,
kalendáře, diáře…

Pro ucelenou nabídku našich služeb Vám zajistíme také tisk veškerých merkantilních tiskovin
a potisk reklamních předmětů dle Vašeho výběru. Produkty si můžete vybrat ze speciálního
katalogu reklamních a dárkových předmětů, který Vám na vyžádání dodáme.

Kontaktujte naše oddělení reklamních předmětů, které Vám zajistí kompletní servis 
od zvolení nejvhodnější technologie potisku, zpracování loga, přípravy grafického 
návrhu, zpracování cenové kalkulace až po dodání zboží do místa určení.

Způsoby zpracování potisku:

Sítotisk 
technologie vhodná pro potisk vetších hladkých rovných ploch 
(PVC, textil, sklo…)

Tampónový tisk 
technologie vhodná pro potisk menších reklamních předmětů 
(tužky, zapalovače, přívěsky……)

Gravírování 
technologie vhodná pro přenos loga na kovové předměty 
(vizitkáře, nože, tužky…)

Výšívání 
technologie vhodná pro přenos loga na textilni materiály 
(trička, čepice, mikiny…)

Sleporažba nebo ražba barevnou fólií
technologie vhodná pro přenos loga na kožené či koženkové materiály 
(diáře, diplomatky….)
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PAPÍR
• kopírovací papíry • speciální papír • barevné kopírovací papíry • etikety • tabelační papír  
• pauzovací a plotrový papír • uhlový papír • kreslicí karton • pokladní kotoučky

BALICÍ POTŘEBY
• obálky • doručenky • balicí papír • balicí fólie • krabice • balicí pásky • váhy • řezáky • motouzy

BLOKY
• samolepicí bločky • značkovací bločky • samolepicí záložky • poznámkové bločky • špalíky  
• tiskopisy • bloky • sešity • záznamní knihy • kroužkové zápisníky

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE
• pořadače • Leitz WOW • Leitz Style • Leitz Vivida • kroužkové pořadače • magazin boxy • Ico Green 
• archivační krabice • Esselte Speedbox • spisové desky s tkanicí • rozlišovače • závěsné obaly  
• zakládací obaly • samolepicí kapsy • sáčky • spisové desky • odkládací mapy • rychlovazače  
• spisové desky • plastové krabice • psací podložky • portfolia • aktovky • kufříky • závěsné mapy  
• stojany pro závěsné mapy • katalogové knihy • podpisové knihy • třídící knihy • vizitkáře • adresáře

PSACÍ POTŘEBY
• kuličková pera a náplně • rollery • linery • mikrotužky • zvýrazňovače • popisovače • versatilky  
• tužky • pastelky • vodové barvy • křídy • pryže • ořezávátka • razítkové barvy • podušky • razítka

LEPENÍ A KOREKCE
• lepicí tyčinky • lepidla • samolepicí pásky a odvíječe • opravné laky • opravné strojky

PREZENTACE, IDENTIFIKACE A BEZPEČNOST
• magnetické a plánovací tabule • korkové nástěnky • flipcharty • vitríny • příslušenství k tabulím  
• prezentační stojany • prezentační panely • fólie • projektory • schránky na klíče • visačky • klipy  
• šňůrky na krk • identifikační náramky • plomby • hologramy • vaky • bezpečnostní obálky 
• docházkové systémy • registrační karty a čipy • detektory • počítačky bankovek • boxy na peníze

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
• děrovače • sešívače • rozešívače • spojovače • dopisové sponky • špendlíky • klipy • připínáčky  
• nůžky • nože na dopisy • pravítka • navlhčovače • lupy • gumičky • organizéry • doplňky na stůl  
• zásuvky • boxy • čisticí prostředky pro IT • ergonomie • židle • podložky pod židle • lampy

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
• kalkulačky • impress vazba • laminace • kroužková vazba • termovazba • násuvné hřbety  
• řezačky • skartovače • Dymo • boxy na CD, DVD • myši • podložky pod myš • klávesnice  
• USB Flash disk • pamět´ové karty • harddisky 2.5” • obal a kapsa na CD/DVD • CD • DVD  
• Blu-ray • baterie • bílá technika • tonery • cartridge • pásky

DROGERIE
• čisticí prostředky • osvěžovače vzduchu • mýdla • dezinfekce • krémy na ruce  
• úklidové prostředky • toaletní papír • ručníky • ubrousky • utěrky • kapesníčky  
• zásobníky • odpadkové koše • pytle na odpad

NÁPOJE A POCHUTINY
• káva • čaje • minerální vody • limonády • džusy • alkoholické nápoje  
• sušenky • cukr • smetana • mléko • odnosné tašky • jednorázové nádobí



PAPÍR
• kopírovací papíry • speciální papír • barevné kopírovací papíry  
• etikety • tabelační papír • pauzovací a plotrový papír • uhlový papír 
• kreslicí karton • pokladní kotoučky



Pioneer

Kopírovací papír nejvyšší třídy s extrémní bělostí a opacitou.  
Je vyroben z nejkvalitnější eukalyptové celulosy, díky které  
má vysokou pevnost archu a zaručuje bezproblémové použití  
ve všech vysokorychlostních kopírkách, laserových a inkoustových 
tiskárnách. Papír 80 g, 
balení 500 listů.  
Vhodný pro archivaci  
dle ISO 9706.

• 11062 A4

• 11063 A3

DataCopy
Papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí a hladkostí pro text 

a grafiku. Vhodný pro všechna kancelářská zařízení, barevný 
i černobílý oboustranný tisk. Vhodný pro archivaci ISO 9706. 

Papír 80g, balení 500 listů.

• 1114 A4

• 1115 A3

Image Business
Multifunkční jasně bílý papír, vhodný pro každodenní obchodní 

komunikaci s použitím barevných textů a grafiky. Papír 80 g, 
balení 500 listů. Vhodný pro archivaci dle ISO 9706.

• 11046 A4

• 11047 A3

Image Impact
Prémiový, vysoce kvalitní papír garantovaný pro plnobarevný  

laserový a inkoustový tisk. Ideální pro důležitou komunikaci, 
včetně barevných prezentací. Papír 80 g, balení 500 listů. 

Vhodný pro archivaci dle ISO 9706.

• 11048 A4

• 11049 A3

Image Volume
Kopírovací papír vhodný  
pro vysokokapacitní tisk 
a kopírování, garantovaná  
kvalita pro černobílý inkoustový 
a laserový tisk. Papír 80 g,  
balení 500 listů. Vhodný  
pro archivaci dle ISO 9706.

• 11050 A4

• 11051 A3

• 11052 A5

Image Recycled
Recyklovaný papír vhodný pro vysokokapacitní tisk a kopírování, 
ideální pro potřeby interní komunikace. Papír A4, 80 g,  
balení 500 listů.

• 11144

PAPÍR
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Multi Copy
Multifunkční 
papír s vysokou 
bělostí a minimální 
prašností, vhodný 
pro velkokapacitní 
kopírky, laserové 
a inkoustové tiskárny 
a oboustranné 
kopírování. Vhodný 
pro archivaci  
dle ISO 9706.

• 11116 A4, 80 g, 500 listů

• 11118 A3, 80 g, 500 listů

• 11124 A5, 80 g, 500 listů

• 11120 A4, 80 g, 2500 listů – Quickbox

• 11126 A1, 80 g, 250 listů – 594×841

• 11121 A2, 80 g, 500 listů – 594×420

• 11117 A4, 90 g, 500 listů

• 11123 A4, 160 g, 250 listů

IQ Selection Smooth
Speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí 

a opacitou, vhodný pro náročné požadavky barevného 
kopírování a tisku v laserových a inkoustových tiskárnách, pro 

prestižní a reprezentativní dokumenty, smlouvy, barevné tis-
koviny, letáky a informace. Papír 80 g, balení 500 listů. Vhodný 

pro archivaci dle ISO 9706.

• 11131 A4

Standard
Solidní papír s dobrým 

poměrem kvalita/
cena. Vyniká velmi 

dobrou stabilitou 
a je vhodný pro 

černobílé laserové 
a inkoustové tiskárny, 

kopírovací stroje a faxy. 
Papír 80 g, balení 500 listů. 

Vhodný pro archivaci dle ISO 
9706.

• 11172 A4

• 11173 A5

• 11174 A3

IQ Economy
Papír střední kvality vhodný pro použití v černobílých 

laserových tiskárnách, kopírovacích strojích a faxech. Pro 
každodenní kancelářské použití, běžnou tvorbu interních 

dokumentů a korespondence. Papír 80 g, balení 500 listů. 
Vhodný pro archivaci dle ISO 9706.

• 11205 A4

• 11208 A3

IQ Allround
Papír vyšší kvality určený pro tisk v černobílých 
laserových tiskárnách a kopírovacích  
strojích s možností použití  
v inkoustových tiskárnách.  
Pro universální tisk  
v multifunkčních zařízeních. 
Papír 80 g, balení  
500 listů. Vhodný  
pro archivaci  
dle ISO 9706.

• 11206 A4

• 11209 A3

IQ Premium Triotec®

Papír nejvyšší kvality (extra bílý) vyrobený technologií TRIOTEC®. 
Všechny tři vrstvy jsou z částečně chlorově  
bělené celulózy. Ideální pro laserový  
a inkoustový tisk, i pro oboustranné  
kopírování ve vysokorychlostních  
kopírovacích strojích. Použití:  
velké objemy tisku dokumentů  
s požadavkem na vysokou  
kvalitu a stálost tisku.  
Papír 80 g,  
balení 500 listů.  
Vhodný pro archivaci  
dle ISO 9706.

• 11129 A4

• 11128 A3

PAPÍR
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speciální papíry formátu A4 Top style
Papíry pro laserový a inkoustový tisk, vhodné na vizitky, komplimentky,  
přání, pozvánky, diplomy apod. Gramáž 90-250 g/m², balení 20 a 50 listů.

HP Office Paper
Kvalitní papír pro každodenní použití pro vysokorychlostní tisk 

a kopírování, minimální prašnost. Papír A4, 80 g, balení 500 
listů. Vhodný pro archivaci dle ISO 9706.

• 11214

HP Copy Paper
Papír speciálně vyvinutý pro vysokorychlostní kopírování 

i každodenní použití v tiskárnách. Papír A4, 80 g,  
balení 500 listů. Vhodný pro archivaci dle ISO 9706.

• 11215

Lettura recykl
Multifunkční recyklovaný papír s bělostí 60%,  
vhodný pro všechny typy kopírovacích  
strojů, černobílé a inkoustové tiskárny  
a faxy. Papír 80 g, balení 500 listů.

• 11141 A4

• 11142 A3

HP Printing Paper
Všestranný papír pro laserový a inkoustový  
tisk, vysoká bělost a hladkost, ostrý tisk  
ve všech kancelářských strojích.  
Papír 80 g, balení 500 listů.  
Vhodný pro archivaci dle ISO 9706. 

• 11211 A4

• 11212 A3

• 11246  20 listů  
Tradition 250 bílá 
Tradition 250 champagne 
Laid 220 bílá 
Laid 220 slonová kost 
Laid 220 champagne 
Linen 220 bílá 
Linen 220 slonová kost 
Mramor 200 chamois

•  11247  50 listů 
 Tradition 100 bílá 
Tradition 100 champagne 
Laid 100 bílá 
Laid 100 slonová kost 
Laid 100 champagne 
Linen 100 bílá 
Linen 100 slonová kost

obálky Top style

Kreativní obálky ve formátu DL k papírům Top 
style, balení 20 ks.

•  15474 
Tradition bílá  
Tradition champagne 
Laid bílá 
Laid slonová kost 
Laid champagne 
Linen bílá 
Linen slonová kost 
Mramor 200 chamois

struktura papíru:

Tradition ražba plstěné jizvy

Laid struktura ručního papíru

Linen ražba plátna

Mramor mramorové zbarvení

Kompletní nabídka obálek 
a poštovních tašek na st.: 16–17.

PAPÍR
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Color Copy
Špičkový papír pro barevné digitální kopírování a laserový tisk  
s hlazeným povrchem. Vynikající vlastnosti tohoto papíru zaručují  
nejvyšší rozlišení tisku a konstantní vysokou kvalitu výtisků i kopií,  
u kterých maximálně zachovává stálost barev. Vhodný pro archivaci 
 dle ISO 9706. Široká nabídka gramáží: 90 – 250 g.

90 g, balení 500 listů • 11166 A4 • 11167 A3

100 g, balení 500 listů • 11145 A4 • 11147 A3

120 g, balení 250 listů • 11152 A4 • 11153 A3

160 g, balení 250 listů • 11146 A4 • 11148 A3

200 g, balení 250 listů • 11160 A4 • 11161 A3

250 g, balení 125 listů • 11164 A4 • 11165 A3

Coloraction 
Kvalitní multifunkční barevný kopírovací papír je určen pro tisk  

v barevných, černobílých laserový a inkoustových tiskárnách  
a kopírovacích strojích. Vhodný pro oboustranný  

a vysokokapacitní tisk. Papír 80 g, balení 500 listů. 

Master Copy recykl 
Recyklovaný barevný papír A4, 80 gr, mix 10ti barev.

• 11442 500 listů

• 11443 100 listů

syté A4 80 g/m2 A3 80 g/m2 A4 160 g/m2 A3 160 g/m2

Dublin 11413 11425 11435 x

Lisbon 11413 11425 11435 x

Sevilla 11413 11425 11435 x

Stockholm 11413 x x x

Amsterdam 11413 x x x

Chile 11413 11425 11435 x

Venezia 11413 11425 11435 x

střední

Canary 11411 11426 x x

Java 11413 11425 11437 x

Malta 11411 11426 x x

Iceland 11411 11426 x x

pastelové

Tundra 11410 11427 11436 x

Savana 11410 11427 11436 x

Lagoon 11410 11427 11436 x

Iceberg 11410 11427 11436 11440

Jungle 11410 11427 11436 x

Tropic 11410 11427 11436 x

Desert 11410 11427 11436 11440

Forest 11410 x 11436 11440

Beach 11410 x x x

Florida 11410 x x x

Coral 11410 x x x

neonové  

Ibiza 11414 11428 x x

Malibu 11414 11428 x x

Rio 11414 11428 x x

Acapulco 11414 11428 x x

Forest

Lagoon

Desert

Tropic

Atoll

Sevilla

Stockholm

Dublin

Chile

Venezia

Rio

Ibiza

Malibu

Acapulco

Lisabon

PAPÍR
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Spoko etikety
Universální samolepicí bílé etikety A4  
pro inkoustové, laserové tiskárny  
a kopírky, s akrylátovým lepidlem  
na bázi vody, s bezpečnostním  
okrajem po obvodu  
archu. Balení 100 listů.

Labelmax etikety
Universální samolepicí bílé etikety A4 pro inkoustové, 
laserové tiskárny a kopírky, s akrylátovým lepidlem  
na bázi vody, s bezpečnostním okrajem  
po obvodu archu. Balení 100 listů.

etikety APLI
Etikety A4 pro laserové tiskárny  
a kopírovací stroje, balení 100 listů.

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

15825 210×297 100

15820 210×148,5 200

15691 105×148 400

15687 105×74 800

15690 105×42,3 1400

15830 70×42,3 2100

15821 70×36 2400

15669 68×47 1800

15732 68×36 2400

15729 52,5×21,2 5200

15730 48,5×25,4 4000

15728 38×21 6500

15744 na CD 200

15743 192×61 400

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

15733 210×297 100

15734 105×40 1400

15735 70×37 2400

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

15675 105×70 800

15688 105×48 1200

15686 105×37 1600

15676 105×35 1600

15677 70×67,7 1200

15665 70×50,8 1500

15678 70×37 2400

15679 70×35 2400

15747 63,5×38,1 2100

15806 52,5×29,7 4000

15683 52,5×25,4 4400

15730 48,5×25,4 4400

15745 na CD 300

PAPÍR
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Print etikety S&K Label
Samolepicí bílé etikety A4 vysoké kvality, s bezpečnostním okrajem  
po obvodu archu, vhodné pro rychlostní tiskárny.  
Balení 100 listů.

etikety na arších A6
Malé balení bílých samolepicích  

etiket na arších formátu A6,  
balení 15 listů.

tabelační etikety S&K Label
Samolepicí bílé etikety na „nekonečném“  
pásu skládaných listů, jsou opatřeny  
vodicí perforací.

etikety barevné
Universální samolepicí barevné etikety A4 pro inkoustové, laserové 
tiskárny a kopírky, balení 100 listů.

• 15834 210×297    

• 15836 70×36  

etikety polyesterové APLI
Polyesterové voděodolné etikety A4 pro laserové  
tiskárny a kopírovací stroje, balení 20 listů.

• 15661 210x297  průhledná 

• 15660 70x37  průhledná 

• 15663 210x297  bílá 

• 15662 64,6x33,8  bílá

etikety polyesterové APLI
Polyesterové voděodolné etikety A4 pro laserové 
tiskárny a kopírovací stroje, balení 20 listů, vhodné 
pro označování elektrospotřebičů, barva stříbrná.

• 15722 210×297  stříbrná 

• 15723 63,5×29,6  stříbrná 

• 15724 45,7×21,2  stříbrná

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

15655 14×9 1080

15650 33×22 240

15651 48×11 300

15648 48×21 180

15649 48×33 120

15647 69×31 90

15646 99×33 60

15653 Ø 15 720

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

15822 210×297 100

15811 210×148,5 200

15689 105×148 400

15802 105×42,3 1400

15803 70×36 2400

15809 66×70 1200

15810 64×21 3900

15850 38×21,2 6500

katalogové 
číslo rozměr (mm) celkem  

etiket

jednořadé

15695 89×23,4 6000

15701 89×36,1 4000

15709 100 36,1 4000

dvouřadé

15696 89×23,4 12000

15702 89×36,1 8000

15704 100×36,1 8000

Další barvy a rozměry etiket na 
objednání, termín dodání 5 dnů.

PAPÍR
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uhlový papír Concorde
Ruční propisovací v barvě modré  
a do psacích strojů v barvě černé.  
Balení 100 listů.

• 13008 černý

• 13009 modrý

tabelační papír
Nekonečné tiskopisy pro výpočetní techniku. 

Dodávány jsou v různých šířkách. Délka stránky  
je 12“ (30,5cm). Vícevrstvé tiskopisy jsou  
vyrobeny ze samopropisovacího papíru,  

jednovrstvé jsou z papíru 60g/m²

Tabelační papíry dalších rozměrů, včetně příčné 
perforace 4“ a 6“ na objednávku.

pokladní kotoučky dvouvrstvé
Dvouvrstvé pokladní kotoučky,  
přímopropisující = originál + 1 kopie.

• 14305 57×60 / 12  • 14336 76×60 / 12  • 14335 76×60 / 17

pauzovací papír
Pauzovací papír v arších.

• 12351 A4, 70 g, 100 listů

• 12352 A3, 70 g, 100 listů

• 12350 A4, 90 g, 100 listů

• 12349 A3, 90 g, 100 listů

pauzovací papír
Plotrový pauzovací papír  

v rolích, návin 50 m,  
gramáž: 92 g/m2.

• 12299 šíře 33 cm

• 12325 šíře 42 cm

• 12326 šíře 61 cm

• 12327 šíře 91,4 cm

kreslicí karton
Silný kreslicí karton 200g a 220g,  
balení 200 archů, formáty A4 a A3.

• 12101 A4, 200g

• 12102 A4, 220g

• 12105 A3, 200g

• 12104 A3, 220g

• 12217 Kreslík A4, 10 listů

• 12216 Kreslík A4, 20 listů

kancelářský papír A3 skládaný
Dvojlist - skládaný arch kancelářského papíru 
formátu A3, balení 192 ks.

 • 12000 linka

 • 12003 čtverec

Číslo šířka (cm) originál+kopie počet složek

• 15240 24 1+0 2000

• 15241 24 1+1 1000

• 15242 24 1+2  750

• 15243 24 1+3  500

• 15250 25 1+0 2000

• 15251 25 1+1 1000

• 15252 25 1+2  750

• 15253 25 1+3  500

pokladní kotoučky jednovrstvé
Jednovrstvé pokladní kotoučky  
z bílého papíru, gramáž 60 g. 

• 14331 44×60 / 12

• 14303 57×60 / 12

• 14301 57×60 / 17

• 14338 76×60 / 12

• 14337 76×60 / 17

pokladní kotoučky termocitlivé
Jednovrstvé pokladní kotoučky z termocitlivého papíru. 

šíře kotoučku×průměr kotoučku / průměr dutinky (mm)

• 14347 57×50 / 12  • 14339 76×60 / 12  • 14348 80×80 / 12

plotrový papír
Bílý plotrový papír MultiCopy Originál: návin 46 m, gramáž: 80 g/m², 
průměr dutinky: 5 cm. Dodáváme též v gramáži 90 80 g/m².

• 12270 šíře 29,7 cm

• 12271 šíře 42 cm

• 12272 šíře 59,4 cm

• 12273 šíře 61 cm

• 12274 šíře 62 cm

• 12275 šíře 84,1 cm

• 12276 šíře 91,4 cm

šíře kotoučku×průměr  
kotoučku / průměr dutinky (mm)

PAPÍR
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BALICÍ POTŘEBY
• obálky • doručenky • balicí papír • balicí fólie • krabice 
• balicí pásky • váhy • řezáky • motouzy



obálka C5
Obálka C5 bílý bezdřevý  
papír 80g, rovná klopa.  
Balení 1000 ks v krabici  

nebo 50 ks ve folii.

• 15521 olizová, 1000 ks

• 15528 samolepicí, 1000 ks

• 15454 samolepicí, 50 ks 

• 15524 samolepicí okno vpravo, 1000 ks

• 15525 samolepicí s krycí páskou, 1000 ks

• 15523 samolepicí, recykl, 1000 ks

obálka C6
Obálka C6, bílý bezdřevý  
papír 80 g, rovná klopa.  
Balení 1000 ks v krabici  
nebo 50 ks ve folii.

• 15501 olizová, 1000 ks

• 15503 samolepicí, 1000 ks

• 15452 samolepicí, 50 ks 

• 15504 samolepicí s krycí páskou, 1000 ks

• 15509 samolepicí, recykl, 1000 ks

obálka na CD
Obálka pro ukládání CD,  
rozměr 12,5×12,5 cm,  
balení 100 ks.

• 15615 olizová

• 15614 samolepicí bílá

•  15616 samolepicí barevná  
4×25 ks    

obálky Elco Office Box
Obálky Elco, bílý ofsetový papír, samolepicí s krycí páskou,  
vnitřní potisk, balení v boxu.

• 15464 C6, 200 ks

• 15465 DL (114×229 mm), 200 ks

• 15466 DL (114×229 mm) okno vpravo, 200 ks

• 15467 C5, 100 ks

• 15469 C4, 50 ks

Doručenka
Obálka z recyklovaného, přímopropisového papíru s barevným 
pruhem a vytrhávacím okénkem. Používá se v poštovním styku, 
kde se vyžaduje potvrzení o převzetí. Obsahuje poučení o právním 
dopadu odmítnutí zásilky. Balení 1000 ks.

• 15513 B6   

• 15511 C5   

obálka DL
Obálka DL, bílý bezdřevý  

papír 80g, rovná klopa.  
Balení 1000 ks v krabici  

nebo 50 ks ve folii.

• 15531 olizová, 1000 ks

• 15538 samolepicí, 1000 ks

• 15457 samolepicí, 50 ks

• 15539 samolepicí s krycí páskou, 1000 ks

• 15548 samolepicí, okno vpravo, 1000 ks

• 15549 samolepicí, okno vlevo, 1000 ks

• 15458 samolepicí, okno vpravo, 50 ks

• 15542 samolepicí, okno vpravo, s krycí páskou, 1000 ks 

• 15535 samolepicí, recykl, 1000 ks

• 15543 samolepicí, okno vpravo, recykl, 1000 ks

BALICÍ POTŘEBY

16

• obálky a doručenky •



obchodní taška, ploché dno „V“
Obchodní taška je vhodná pro doručování písemností, kde není 
vhodné dokument skládat. Formáty: C4, B4, C5, B5

• 15561 C4 olizová, recykl, 250 ks

• 15564 C4 samolepicí s krycí páskou, recykl, 250 ks

• 15459 C4 samolepicí s krycí páskou, bílá, 25 ks

• 15551 B4 olizová, recykl, 250 ks

• 15556 B4 samolepicí s krycí páskou, recykl., 250 ks

• 15460 B4 samolepicí s krycí páskou, bílá, 25 ks

• 15526 C5 olizová, recykl, 500 ks

• 15576 B5 olizová, recykl, 500 ks

•  15565 B5 samolepicí s krycí páskou,  
recykl, 500 ks

•  15563 C4 samolepicí, bílá,  
500 ks

•  15567 C4 samolepicí s krycí  
páskou, bílá, 500 ks

•  15555 B4 samolepicí s KP,  
bílá, 250 ks

obchodní taška, křížové dno
Obchodní taška s rozšířeným dnem pro objemné písemnosti.

• 15569 B4 bělený recykl, olizová, 250 ks

• 15571 B4 samolepicí s krycí páskou, bílá, 250 ks

• 15570 B4 samolepicí s krycí páskou, hnědý sulfát, 250 ks

kartonová obálka
Zasilatelská taška z bílé lepenky 300 g.

• 15635 na CD, 160×160 mm, 100 ks

• 15599 B6, 152×198 mm, 100 ks

• 15637 B5, 202×262 mm, 100 ks

• 15636 B4+, 278×368 mm, 100 ks

• 15633 B3, 411×545 mm, 10 ks

• 15631 B2, 470×650 mm, 10 ks

bublinková obálka
Pro doručování dokumentů  
a předmětů, které vyžadují  
ochranu vůči mechanickému  
poškození. Samolepicí s krycí  
páskou.

 vnější (mm) vnitřní (mm)

• 15601 B, 100 ks (pro A6) 140×225 120×215

• 15602 C, 100 ks (pro CD) 170×225 150×215

• 15603 D, 100 ks (pro A5) 200×275 180×265

• 15604 E, 100 ks (pro C5) 240×275 220×265

• 15605 F, 50 ks (pro A4) 240×350 220×340

• 15607 G, 100 ks (pro A4) 250×345 230×335

• 15608 H, 50 ks  290×370 270×360

• 15609 J, 50 ks (pro A3) 320×455 300×445

• 15610 K, 50 ks 370×480 350×470

obchodní taška s textilní výplní, křížové dno
Obchodní taška neroztržitelná, vyztužená textilním  

vláknem pro objemné písemnosti.

• 15568 B4, samolepicí s krycí páskou, 250 ks

samolepicí obálka  
na dokumenty – Docubag
Samolepicí transparentní obálka  
bez potisku pro zasílání dokumentů.

• 15486 A5, 230×170 mm, 1000 ks

• 15490 DL, 225×125 mm, 1000 ks

• 15489 A4, 320×230 mm, 500 ks

BALICÍ POTŘEBY
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Havana
Jednostranně hlazený balicí papír 45 g, s minimální bělostí 

65%, s atestem Hlavního hygienika, vhodný i pro balení  
potravin. Formát: 63×90 cm, balení 10 kg.

• 12559

bublinková folie
Průhledná dvouvrstvá bublinková folie vhodná pro ochranu 
předmětů při obalování, prokládání nebo vyplňování dutých 

prostor. Návin role 100 m.

• 80151 šíře 50 cm

• 80142 šíře 100 cm

balicí papír šedák
Silný balicí papír 90 g,  
vhodný pro balení  
poštovních balíků.  
Formát: 90×120 cm.

• 12500 balení 10 kg

• 12499 arch

kloboukový papír
Tenký balicí papír 25 g,  
vhodný pro balení drobného  
spotřebního zboží.  
Formát: 61×86 cm,  
balení 15 kg.

• 12561

vlnitá lepenka
Dvouvrstvá vlnitá lepenka vhodná jako balicí materiál.  

Je vyrobena ze 100 % recyklovaného materiálu.  
Šíře role 100 cm, návin 100 m.

• 12574

fixační folie
Ruční strečová fixační folie pro balení a fixaci zboží na paletě. 
Síla materiálu: 23 µm.

• 80139 role 50 cm, 2,4 kg

• 80140 role 50 cm, 2,1 kg

• 80141 „granát“ role 10 cm

• 80147 role 50 cm, 2,4 kg, černá

krabice
Hnědé třívrstvé klopové  
krabice z recyklovaného  
materiálu.

• 61534  pro formát A4,  
305×215×230 mm

• 61535  pro formát A3,  
430×305×215 mm

BALICÍ POTŘEBY
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páska Tesa základní

Samolepicí páska pro lehké až středně těžké kartony,  
polypropylen 25 mic,  lepidlo hotmelt.  

Rozměr: 48 mm×66 m.

• 31052  

páska Scotch™ 371
Kvalitní samolepicí polypropylenová páska 50 mm×66 m.

• 31073  

páska hnědá
Samolepicí polypropylenová  

páska na balení balíků.

• 31041 25 mm×66 m

• 31051 48 mm×66 m

páska Tesa Strong
Vysoce výkonná páska pro středně těžké až těžké balíky, 
polypropylen 28 mic. Rovnoměrné tiché a lehké odvíjení. 
Akrylátové lepidlo na vodní bázi. Vhodné do všech odvíječů. 
Rozměr: 50 mm×66 m.

• 31053  

páska čirá
Samolepicí polypropylenová  
páska na balení balíků.

• 31042 25 mm×66 m

• 31050 48 mm×66 m

odvíječ Concorde
Ruční odvíječ balicí pásky  
do rozměru 50 mm×66 m.  
Vybaven brzdičkou  
pro udržení napnuté  
pásky.

• 31099

odvíječ Tesa Comfort
Ruční odvíječ s měkčenou rukojetí a nožem, který se vyklápí  
až po zatížení přítlačné lamely, s nastavitelnou válečkovou  
brzdou. Pro pásky do šíře 50 mm a do návinu 132 m.

• 31097

BALICÍ POTŘEBY
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motouz POP – polypropylen

• 31313 100 g

• 31312 250 g bílý

• 31311 250 g barevný

• 31321 1000 g

řezák Edding
Praktické stabilní provedení s klipem.

• 44419 M18 – velký

• 44421 CB18 náhradní nůž 18 mm

• 44425 M9 – malý

• 44426 CB9 náhradní nůž 9 mm

řezák
Odlamovací nůž pro snadné otvírání kartonů.

•  44415 velký s ochrannou lištou,  
170×40 mm

• 44417 střední, 150×40mm 

• 44422 náhradní nůž 18 mm

motouz lněný

• 31304 50 g • 31302 100 g

• 31303 200 g  • 31309 500 g

váha Wedo OPTIMO 5000

Váha s maximálně zjednodušeným 
dvoutlačítkovým ovládáním pro 
všechny funkce – ZAP/TARA/VYP 
– ml/g, rozsah vážení: do 5000 g, 
(dílek stupnice 1 g), rozměry váhy: 
184×130×45 mm, úspora baterií: 
automaticky se vypíná po 1 min 
nečinnosti, napájení 4×1,5  
V AAA baterií.

• 80602

motouz potravinářský
Motouz vhodný pro potravinářství, 40 g.

• 31339

řezák
Odlamovací nůž pro snadné 

otvírání kartonů.

• 44418 malý, 130×20 mm 

• 44423 náhradní nůž  
malý 9 mm

motouz trikolora
Červeno-modro-bílý motouz, 40 g.

• 31310

váha WEDO PAKET 50
Robustní balíková váha vhodná 

ve skladech a expedicích ke kontrole 
hmotnosti přijímaného/odesílaného 
zboží, rozsah vážení: 0–50 kg, dílek 

stupnice: 20 g, rozměr nerezové vážící 
plochy: 320×310 mm, klávesnice a dis-

play lze samostatně připevnit na zed́, 
sít́ové napájení přes adaptér 220/9 V, 

možný i bateriový provoz, LCD display – 
výška číslic 23 mm, automatické vypnutí 

po 3 min. při provozu na baterie.

• 80601
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recyklované Post-it® žluté
Recyklovaný samolepicí poznámkový Post-it® bloček ve žluté barvě, 
v balení 6 bločků po 100 lístcích. 

• 15984  653-1B/ 51×38 mm

• 15985  654-1B/ 76×76 mm

• 15986  655-1B/ 127×76 mm

recyklované Post-it® pastelové
Recyklovaný samolepicí poznámkový Post-it® bloček, 

v balení 6 bločků po 100 lístcích, mix barev.

• 15987 653-1GB/51×38 mm

• 15988 654-1GB/76×76 mm

• 15989 655-1GB/127×76 mm

Post-it® mini kostka 2051
Samolepicí Post-it® mini kostka, 400 lístků, 51×51 mm.

• 15921 2051 L žlutá, zelená a modrá

• 15922 2051 P růžová, oranžová
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Post-it® 654 barevné
Samolepicí poznámkový Post-it® bloček, 
6 bločků v balení, v každém 100 lístků,  
76×76 mm. Překvapivá kompozice lehkých  
odstínů a tónů barev pro vyjádření vašich  
myšlenek. Certifikováno PEFC.

• 15927 654-MTDR modré a zelené odstíny + žlutá

• 15928 654-TFEN žluté až fuchsiové odstíny + modrá

Post-it® kostka 2028
Samolepicí Post-it® kostka, 450 lístků, 76×76 mm.

• 15959 2028 B odstíny modré

• 15958 2028 G odstíny zelené

• 15957 2028 P odstíny růžové

Post-it® 622 Super Sticky
Post-it® bločky Super Sticky 622-12SS-JP, barevná kolekce BORA 

BORA, 51×51 mm, barvy – 4× maková, 4× neonová zelená,  
4× středozemní modrá – v balení 12×90 lístků.

• 15953

Post-it® kostka 2028
Samolepicí Post-it® kostka, 
450 lístků, 76×76 mm. 

• 15956 2028 NB zelená, žlutá, modrá, fialová

• 15964  2028 NP růžová, žlutá,  
oranžová, zelená

Post-it® 653 barevné
Samolepicí poznámkový Post-it® bloček, 12 bločků v balení, v každém 
100 lístků, 51×38 mm. Překvapivá kompozice lehkých odstínů  
a tónů barev pro vyjádření vašich myšlenek. Certifikováno PEFC. 

• 15954 653-FLJO růžové a fialové odstíny + oranžová

• 15952 653-MTDR modré a zelené odstíny + žlutá

• 15946 653-TFEN žluté až fuchsiové odstíny + modrá

Post-it® 654 Super Sticky
Silně lepicí poznámkové bločky  

Post-it® 654-6SS Super Sticky, 
v balení  6×90 lístků.

• 16034 6SS-JP BORA BORA  
2× maková,  

2× neonová zelená,  
2× středozemní modrá

• 15926 6SS-RIO 
 2× neonová žlutá,  

1× středozemní modrá,  
1× fuchsiová,  

1× neonová zelená,  
1× neonová oranžová.

Post-it® Super Sticky 654 S
Post-it® samolepicí bločky žluté se silně 
lepivou plochou, pro opakované použití,  
dokonalá přilnavost, drží i na lehce  
znečištěném povrchu, 90 lístků, 76×76mm. 

• 15955
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Donau ECO
Ekologické samolepicí bločky žluté barvy,  

100 lístků v bločku.

• 16001 38×51 mm, 3 ks

• 16003 76×76 mm

• 16005 76×127 mm

• 16002 51×76 mm

Post-it® 654-SN
Silně lepicí poznámkové bločky  

Post-it® Super Sticky v neonových 
barvách: růžová, oranžová,  

zelená, žlutá, 5×90 lístků,  
76×76 mm.

• 15974

kostka Donau  
76×76 neon
Samolepicí bloček 76x76 mm 
v neonových barvách, kostka 
400 lístků.

• 16024

Post-it® žluté bločky 
Post-it® samolepicí žluté bločky, pro opakované použití, 

dokonalá přilnavost, 100 lístků v bločku.

• 15970 51×38 mm 653Y, 3 ks

• 15969 76×76 mm 654Y

• 15968 76×127 mm 655Y

Tartan 654 žluté bločky
Samolepicí bločky Tartan žluté,  
100 lístků v bločku.

• 15980 51×38 mm T653, 3 ks

• 15981 76×76 mm T654

• 15982 51×76 mm T 656

kostka Donau  
76×76 pastel
Samolepicí bloček 76×76 mm 
v pastelových barvách, kostka 
400 lístků.

• 16020

Tartan 7676 C-N kostka
Samolepicí kostka, neonové barvy  
(růžová, žlutá, zelená, oranžová),  
400 lístků, 76×76 mm.

• 16011

Tartan 653 NR
Samolepicí bločky Tartan,  
odstíny: 6×růžová, 3× žlutá,  
3× zelená, v balení  
12 bločků po 100 lístcích,  
51×38 mm.

• 15978

Tartan 654 NR
Samolepicí bločky Tartan, 6 bločků  
po 100 lístcích v balení (2× růžová,  

2× žlutá, 2× zelená), 76×76 mm.

• 16012
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Fantasy notes
Atraktivní tvary – srdíčko, šipka, bublina v zářivých neonových  

barvách: žlutá, modrá, oranžová, růžová, zelená. Nekroutí se.  
Rozměr 70×70 mm, 250 lístků.

• 16025 srdíčko, šipka, bublina 

Post-it® 6720
Samolepicí Post-it® bločky, 
rozměr: 76×63,5 mm, v balení 2×75 lístků.

• 15912  RG modrá/oranžová 
OP oranžová/růžová 
YG žlutá/zelená 
GB zelená/modrá

kostka neonová Cubo Spring
Zářivé neonové barvy: purpurová,  
žlutá, modrá, zelená. Po odlepení  
nezanechávají stopy, vzájemně se  
nekroutí, lepí na všechny rovné  
a hladké povrchy, 450 samolepicích  
lístků 75×75 mm.

• 16017

neonové bločky Multicolor
Ve 4 barvách: žlutá, oranžová, růžová, zelená.  
Opakovaně použitelné, nezanechávají skvrny,  

vzájemně se nekroutí, 4×50 samolepicích  
lístků, rozměry: 40×50 mm.

• 16016

kostka Donau 50×50 neon
Samolepicí bloček 50×50 mm  
v neonových barvách,  
kostka 250 lístků.

• 16014

Post-it® 660Y 

Samolepicí linkovaný žlutý  
poznámkový Post-it® bloček, 

100 lístků, 102×152 mm.

• 15936
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Milenium C 2014 + Z-bločky
Stolní zásobník moderního designu včetně 1 žlutého  
„Z“ bločku R-330, je ergonomicky zatížen a navržen tak, 
aby se dal obsluhovat jednou rukou. Bločky je možné 
opakovaně doplňovat.

• 15949

CAT-330
Post-it® zásobník CAT-330 ve tvaru kočky
+ 1 Post-it® Z-bloček silně lepicí barvy máku, 
76×76 mm.

• 15942

HD 330
Stolní zásobník ve tvaru srdce.  
Určen na Post-it® bločky, skládané 
do písmene „Z“. Dodáván včetně  
1 růžového „Z“ bločku velikosti  
76×76 mm. Bločky je možné  
opakovaně doplňovat.

• 15991

PBL-B1Y
Černý oblázkový zásobníček na Z-bločky.  

Balení obsahuje 1 bloček žluté barvy.

• 15934

zásobník Post-it® B330-1RG
Recyklovaný dekorativní zásobník v novém zahradním designu  

na Post-it®  bločky ve tvaru písmene “Z” + 1×R330 (banánová barva), 
200 lístků, 76×76 mm. Zásobník je vybaven na dolní straně speciální 

přísavkou, která skvěle drží zásobník na jakémkoli povrchu a umožňuje 
tak manipulaci pouze jednou rukou. Balení je celé ze 100 % 

recyklovaného materiálu.

• 15990

Post-it® „Z“ bloček R330 NR
Samolepicí Post-it® bloček skládaný do tvaru písmene „Z“

v neonových barvách (zelená, purpurová, růžová,  
oranžová a 2× žlutá), vhodné do zásobníků,  

6 bločků po 100 lístcích,  
76×76 mm.

• 15975

Post-it® „Z“ bloček R330
Samolepicí Post-it® bloček skládaný 

do tvaru písmene „Z“, vhodný  
do zásobníků, 100 lístků, 76×76 mm. 

• 15965
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značkovací bločky
Samolepicí značkovací papírové  
bločky 5×100 lístků, 12×50 mm.

 • 16037

Post-it® 680 
Značkovací záložky, opakovaně  
použitelné, nepoškozují povrch,  

popisovatelné, transparentní  
pouzdro, 50 ks v balení,  
formát 25,4×43,2 mm.

 • 16050

 červená,  modrá, 

 žlutá,  zelená, 

 oranžová,  růžová, 
 fialová,  azurová

Post-it® 670/5
Samolepicí značkovací Post-it® bločky 
v neonových barvách: fialová, růžová,  

žlutá, zelená, oranžová, 5×100 lístků,  
15×50 mm.

 • 15937

Post-it® 671/3
Samolepicí značkovací  

Post-it® bločky v neonových 
barvách: růžová, žlutá, zelená,  

3×100 lístků, 25×76 mm.

 • 15935

Post-it® 670/4U
Samolepicí značkovací Post-it® 
bločky v ultra barvách: modrá,  
zelená, růžová, žlutá,  
4×50 lístků,  
20×38 mm.

 • 16041
Post-it® 670/4N
Samolepicí značkovací Post-it® 
bločky v neonových barvách:  
modrá, zelená, růžová, žlutá,  
4×50 lístků, 20×38 mm.

 • 16033

Post-it® 686
Značkovací super silné záložky pro dlouhodobé  
používání, opakovaně použitelné, popisovatelné,  
3×22 záložek, formát 25,4×38mm.

 • 16049 686-PGO    

• 15961 686-RYB    

Tartan 6805
Značkovací záložky, nepoškozují podklad,  
opakovaně použitelné, popisovatelné,  
transparentní pouzdro, 50 ks v balení, 

formát 25×43 mm.

• 15996    
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záložka 
Papírové samolepicí záložky  

20×50 mm, 4 neonové barvy,  
4×50 lístků.

• 16032

Tartan 6835
Tartan značkovací záložky, nepoškozují 

podklad, opakovaně použitelné, umožňují 
nalezení důležité informace, popisovatelné, 

transparentní pouzdro, 4×35 záložek,  
formát 11,9×43,2 mm.

• 15997

záložky Kores s pravítkem
Značkovací popisovatelné samolepicí záložky, 

formát 12×45 mm, 8×15 záložek, včetně 
pravítka.

• 16042
Post-it® 683-VAD1

Balíček 8 barev značkovacích záložek  
formátu 11,9×43,2 mm + zdarma  

2 balení záložek ve tvaru šipky.

• 15924

Post-it® 683-4
Značkovací záložky (červená,  

modrá, žlutá, zelená), nepoškozují  
podklad, opakovaně použitelné,  

popisovatelné, transparentní  
pouzdro, 4×35 záložek,  
formát 11,9×43,2 mm.

• 16052

Post-it® 684-ARR4
Značkovací záložky ve tvaru šipek  

(růžová, modrá, žlutá, zelená),  
nepoškozují podklad, opakovaně  

použitelné, popisovatelné,  
transparentní pouzdro,  

4×24 záložek, 
formát 11,9×43,2 mm.

• 16053

záložka
Samolepicí záložky  
12×45 mm, 5×25 ks  
v neonových  
barvách.

• 16039

záložky Donau s pravítkem
Značkovací samolepicí záložky  
pro opakované použití, formát  
12×45 mm, 4×25 šipky a 4×25 pásky,  
včetně pravítka 12 cm.

• 16043

zásobník  PBL100
Zásobník ve tvaru oblázku včetně 1 Z- bločku R330,  
1 balení záložek 680-1 + 2 ks záložek 683-4 různých  
barev (červená, modrá nebo žlutá zelená).

• 15941 
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poznámkový bloček
Vrtule – točený blok lepený,  
9×9×5 cm.

• 16201

náhradní náplň bílá
Náplň do boxu bílá,  
nelepená 8,5×8,5×8 cm.

• 16219

náhradní náplň barevná
Náplň do boxu barevná,  
nelepená  
8,5×8,5×8 cm.

• 16218

poznámkový bloček
Kostka poznámková bílá  
8,5×8,5×4 cm.

• 16205 lepená

• 16212 nelepená

poznámkový bloček
Vrtule – točený blok lepený,  

barevný, 9×9×5 cm.

• 16202

poznámkový bloček
Kostka barevná  

lepená 9x9x9 cm,  
syté barvy.

• 16223

box s bílou náplní
Plastový zásobník  
čirý, včetně bílého  

poznámkového  
bločku 8,5×8,5×8 cm.

• 16221

box s barevnou náplní
Plastový zásobník čirý,  
včetně poznámkového  

barevného bločku  
8,5×8,5×8 cm.

• 16220

poznámkový bloček
Kostka poznámková barevná  

8,5×8,5×4 cm.

• 16206 lepená

• 16211 nelepená

BLOKY

29

• poznámkové bločky • špalíky •



výdajový pokladní doklad

• 70148 samopropisovací č. 41, 100 listů

kniha jízd firemního vozidla

• 70210 A5, 20 listů č. 311

• 70211 A6, 20 listů č. 312

účtenka za hotové

• 70236 samopropisovací,  
blok 2×50 listů č. 62

pokladní kniha

• 70175 A4, průpisová,  
2×50 listů č.146

dodací list

• 70301  A5, 100 listů,  
samopropisovací č. 11

• 70302  A4, 100 listů,  
samopropisovací č. 13

dovolenka A6

• 70173 100 listů č. 213

stvrzenka A6

• 70239 samopropisovací, originál + 2 kopie č. 75

kniha příchodů a odchodů

• 16390 A4, 40 listů č.245

BLOKY

30

• tiskopisy •



příjmový pokladní doklad

• 70142 samopropisovací č. 47, 2×50 listů

stavební deník

• 70170 samopropisovací č. 401, A4, 3×20 číslovaných listů 

• 70171 samopropisovací č. 403, A4, 3×50 číslovaných listů

příjmový pokladní doklad

• 70143 samopropisovací č. 49, 100 listů

propustka

• 70176 A7, 100 listů č.214

příjmový pokladní doklad

• 70147 samopropisovací č. 51, 100 listů

výdejka – převodka

• 70164 A5, samopropisovací č. 285, 100 listů

cestovní příkaz

• 70319 A5, 100 listů č. 500 

• 70318 A4, 100 listů č. 501
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bloky College
Bloky s boční spirálou, s perforací pro snadné odtrhávání 

a čtyřděrovým vrtáním pro zakládání do pořadačů.

• 16184 A4, linka, 50 listů • 16185 A5, linka, 50 listů

• 16186 A4, čistý, 80 listů • 16181 A5, čistý, 80 listů

• 16187 A4, linka, 80 listů • 16182 A5, linka, 80 listů

• 16180 A4, čtvereček, 80 listů • 16183 A5, čtvereček, 80 listů

bloky s horní spirálou
Bloky s horní spirálou, 70 listů.

• 16193 A4, čistý • 16198 A5, čistý 

• 16194 A4, linka • 16196 A5, linka

• 16195 A4, čtvereček • 16197 A5, čtvereček

 • 16200 A6, linka

bloky College Victoria
Bloky s boční spirálou, 70 listů,  
kvalitní bílý papír 70 g/m².

• 16064 A4, linka • 16067 A5, linka

• 16065 A4, čistý • 16068 A5, čtvereček

• 16066 A4, čtvereček

blok Europa
Blok lepený s 4-děrovým vrtáním pro archivaci, 50 listů.

• 16070 A4, linka • 16073 A5, linka

• 16071 A4, čistý • 16074 A5, čistý

• 16072 A4, čtvereček • 16075 A5, čtvereček

bloky bílé
Poznámkové bloky Notes, lepené, 50 listů. Potisk přední strany  
se může během platnosti katalogu měnit.

• 16100 A4, čistý • 16150 A5, čistý • 16160 A6, čistý

• 16104 A4, linka • 16154 A5, linka • 16164 A6, linka

• 16105 A4, čtvereček • 16155 A5, čtvereček • 16165 A6, čtvereček

BLOKY

32

• bloky •



sešity bílé
Bílé sešity z bezdřevého papíru, 60 listů.

• 16459 A4, čistý • 16560 A5, čistý

• 16464 A4, linka • 16564 A5, linka

• 16465 A4, čtvereček • 16565 A5, čtvereček

sešity recyklované
Sešity z recyklovaného papíru, 60 listů.

• 16460 A4, čistý • 16561 A5, čistý

• 16463 A4, linka • 16563 A5, linka

• 16466 A4, čtvereček • 16566 A5, čtvereček

sešity bílé
Bílé sešity z bezdřevého papíru, 40 listů.

 • 16440 A4, čistý • 16540 A5, čistý

 • 16444 A4, linka • 16544 A5, linka

 • 16445 A4, čtvereček • 16545 A5, čtvereček

  • 16643 A6, linka

sešity recyklované
Sešity z recyklovaného papíru, 40 listů.

	 •	16441	A4,	čistý	 •	16541	A5,	čistý

	 •	16443	A4,	linka	 •	16543	A5,	linka

	 •	16446	A4,	čtvereček	 •	16546	A5,	čtvereček

	 	 •	16644	A6,	linka
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blok Oxford NomadBook
Poznámkový blok spojený s tříchlopňovou složkou.  

Dvojitá drátová vazba, mikroperforace, děrování. Desky  
z lehkého, stálého polypropylenu odolného proti  
nečistotám. Snadné uložení dokumentů nebo CD  

ve vnitřní kapse. Papír s hebkým povrchem  
pro příjemné psaní. Formát A4+, 80 listů,  

papír 90 g/m2.

• 16345

blok Oxford Recycled
Zápisníky vysoké kvality, které jsou zároveň šetrné k životnímu 
prostředí. Jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru 
s vysokou bělostí, linkované, 90 listů. Odolné kartonové desky, 
boční dvojitá drátová vazba, se záložkou, která je vyrobena 
z biologicky rozložitelných materiálů.

• 16147 A5

• 16146 A4

zápisník Leitz Style
Prémiový zápisník s měkkými deskami. Formát A5 a A6, 
linkovaný. Uzavírání na gumičku, úchyt na propisku a vnitřní 
kapsa na volné papíry. Posledních 8 stran perforováno  
pro snadné oddělení samostatných kartiček na poznámky, 
samolepicí záložky na zadní straně pro označení důležitého 
obsahu.

• 22604 A5      

• 22608 A6     

blok Oxford Polypro
Linkovaný blok s boční spirálou, Zápisník Oxford  

POLYPRO se záložkou, boční dvojitá drátová vazba, desky 
z odolného PP přátelského k životnímu prostředí, 50 listů, 

linkovaný, mix barev.

• 16159 A5

• 16344 A4
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blok BEBOP
Blok A4 s boční spirálou, desky z dvoubarevného  
polypropylenu v zářivých barvách s perlet́ovým  
efektem, s vyjímatelným pravítkem a speciální  
kapsou na volné papíry, 80 listů  
s mikroperforací.

• 16173 linka      

• 16174 čtvereček     

záznamní kniha s rejstříkem
Šitá záznamní kniha v laminovaných deskách  

s abecedním rozlišením, 100 listů.

• 16313 A4, linka

• 16331 A5, linka

blok College Neo Colori
Bloky A5 a A6 s boční spirálou, 70 listů linka, perforace  

pro snadnější odtržení, dvojitá spirála.

• 16139 A5

• 16138 A6 s gumičkou

blok College Opaline
Linkované bloky s boční spirálou,  

50 listů s perforací pro snadné  
odtrhávání a 4-děrovým vrtáním.  
Desky jsou vyrobeny z kvalitního  

PP v modré barvě.

• 16175 A4

• 16176 A5

záznamní kniha pošty
Šitá záznamní kniha v tuhých deskách  

pro evidenci pošty.

• 16352 A4, 100 listů

záznamní kniha
Šitá záznamní kniha v laminovaných deskách.  
Potisk desek se může měnit.

• 16300 A4, linka, 100 listů 

• 16312 A4, linka, 150 listů

• 16315 A4, linka, 200 listů

• 16298 A4, čtverec, 100 listů

• 16305 A4, čistá, 100 listů

• 16319 A5, linka, 100 listů

• 16335 A5, linka, 150 listů

• 16342 A5, linka, 200 listů

• 16322 A5, čtverec, 100 listů

• 16320 A5, čistá, 100 listů

• 16340 A6, linka, 100 listů

• 16341 A6, čtverec, 100 listů

• 16339 A6, čistá, 100 listů
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kroužkový zápisník Hanibal
Provedení imitace kůže „Hanibal“ dodávají deskám  
exkluzivní vzhled. Blok je opatřen 4kroužkovou mechanikou 
včetně náplně 100 listů a indexu A-Z.

• 16404 A4

• 16412 A5

kroužkový zápisník Opaline Plus

Zápisník se 4 kroužkovou mechanikou, náplň 100 listů linka,  
bez registru, se zajišt́ovací gumičkou.

• 16407 A4     

kroužkový zápisník Xepter
Provedení luxusnější imitace kůže „XEPTER” dodávají deskám 

exkluzivní vzhled. Blok je opatřen 2kroužkovou mechanikou 
včetně náplně 100 listů a indexu A-Z.

• 16413 A6

kroužkový zápisník Xepter
Provedení luxusnější imitace kůže 
„XEPTER” dodávají deskám exkluzivní  
vzhled. Blok je opatřen 4kroužkovou  
mechanikou včetně náplně 100 listů  
a indexu A-Z.

• 16400 A4

• 16406 A5

vložka do kroužkového zápisníku
Náhradní vložka do kroužkového zápisníku,  
linka, balení 100 listů.

• 16254 A4 

• 16255 A5

• 16256 A6
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