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Magic Clours 
Pákový pořadač s potahem z exkluzivního lesklého lamina se 
speciální povrchovou úpravou, hřbetní kapsičkou s vyměnitelným 
designovým štítkem, s rado kroužky a spodní kovovou lištou proti 
opotřebení.

• 20120 hřbet 7,5 cm
• 20121 hřbet 5 cm

Leitz 180º WOW 
Pákový pořadač v zářivých barvách s dvoubarevným  
efektem, povrch lesklé lamino. Patentovaná páková 
mechanika Leitz 180°, která umožňuje o 50 % širší 
otevření a o 20 % rychlejší práce při manipulaci  
s pořadačem. záruka na mechaniku 5 let.

• 20131 hřbet 8 cm      

• 20132 hřbet 5 cm      

No.1 Power 
Celoplastový pořadač A4, špičková páková mechanika, kovové lišty pro delší životnost,  
hřbetní otvor pro snadnou manipulaci, radokroužky, hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem,  
balení 10 ks. Široká škála – 20 barev, barvy jsou uvedeny zleva doprava.

• 20095 hřbet 7,5 cm 

• 20094 hřbet 5 cm 
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pákový pořadač rado 
Pákový pořadač A4 s mramorovým povrchem, s radokroužky 
a kovovou lištou proti opotřebení spodního okraje, hřbetní otvor 
pro snadnou manipulaci, šíře hřbetu 7,5 cm a 5 cm.

• 20011 7,5 cm

• 20025 5 cm

archivní pořadač 
Pořadač A4 s archivní  
kapsou, černý mramorový  
povrch, hřbetní otvor  
pro snadnou manipulaci,  
šíře hřbetu 8 cm.  
Dodáván složený.

• 20231

pákový pořadač Ekonomik 
Pákový pořadač A4 s mramorovým povrchem,  
hřbetní otvor pro snadnou manipulaci,  
šíře hřbetu 7,5 cm a 5 cm.

• 20052 7,5 cm

• 20053 5 cm

pákový pořadač A3
Pákový pořadač A3,  

hřbetní otvor  
pro snadnou manipulaci,  

šíře hřbetu 8 cm,  
balení 2 ks.

• 20142 na šířku

• 20143 na výšku

prešpánový pořadač
Pákový pořadač A4 s prešpánovým povrchem, s radokroužky 

a kovovou lištou proti opotřebení spodního okraje, hřbetní otvor pro 
snadnou manipulaci, šíře hřbetu 7,5 cm a 5 cm.

• 20028 7,5 cm       
• 20029 5 cm       

závěsný pořadač
Závěsný pořadač A4  

s černým mramorovým  
povrchem pro závěsné  

rychlovazače, hřbetní otvor  
pro snadnou manipulaci,  

šíře hřbetu 8 cm.

• 20033

pákový pořadač A5 
Pákový pořadač A5, hřbetní otvor pro snad-
nou manipulaci, šíře hřbetu 7,5 cm.

• 20036 na šířku

• 20035 na výšku
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Master pákové
Pákové pořadače A4 s polypropylenovým povrchem, vnitřní výlep  

z omyvatelného papíru. Na hřbetu kapsička s vyměnitelným štítkem  
a otvor pro snadnou manipulaci, radokroužky.

• 20038 hřbet 5 cm 

 • 20051 hřbet 7,5 cm

Master pákové A5
Pákové pořadače A5 s polypropylenovým povrchem, 
vnitřní výlep z omyvatelného papíru, hřbetní kapsička 
s vyměnitelným štítkem, radokroužky, hřbet 7,5 cm.

• 20102       

Black&White pákové
Pákové pořadače A4, šíře  

hřbetu 80 mm, hřbetní otvor  
pro snadné vytažení,  

povrch potažen lamino folií.

• 20086  
náhradní štítky  

zasouvací
Náhradní oboustranné  

zasouvací štítky  
do hřbetních kapsiček  

pořadačů Esselte,  
balení 10 ks.

• 20405 úzký 30×158 mm

• 20406 široký 50×158 mm

Neo Colori 
Pákové pořadače A4, šíře hřbetu 80 mm,  
hřbetní otvor pro snadné vytažení,  
povrch potažen lamino folií.

• 20106    

náhradní štítky  
samolepicí

Náhradní samolepicí štítky  
na hřbet lepenkových  

pořadačů, balení 10 ks.

• 20404 úzký 35×200 mm

• 20403 široký 55×200 mm

náhradní štítky zasouvací
Náhradní oboustranné štítky  
pro zasouvání do hřbetních  
kapsiček, balení 10 ks.

• 20401 pro pořadač 7,5 cm

• 20402 pro pořadač 5 cm
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mobilní kroužkový pořadač Leitz WOW 
Inovativní mobilní 4-kroužkový pořadač v zářivých barvách WOW 
pro organizaci dokumentů v kanceláři, na cestách i na jednáních. 
Má zaoblený hřbet, vnitřní kapsy na volné papíry, CD/DVD a vizitky, 
praktický úchyt na propisku, patentovanou kroužkovou mechaniku 
SoftClick. Kapacita 280 listů.

• 20144      mobilní pákový pořadač Leitz 180° WOW 
Inovativní mobilní pořadač v zářivých WOW barvách s dvou-

barevným efektem. Lehký materiál a ergonomický design pro 
organizace dokumentů v kanceláři i na cestách. Má zaoblený 

hřbet 65 nebo 82 mm, uzavírání na gumičku, vnitřní kapsy  
na volné papíry, CD/DVD a vizitky, praktický úchyt  

na propisku, unikátní páková mechanika Leitz 180°.

• 20015 šíře hřbetu 82 cm      

• 20016 šíře hřbetu 65 cm      

box na spisy WOW 
Vysoce kvalitní box na spisy v živých  
WOW barvách s dvoubarevným efektem.  
Ideální pro archivaci a přenos objemnějších  
dokumentů, složek nebo dalších WOW  
výrobků. Vyrobeno z polypropylenu,  
kapacita 250 listů.

• 22196      

tříchlopňové desky WOW
Tříchlopňové desky v zářivých barvách WOW  
s dvoubarevným efektem z vysoce kvalitního  
PP materiálu. Ideální pro přenos dokumentů  

či volných papírů, kapacita 150 listů.

• 20565      
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organizační desky WOW 
Organizér na dokumenty v zářivých barvách WOW s dvou-
barevným efektem z vysoce kvalitního PP materiálu. Ideální 
pro organizaci a třídění projektů, dokumentů a zapisování 
poznámek. Součástí je linkovaný blok A4 (40 listů), úchyt  
na propisku, kapsa na CD a vizitky. Kapacita 160 listů.

• 17066      

rychlovazač s klipem WOW 
Velmi odolné PP desky s klipem Leitz ColorClip ve svěžích 
WOW barvách s dvoubarevným efektem. Ideální pro přenos 
nebo prezentaci Vašich dokumentů, kapacita 30 listů.

• 20493      

aktovka s přihrádkami WOW
Pro pohodlný přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek,  

včetně speciální přihrádky na různé předměty. Vyrobeno  
z unikátního dvoubarevného polypropylenu.  
V zářivých barvách WOW. Kapacita 250 listů.

• 70093      

kroužkový pořadač WOW
Kroužkový pořadač v zářivých barvách WOW s dvoubarevným 

efektem pro prezentace či archivaci dokumentů. Vyrobeno z dvou-
vrstvého polypropylenu (PP). Samolepicí štítek, šíře hřbetu 32 mm, 

kapacita 200 listů.

• 22262 2-kroužek      

• 22263 4-kroužek       
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organizační blok WOW 
Vysoce kvalitní blok A4 na psaní v zářivých barvách WOW. 

Ideální pro psaní a organizování poznámek,  
ukládání dalších dokumentů do 3 třídících  

kapes, 80 linkovaných listů.

• 16140      

psací podložka s klipem WOW 
Pevná podložka pro každodenní použití ve svěžích barvách 
WOW s dvoubarevným efektem. Vyrobeno z matného 
polystyrolu. Ideální pro uchování dokumentů v bezpečí, 
s háčkem na zavěšení, kapacita 75 listů.

• 17027      

desky duo s klipem WOW
Pevná podložka pro každodenní použití ve svěžích barvách WOW 

s dvoubarevným efektem. Vyrobeno z polyfoamu. Ideální pro 
uchování dokumentů v bezpečí, kapacita 75 lisů a 10 listů v kapse.

• 17065      

blok WOW
Vysoce kvalitní linkovaný blok na psaní s PP deskami v zářivých 
barvách WOW. Ideální pro psaní poznámek, ukládání volných 
papírů a malých předmětů, má 80 listů s mikroperforací 
a děrováním pro zakládání do pořadače.

• 16148 A5 linka      

• 16149 A4 linka      
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třídící kniha WOW 
Velmi odolná PP třídicí kniha ve svěžích WOW barvách s dvoubarevným efektem.  
Ideální pro prezentaci či uložení dokumentů, 6 nebo 12 dělících stránek.  
Uzavírání na gumičku, 3 chlopně na zadní straně pro uložení volných papírů,  
rejstřík, kapacita 200 listů

• 18015 6 dílná       

• 18016 12 dílná      

mobilní blok WOW
Vysoce kvalitní blok na psaní v zářivých barvách WOW. Všestranný pomocník  
pro pořizování poznámek na cestách. Blok A4, linkovaný, 80 listů, PP desky,  
uzavírání na gumičku a úchyt na propisku.

• 16172      

titanové nůžky WOW 
Prémiové titanové nůžky z nerezové oceli. Komfortní ergonomická  

rukoje ve výrazném dvoubarevném provedení. Odolné titanové  
nože vydrží daleko déle ostré, než běžné nože. Délka 205 mm.  

Záruka 10 let.

• 30725       
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mobilní pořadač Leitz 180° Style 
Inovativní mobilní pořadač v důmyslných barvách řady 
Leitz Style, povrch v designu broušené oceli. Pro organizaci 
dokumentů v kanceláři, domácnosti i na cestách a jednáních. 
S patentovanou mechanikou Leitz 180°. Má zaoblený hřbet 
65 nebo 82 mm, uzavírání na gumičku, vnitřní kapsy na volné 
papíry, CD/DVD a vizitky, praktický úchyt na propisku.

• 20078 šíře hřbetu 82 mm     
• 20079 šíře hřbetu 65 mm     

box na spisy Style 
Ideální pro archivaci a přenos objemnějších  
dokumentů a složek formátu A4. Vyrobeno  

z unikátního odolného polypropylenu. 
 Do boxu lze vložit ostatní produkty  

z řady Leitz Style např. desky  
na spisy nebo katalogovou knihu. 

• 22210     

zápisník Style v tvrdých deskách 
Prémiový zápisník s tvrdými deskami v kvalitě značky Leitz.  
Formát A5, linkovaný. Uzavírání na gumičku, úchyt na propisku  
a vnitřní kapsy na volné papíry. Kvalitní papír 96 g/m², 80 listů.

• 22600 A5 linka     
• 22606 A6 linka     

aktovka s přihrádkami Style 
Pro pohodlný přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek, 

včetně speciální přihrádky na různé předměty. Vyrobeno z unikát-
ního odolného polypropylenu v důmyslných barvách řady Leitz 

Style, povrch v designu broušené oceli.  
Uzavírání pro bezpečný  

přenos, kapacita 250 listů.

• 70092     

třídící kniha Style
Třídící kniha v důmyslných barvách Leitz Style, pro každodenní 

třídění, organizaci a přenášení dokumentů, 6 nebo 12 dělicích 
stránek. Uzavírání na gumičku, 3 chlopně na zadní straně knihy pro 

uložení volných papírů, rejstřík, kapacita 200 listů.

• 18013 6ti dílná     
• 18014 12ti dílná     

tříchlopňové desky Style
Ideální pro přenos dokumentů či volných papírů formátu A4.  
Vyrobeno z odolného polypropylenu. V důmyslných barvách řady 
Leitz Style, povrch v designu broušené oceli. Kapacita 150 listů.

• 20595     

BARVy LEITz STyLE:

Arkticky bílá  
Granátově červená  
Celadonová zelená  
Titanově modrá  
Saténově černá 
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kroužkový pořadač VIVIDA 
Kroužkový pořadač pro archivaci děrovaných 

dokumentů. Potažen odolnou a omyvatelnou PP fólií 
z obou stran v atraktivních barvách VIVIDA. Kulaté 
kroužky Ø 25 mm, hřbet šíře 42 mm, vyměnitelný 

kartonový štítek, kapacita 190 listů. Balení 10 ks.

• 20178 2-kroužkový      

• 20150 4-kroužkový      

tříchlopňové desky VIVIDA 
Kvalitní desky na spisy ve svěžích barvách 

a čtverečkovaném designu Vivida. Vyrobeno 
z průhledného polypropylenu tloušt́ky 0,5 mm. Ideální 

pro bezpečný přenos dokumentů, kapacita 150 listů

• 20568      

No.1 Power VIVIDA 
Vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 
 s vylepšenými ergonomickými a uživatelskými výhodami. Potaženo 
odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran v atraktivním designu  
VIVIDA, hřbetní kapsa, rado kroužky, spodní kovová lišta. Balení 10 ks.

• 20080 hřbet 7,5 cm      

• 20081 hřbet 5 cm      

box na spisy VIVIDA
Kvalitní box na spisy ve svěžích barvách a čtverečkovaném designu Vivida. 
Vyrobeno z průhledného polypropylenu tloušt́ky 0,7 mm. Ideální pro 
bezpečný přenos objemnějších dokumentů, kapacita 300 listů.

• 22208      
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zásuvka VIVIDA 
Moderní odkladač pro uložení dokumentů formátu 
A4 na pracovním stole s unikátním embosovaným 

povrchem a ve svěžích barvách řady Esselte VIVIDA. 
Rozměry: 254×61×350 mm. Kolmé nebo předsazené 
stohování ve 3 pozicích pro lepší organizaci, zaoblený 

výřez pro snazší přístup k dokumentům.

• 22173      

magazin box VIVIDA 
Moderní stojan na časopisy pro uložení dokumentů formátu A4 na 
pracovním stole s unikátním embosovaným povrchem a ve svěžích 
barvách řady Esselte VIVIDA. Rozměry: 72×256×260 mm. Snížený  
hřbet pro jasnou identifikaci obsahu z přední strany. Integrovaný  
úchyt pro snadné vytažení z police.

• 21266      

aktovka VIVIDA – 6 přihrádek 
Aktovka na spisy ve svěžích barvách a čtverečkovaném designu 

Vivida. Vyrobeno z průhledného polypropylenu tloušt́ky 
0,67 mm. Ideální k roztřídění dokumentů do 6 rozšiřitelných 

přihrádek. Kapacita 300 listů.

• 70062      

aktovka s držadlem VIVIDA – 12 
Aktovka na spisy ve svěžích barvách a čtverečkovaném 
designu Vivida. Vyrobeno z průhledného polypropylenu 
tloušt́ky 0,67 mm. Obsahuje 12 rozšiřitelných přihrádek  
a držadlo pro snadný přenos na cestách. Kapacita 350 listů.

• 70063      
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kroužkový pořadač Black&White 
Pořadač A4 s kroužkovou mechanikou,  
šíře hřbetu 20 mm, materiál extra silný,  
pevný polypropylen 800 µm, kapacita  
70 listů.

• 22269 4-kroužek  
• 22257 2-kroužek  

pořadač kroužkový 
Pořadač A4 s kroužkovou mechanikou, s polypropylenovým  

povrchem, vnitřní výlep z omyvatelného papíru.

• 20162 A4 2kroužek Ø 20 mm      

• 20163 A4 2kroužek Ø 30 mm      

• 20164 A4 4kroužek Ø 20 mm      

• 20165 A4 4kroužek Ø 30 mm      

• 20204 A5 2kroužek Ø 20 mm      
Neo Colori 4-kroužek 
Pro formát A4, 32 mm hřbet (až 250 stránek 
papíru), dvoubarevný matný polypropylen.  
Se hřbetním štítkem, atraktivním uzávěrem  
pro bezpečné uschování obsahu.

• 22266    

WOW 4-kroužek 
4-kroužkový pořadač v zářivých nových barvách. Díky laminaci je 
povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní. D-kroužek, šíře hřbetu 
25 mm, kapacita 250 listů. Přítlačná spona pro bezpečnou fixaci 
volných listů, formát A4-Maxi – je možné zakládat v závěsných 
kapsách a používat rozlišovače.

• 20168      

Opaline 4-kroužek 
Pořadač A4 se 4-kroužkovou mechanikou, šíře hřbetu  
20 mm, materiál extra silný, pevný polypropylen 800 µm,  
kapacita 70 listů.

• 22264       
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Opaline 4-kroužek A5 
Pořadač A5 se 4-kroužkovou  
mechanikou, šíře hřbetu 25 mm,  
materiál extra silný, pevný  
polypropylen 800 µm,  
kapacita 70 listů.

• 22265    

prešpán 2-kroužek 
Pořadač A4 s 2-kroužkovou mechanikou, šíře hřbetu 20 mm, materiál 
extra silný prešpán 700 µm, kapacita 70 listů.

• 20189     

katalogové pořadače
Plastové pořadače A4 s 4-kroužkovou  
mechanikou D, přední strana průhledná kapsa.

• 20153 hřbet 37 mm    

• 20154 hřbet 50 mm    

• 20155 hřbet 62 mm    

• 20173 hřbet 75 mm    

• 20172 hřbet 85 mm    

prešpán 4-kroužek 
Pořadač A4 se 4-kroužkovou  
mechanikou, šíře hřbetu 20 mm,  
materiál extra silný prešpán  
700 µm, kapacita 70 listů.

• 20177     

Opaline 4-kroužek s přední kapsou
Pořadač A4 se 4-kroužkovou mechanikou, šíře hřbetu 20 mm, 
materiál extra silný, pevný polypropylen 800 µm, vhodné pro 

firemní katalogy či prezentace, kapacita 70 listů.

• 22277  

WOW 2-kroužek
2-kroužkový pořadač v zářivých nových barvách. Díky lami-
naci je povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní. D-kroužek, 

šíře hřbetu 25 mm, kapacita 250 listů. Přítlačná spona pro 
bezpečnou fixaci volných listů, formát A4-Maxi – je možné 

zakládat v závěsných kapsách a používat rozlišovače.

• 20161      

Opaline 2-kroužek
Pořadač A4 s 2-kroužkovou mechanikou,  

šíře hřbetu 20 mm, materiál extra silný pevný 
 polypropylen 800 µm, kapacita 70 listů.

• 22259       
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Esselte VIVIDA Economy 
Skládací plastový magazin box  
s vyměnitelným papírovým štítkem,  
rozměr 320×70×240 mm, 
dodáván rozložený. Balení 10 ks.

• 21264      

magazin box EMBA 
Otevřený archivační box z pevné lepenky,  
rozměr 305×225×75 mm,  
dodáván rozložený.

• 20244     

Esselte VIVIDA Economy 
Skládací plastový magazin box s vyměnitelným  
papírovým štítkem, rozměr 320×100×240 mm, 

dodáván rozložený. Balení 10 ks.

• 21265    

Donau plast 
Pevný skládací magazin box s polypropylenovým  
povrchem, na hřbetu kapsa pro vyměnitelný štítek,  
rozměr 245×72×320 mm, dodáván rozložený. Vhodný  
pro kombinaci s pákovými a kroužkovými pořadači Donau.

• 20240      

magazin box Esselte 
Otevřený kartonový archivační stojan  

na časopisy, rozměr: 320×245×80 mm.

• 20266   
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Click-N-Store WOW 
Skládací stojan na časopisy s rámečkem na popisovací štítek, 
pevný karton 1200g/m² potažený laminem v zářivých barvách, 
rozměr: 103×330×253 mm.

• 20241      

Jumbo Plus 
Stojan na časopisy se zvýšenou  
kapacitou ukládání 205 mm,  
součástí jsou 2 plastové  
rozdělovače.  
Rozměr: 213×321×250 mm.

• 20260  

Click-N-Store
Skládací stojan na časopisy s rámečkem na popisovací štítek, 

pevný karton 1200g/m² potažený laminem,  
rozměr: 103×330×253 mm.

• 20239   

Plus 
Stojan na časopisy z kvalitního pevného plastu,  

plastový rozlišovač a papírový štítek, šíře hřbetu 70 mm.  
Možnost horizontálního i vertikálního použití.

• 20259     

Donau 
Akrylátový stojan na časopisy, rozměr 320×240×70 mm.

• 20258 neprůhledný      

• 20257 průhledný     
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desky ICO GREEN 
Desky na spisy A4, se 3 chlopněmi  
a gumičkou, šíře hřbetu 28 mm,  
vyrobené z kvalitního 
recyklovaného materiálu.

• 17016

4-kroužkové desky ICO GREEN 
Desky A4 se 4-kroužkovou mechanikou,  

vyrobené z kvalitního recyklovaného materiálu.

• 22278

desky ICO GREEN 
Desky na spisy A4, se 3 chlopněmi a gumičkou,  

šíře hřbetu 50 mm, vyrobené z kvalitního  
recyklovaného materiálu.

• 17017

2-kroužkové desky ICO GREEN
Desky A5 s 2-kroužkovou mechanikou, vyrobené  

z kvalitního recyklovaného materiálu.

• 22279

blok GREEN 
Blok s tvrdými deskami z recyklovaného  

kartonu s uzavíráním, 120 listů,  
s kuličkovým perem Olimpia.  

Formát: 14×7 cm,  
vhodný do kabelky.  

Ekologický výrobek.

• 16158
mapa 253 ICO GREEN 

Odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi,  
vyrobeno z vysoce kvalitního 

 recyklovaného materiálu.

• 20594
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archivační krabice ECO 80 mm 
Archivační krabice ze 100 % recyklované  
lepenky s podílem spotřebitelského  
odpadu 85%, na ukládání a transport  
volných dokumentů,  
rozměr 327×80×233 mm,  
dodáváme rozložené.

• 20215

archivační krabice ECO 100 mm
Archivační krabice ze 100 % recyklované 

lepenky s podílem spotřebitelského  
odpadu 85%, na ukládání a transport  

volných dokumentů,  
rozměr 327×100×233 mm,  

dodáváme rozložené.

• 20216

kontejner ECO s otevíráním zepředu 
Stohovatelný pevný kontejner ze 100 % recyklované 
lepenky s podílem spotřebitelského odpadu 85%, pro 
přehledné a dlouhodobé ukládání archivačních krabic, 
s bočními otvory pro snadné přenášení. Kapacita  
5 krabic 80 mm nebo 4 krabice 100 mm.  
Rozměry: 439×340×259 mm.  
Dodáváme rozložené.

• 20218

kontejner ECO na pořadače 
Stohovatelný pevný kontejner ze 100 % recyklované 
lepenky s podílem spotřebitelského odpadu 85%, pro 
přehledné a dlouhodobé ukládání pořadačů, s bočními 
otvory pro snadné přenášení. Otevírání zepředu dovoluje 
snadný přístup k obsahu. Kapacita 5 pořadačů 75 mm. 
Rozměry: 427×305×343 mm. Dodáváme rozložené.

• 20219

kontejner ECO s víkem
Kontejner s víkem ze 100 % recyklované lepenky s podílem 

spotřebitelského odpadu 85%, nosnost 30 kg, s bočními otvory 
pro snadné přenášení. Kapacita 5 krabic 80 mm nebo 4 krabice 

100 mm. Rozměry: 439×345×242 mm. Dodáváme rozložené.

• 20217
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archivační krabice  
EMBA 11 cm 
Lepenková archivační  
krabice 260×110×330 mm,  
dodáváme rozložené.

• 20246

box EMBA skupinový
Uzavíratelný box o rozměru 400×265×335 mm na 5 krabic šíře 
75 mm, zesílené stěny umožňují ukládání na sebe, dodáváme 
rozložené.

• 20249 

archivační krabice  
EMBA 5 cm 

Lepenková archivační krabice  
260×50×330 mm, dodáváme  

rozložené.

• 20247

archivační krabice 200 mm 
Pevná bílá archivační krabice  
na ukládání a transport  
volných dokumentů,  
rozměr 200×250×350 mm,  
dodáváme rozložené.

• 20234 

archivační krabice 100 mm
Pevná archivační krabice na ukládání  

a transport volných dokumentů,  
rozměr 100×250×350 mm,  

dodáváme rozložené.

• 20236     

archivační krabice 150 mm
Pevná bílá archivační krabice  

na ukládání a transport  
volných dokumentů,  

rozměr 150×250×350 mm,  
dodáváme rozložené.

• 20237

archivační krabice 80 mm
Pevná archivační krabice na ukládání  

a transport volných dokumentů,  
rozměr 80×250×350 mm,  

dodáváme rozložené.

• 20235     

archivační krabice EMBA 7,5 cm
Barevná lepenková archivační krabice 260×75×330 mm, 

dodáváme rozložené.

• 20245     
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kontejner na pořadače
Stohovatelný pevný kontejner pro přehledné a dlouhodobé 
ukládání pořadačů, s bočními otvory pro snadné přenášení.  
Otevírání zepředu dovoluje snadný přístup k obsahu. Kapacita  
6 pořadačů 80 mm nebo 10 pořadačů 50 mm, barva bílá.  
Rozměry: 525×338×306 mm. Dodáváme rozložené.

• 20269

archivační krabice na pořadač 
Pevná bílá archivační krabice na ukládání a transport pořadačů 
se hřbetem do 80 mm, rozměr 80×300×350 mm, dodáváme 
rozložené.

• 20238 

horizontální archivační krabice Esselte
Archivační krabice s širokým  
otevřením pro snadné  
vložení dokumentů, 100%  
recyklovatelný karton. Perfektní  
velikost pro archivaci dokumentů  
formátu A4, rozměr 255×80×329 mm.  
Dodáváme rozložené.

• 20254 

kontejner s víkem
Kontejner s víkem, s bočními otvory pro snadné přenášení.  

Kapacita 3 krabice 80 mm nebo 3 pořadače 75 mm.  
Rozměry: 270×303×390 mm. Dodáváme rozložené.

• 20255 

kontejner s víkem
Kontejner s víkem v bílé barvě o nosnosti 30 kg, s bočními 

otvory pro snadné přenášení. Kapacita 6 krabic 80 mm  
nebo 5 krabic 100 mm. Rozměry: 560×275×370 mm. 

Dodáváme rozložené.

• 20267 

kontejner s otevíráním zepředu
Stohovatelný pevný kontejner v bílé barvě pro přehledné 

a dlouhodobé ukládání archivačních krabic, s bočními otvory 
pro snadné přenášení. Kapacita 6 krabic 80 mm nebo 5 krabic 
100 mm. Rozměry: 510×275×365 mm. Dodáváme rozložené.

• 20268 
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archivační kontejner  
s víkem Speedbox A4 
Rychle-složitelný kontejner  

s integrovaným víkem.  
K archivaci dokumentů  

formátu A4, desek  
na spisy A4, časopisů, katalogů  

i různých kancelářských předmětů.  
Rozměr: 355×193×252 mm.

• 20670

archivační kontejner 
s víkem Speedbox M 
Rychle-složitelný kontejner 
s integrovaným víkem. 
K archivaci dokumentů 
formátu A4, desek na spisy A4, 
časopisů, katalogů i různých 
kancelářských předmětů. 
Kapacita: 3 krabice 100 mm. 
Rozměr: 367×263×325 mm.

• 20672

archivační krabice Speedbox 80 mm
Rychle-složitelná archivační krabice Esselte  

Speedbox 80 mm. Automatické skládání.  
Šíře hřbetu 80 mm. Pro formát A4.  

Rozměr: 80×250×350 mm.

• 20660

archivační krabice  
Speedbox 150 mm
Rychle-složitelná archivační krabice  
Esselte Speedbox 150 mm.  
Automatické skládání. Šíře  
hřbetu 150 mm. Pro formát A4.  
Rozměr: 150×250×350 mm.

• 20662

horizontální archivační  
krabice Speedbox 80 mm
Rychle-složitelná horizontální  
archivační krabice Esselte Speedbox  
80 mm. Automatické skládání.  
Šíře hřbetu 80 mm. Ideální  
velikost pro archivaci v policích, 
určeno pro vertikální  
i horizontální archivaci.  
Rozměr: 80×250×350 mm.

• 20663

archivační krabice  
Speedbox 100 mm

Rychle-složitelná archivační krabice  
Esselte Speedbox 100 mm.  

Automatické skládání.  
Šíře hřbetu 100 mm. Pro formát A4.  

Rozměr: 100×250×350 mm.

• 20661

Archivační systém krabic Speedbox šetří čas a energii  
při skládání. Složení trvá pár vteřin, jedním pohybem,  
bez potřeby manuálu. Inovativní konstrukce rychlého složení,  
která šetří čas. Zesílené stěny i dno pro maximální pevnost 
a odolnost při stohování. Vyrobeno ze 100% recyklované  
vlnité lepenky, 100% recyklovatelné, Certifikováno FSC®.

 Speedbox

archivační kontejner s víkem 
Speedbox L

Rychle-složitelný kontejner 
s integrovaným víkem. K archivaci 
dokumentů formátu A4, desek na 

spisy A4, časopisů, katalogů i různých 
kancelářských předmětů. Kapacita: 

4 krabice 100 mm nebo 5 krabic  
80 mm. Rozměr: 433×263×364 mm.

• 20671

archivační kontejner s víkem  
na pořadače Speedbox

Rychle-složitelný kontejner s integrovaným víkem. 
K archivaci dokumentů formátu A4, desek na spisy 

A4, časopisů, katalogů i různých kancelářských 
předmětů. Kapacita: 5 pořadačů 75/80 mm.  

Rozměr: 392×301×334 mm.

• 20673

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

57

• Esselte Speedbox •



desky s tkanicí 
Spisové desky s tkanicí,  
materiál strojní lepenka  

s potiskem mramor,  
balení 25 ks.

• 17000

desky s tkanicí 
Spisové desky A4 s tkanicí, materiál strojní  
lepenka v přírodní barvě, balení 25 ks.

• 17001

desky s tkanicí 
Spisové desky A4 s tkanicí, materiál jednostranně 
lakovaná strojní lepenka, balení 25 ks.

• 17002   

desky se hřbetem 
Spisové desky A4 se hřbetem a s tkanicí, materiál 
oboustranně lakovaná lepenka, balení 20 ks.

• 17006   

desky s tkanicí 
Spisové desky A4 s tkanicí, materiál strojní lepenka s potiskem 

hadí kůže, balení 25 ks.

• 17004

desky s tkanicí
Barevné spisové desky A4 s tkanicí, materiál prešpán, balení 25 ks.

• 17003      
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plastové rozlišovače s popisem
Šedé plastové rozlišovače A4 s popisem.

• 21220 1-5

• 21217 1-10

• 21229 1-12

• 21210 1-31

• 21228 A-Z

papírový rozlišovač
Papírový rozlišovač A4  
s možností odstřihnout  

požadované odstupy  
pro rozlišení dokumentů, 
 10 ks v barevném mixu.

• 21242 

plastové rozlišovače barevné
Rozlišovače A4 z barevného plastu.

• 21232 5 barev

• 21230 10 barev

• 21218 12 barev

papírový rozlišovač
Rozlišovače A4 ze silného barevného eko kartonu 240 g, 

možnost vlastního popisu.

• 21257 5 barev

• 21261 6 barev

• 21253 10 barev

• 21240 12 barev papírový rozlišovač
Rozlišovače A4 ze silného kartonu Chamois 220 g.

• 21235 1-31

• 21219 A-Z 

papírový rozlišovač
Rozlišovací pásky  
barevného kartonu,  
rozměr 105×240 mm,  
barevný mix.

• 21202 50 ks

• 21203 100 ks

rozlišovač Mylar
Kartonové rejstříky A4, barevné rozlišovací okraje jsou 

oboustranně potištěné a vyztužené plastem pro výrazně delší 
životnost, s popisovatelným titulním listem pro snadnou  

orientaci v dokumentech.

• 21251 1-5

• 21252 1-10

• 21227 1-12

• 21246 1-31

• 21224 A-Z
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závěsné kapsy s uzavíráním  
na suchý zip WOW
Závěsné kapsy A4 s uzavíráním na suchý zip v zářivých 
barvách WOW, materiál 200 mic, kapacita 50 listů. 
Balení: 6 ks mix barev.

• 21113      

rozšířený obal „U“ MAXI
Transparentní hladký obal  
v rozšířené velikosti 220×303 mm.

• 21139 50 mic, 100 ks

• 21140 100 mic, 50 ks

závěsný obal „U“
Transparentní obal  
s Euro děrováním,  
balení 100 ks.

• 21101 A4 matný, 50 mic

• 21111 A4 hladký, 50 mic

• 21119 A4 hladký, 35 mic

• 21181 A5 matný, 60 mic

závěsný obal „U“ silný
Transparentní lesklý obal  
s Euro děrováním,  
balení 100 ks.

• 21120 80 mic

• 21125 150 mic

• 21127 80 mic matný

závěsný obal „U“  
s barevným okrajem 

Transparentní závěsný obal A4  
s Euro děrováním, barevný  

proužek pro rozlišení a rychlou  
orientaci v založených dokladech,  

40 mic, balení 100 ks.

• 21118      

závěsný obal „U“ PH 101 
Barevný obal A4 s Euro  

děrováním, 50 mic,  
balení 100 ks.

• 21133     

závěsný obal A4 „U“ At Hand 
Plastové obaly A4 U v praktickém balení At Hand,  

kartonový zásobník nezabere příliš místa  
a je stále při ruce. Balení 50 ks.

• 21157

závěsný obal A3 „U“ 
Závěsný obal A3 na šířku,  

hladký, 80 mic, balení 50 ks.

• 21155

rozšířený obal „U“ MAXI 
Transparentní obal v rozšířené  
velikosti 220×300 mm, 120 mic,  
balení 25 ks. Kapacita 60–80 listů

• 21117

×
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CombiFiles s chlopní 
Závěsné desky A4 s rozšířitelnou kapacitou 

a chlopní, se skrývatelnou multiperforací, 
štítek pro popis obsahu. Výhoda organizace 

jako s deskami + výhoda zakládání jako 
s kapsami. Kapacita až 150 listů. Balení 3 ks.

• 21091   

CombiFiles L 
Závěsné desky A4 L se skrývatelnou multiperforací, postranní 

chlopeň, štítek pro popis obsahu. Výhoda organizace jako 
s deskami + výhoda zakládání jako s kapsami.  

Balení 5 ks.

• 21090   

závěsný obal s klopou
Závěsný obal s Euro děrováním,  
po straně otevřený, s klopou,  
matný, balení 10 ks.

• 21151 B4

• 21150 A4

obal „U/L“
Závěsný obal A4 ze silného materiálu  
s palcovým výsekem pro snadnější  
manipulaci s dokumenty, hladký,  
150 mic, balení 100 ks.

• 21121

obal „U/L“
Závěsné třídící desky A4 se třemi  
listy, se skrývatelnou multiperforací,  
postranní chlopeň, štítek pro popis  
obsahu. Výhoda organizace jako  
s deskami + výhoda zakládání  
jako s kapsami,  
kapacita 3×20 listů. 
Balení 3 ks.

• 21093   

CombiFiles L pevné
Závěsné desky A4 L s, se skrývatelnou  
multiperforací, postranní chlopeň,  
zadní strana pevná, štítek pro popis  
obsahu. Výhoda organizace jako  
s deskami + výhoda zakládání  
jako s kapsami. Balení 3 ks.

• 21092   

obal na katalogy 
Závěsný obal na katalogy z extra silné folie 180 mic. Otevřené 

spodní rohy a boční sklady zajistí, že materiál není  
deformován. Balení 10 ks.

• 21122 otevřený, sklady 15 mm

• 21124 s klopou, sklady 25 mm

• 21123 otevřený 2/3, sklady 15 mm 

obal na katalogy 
Závěsný obal na katalogy ze silné folie 170 mic,  

s extra pevnou metalickou multiperforací. Otevřené 
spodní rohy a boční sklady v šíři 20 mm zajistí,  

že materiál není deformován. Kapacita 200 listů. 
Balení 3 ks.

• 20544
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zakládací obal „L“ 
Zakládací obal A4 L čirý,  

110 mic, balení 100 ks.

• 21001 matný 

• 21011 hladký

vývěsný obal
Vývěsný obal čirý ze silného 
PVC, 150 mic, balení 100 ks.

• 21171 A4

• 21172 A5

obal na foto
Závěsný obal A4 na fotografie  
vyrobený PP přátelského  
k životnímu prostření, vkládání  
na výšku, 100 mic, balení 10 ks.

• 20904 foto 10×15 cm, 8 fotek

• 20903 foto 13×18 cm, 4 fotky

zakládací obal „L“ 
Silný zakládací obal Glasklar  
A4 L čirý, hladký, 180 mic,  
balení 100 ks.

• 21021

zakládací obal „L“ 
Tuhý zakládací obal  
A4 L čirý, 180 mic.

• 21040 10 ks

• 21053 100 ks

zakládací obal „L“
Zakládací obal A5 L čirý,  
hladký, 120 mic, balení 100 ks.

• 21051

obal na CD/DVD 
Závěsný obal.

• 21183 na 1 ks, balení 10 ks.

• 21182 na 2 ks, balení 10 ks.

• 21178 na 4 ks, balení 25 ks.

zakládací obal „U“ 
Zakládací obal U čirý,  

150 mic, balení 100 ks.

• 21041 A4

• 21055 A5

zakládací obal „L“ barevný 
Zakládací obal A4 L,  

120 mic, balení 100 ks.

• 21030     

zakládací obal „L“ WOW 
Zakládací obal A4 l v zářivých barvách WOW,  

materiál 200 mic, kapacita 40 listů.  
Balení: 6 ks mix barev.

• 21018      
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kapsa A5 „U“ 
Samolepicí obal čirý A5 U  

na šířku 2-064, pro vlepování  
do prezentačních materiálů,  

balení 10 ks.

• 20889

kapsa na vizitku
Samolepicí kapsička čirá na vizitku, rozměr 59×95 mm.

• 20880 horní otvor, 2-054, 6 ks

• 20879 boční otvor, 2-053, 10 ks

hřbetní štítek 
Samolepicí hřbetní štítek čirý na pořadače.

• 20892 malý 2-071, 77×25 mm, 12 ks

• 20891 střední 2-072, 103×56 mm, 10 ks

• 20890 velký 2-073, 155×56 mm, 6 ks

růžky 
Samolepicí růžky čiré pro vlepování  
do prezentačních materiálů.

• 20887 A4, 2-062, 217×217 mm, 6 ks

• 20886 A5, 2-061, 110×110 mm, 10 ks

uzavíratelný sáček 
Kvalitní plastikové uzavíratelné sáčky  
k bezpečnému uschování nejrůznějších  
předmětů, balení 100 ks.

• 60830 4×6 cm • 60824 6×8 cm

• 60834 8×12 cm • 60826 10×15 cm

• 60831 12×17 cm • 60825 15×22 cm

• 60832 18×25 cm • 60827 20×30 cm

• 60829 25×35 cm • 60835 30×40 cm

kapsa A4 „U“
Samolepicí obal čirý A4 U, 2-056, pro vlepování  
do prezentačních materiálů, balení 10 ks.

• 20888

růžky
Samolepicí růžky čiré A4 s kapsou na vizitky,  
pro vlepování do prezentačních materiálů,  
2-063, 217×217 mm, balení 6 ks.

• 20885

kapsa šikmá A4 střední 
Samolepicí šikmá kapsa čirá A4,  

2-055, pro vlepování  
do prezentačních materiálů,  

balení 6 ks.

• 20894

kapsa na CD
Samolepicí kapsa čirá na CD  
bez krabičky, s chlopní proti  

vypadnutí, 2-051, 129×129 mm,  
balení 6 ks.

• 20895

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

63

• samolepicí kapsy • sáčky •



obal s barevným zipem
Zakládací obal pro ochranu dokumentů,  
materiál PVC 170 µm, uzavíratelný barevným zipem. 

• 22246 A4

• 22243 A5

obal se zipem sít́ovaný plastik
Pevný plastový obal se zipem,  
materiál je zpevněn textilní sít́kou. 

• 22252 A4   
• 22253 A5   
• 22254 DL   

desky na dokumenty Nomad, 6 kapes
Desky z polypropylenu o síle 0,7 mm  
se 6 kapsami, barevné záložky  
na samostatné sekce,  
uzavírání drukem.  
Formát: 18×11 cm.

• 17064

obal se zipem 
Zakládací obal ze silného čirého PVC uzavíratelný zipem  

ochrání uložené doklady před ztrátou a poškozením,  
balení 10 ks.

• 22240 A4

• 22241 A5

• 22242 DL

desky na dokumenty Nomad, 13 kapes 
Desky z polypropylenu o síle 0,7 mm se 13 kapsami, barevné 

záložky na samostatné sekce, uzavírání velkou přezkou.  
Formát: 33×25 cm. 

 • 17061

desky na dokumenty Nomad, 7 kapes 
Desky z polypropylenu o síle 0,7 mm se 7 kapsami,  

barevné záložky na samostatné sekce,  
uzavírání drukem. Formát: 26×14 cm. 

 • 17063

obal se zipem – rozšířená kapacita
Polypropylenový zakládací obal se zipem, dno rozšířené 
skladem pro zvýšení kapacity. 

• 22248 A4   

• 22249 A5   

• 22250 DL   
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KOLEKCE V ZÁŘIVÝCH, SVĚŽÍCH BARVÁCH
Přeneste barevnou harmonii i do své kanceláře.
Vybírejte ze 6 moderních VIVIDA barev 
a 12 různých výrobků.

www.esselte.com
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mapa 250 Classic
Papírová odkládací mapa A4 bez chlopní,  
materiál eko karton 240 g, balení 100 ks.

• 20550

mapa 253 Classic
Papírová odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi,  
materiál eko karton 240g, balení 50 ks.

• 20553

mapa 251 Classic 
Papírová odkládací mapa A4 s 1 chlopní,  
materiál eko karton 240 g, balení 100 ks.

• 20552

mapa 250 prešpán 
Odkládací mapa A4 bez chlopní z barevného  

prešpánu 350g, balení 20 ks.

• 20589

mapa 253 prešpán 
Odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi z barevného  

prešpánu 350g, balení 20 ks.

• 20557
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deska s rohem
Odkládací mapa s 1 klopou,  
eko karton Classic 240 g,  
balení 50 ks.

• 20545      

mapa 253 s gumičkou WOW
Odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi v zářivých barvách,  

povrch lesklý – laminovaný, s gumičkou přes rohy  
pro ochranu dokumentů, kapacita až 250 listů.

• 20575      

mapa 253 s gumičkou Donau
Kartonová odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi, materiál 
300 g, hladký lakovaný povrch, s gumičkou pro ochranu 
dokumentů.

• 20593

mapa 253 káro s gumičkou 
Odkládací mapa A4 se 3 klopami  
a gumičkou, lakovaná lepenka  
400 g, potisk káro.

• 20600    

 

 

mapa 253 prešpán s gumou 
Odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi z barevného prešpánu  

350 g s gumičkou přes rohy pro ochranu dokumentů,  
balení 20 ks.

• 20585

odkládací kapsa prešpán 
Kapsa na dokumenty z barevného prešpánu 350 g,  

balení 20 ks.

• 20543     
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mapa Black&White s gumičkou 
Neprůhledná plastová odkládací mapa A4 se 3 chlopněmi  

a gumičkou přes rohy pro ochranu dokumentů.

• 20577    

mapa průhledná s gumičkou 
Průhledná plastová odkládací  
mapa A4 se 3 chlopněmi  
a gumičkou přes rohy  
pro ochranu dokumentů,  
barevný mix.

• 20581

mapa Opaline s gumičkou
Průhledná plastová odkládací  
mapa A4 se 3 chlopněmi  
a gumičkou přes rohy  
pro ochranu dokumentů,  
barevný mix.

• 20584

mapa neprůhledná s gumičkou 
Neprůhledná plastová odkládací  
mapa A4 se 3 chlopněmi  
a gumičkou přes rohy  
pro ochranu dokumentů,  
barevný mix.

• 20583

mapa 253 Neo Colori s gumičkou 
Polypropylenová neprůhledná mapa A4 se 3 chlopněmi 

a gumičkou přes rohy, pro ochranu dokumentů.

• 20576    

mapa Campus A4 Maxi s gumičkou
Polypropylenová mapa z dvoubarevného materiálu, síla  

0,5 mm. Přední strana s okénkem pro personifikaci. Formát A4 
Maxi umožňuje založit také euroobaly, bez toho, aby vyčnívaly. 

Kapacita cca 225 listů. Dodáváno v barevném mixu.

• 20567
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HIT RzC
Prešpánový rychlovazač  

závěsný,  
balení 20 ks.

• 20462

HIT ROC
Papírový rychlovazač nezávěsný,  
balení 100 ks.

• 20451

HIT ROC
Prešpánový rychlovazač nezávěsný,  
balení 20 ks.

•  20452 

HIT RzC 
Papírový závěsný rychlovazač,  

balení 50 ks.

• 20461

HIT RzP
Papírový závěsný rychlovazač  

s půlenou přední stranou,  
balení 50 ks.

• 20471

 červená

 oranžová

 žlutá

 tmavě modrá

 světle modrá

 tmavě zelená

 světle zelená

 fialová

 růžová

 černá

 červená

 oranžová

 žlutá

 tmavě modrá

 světle modrá

 tmavě zelená

 světle zelená

 fialová

 růžová

 černá
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rychlovazač s klipem WOW
Velmi odolné PP desky s klipem Leitz ColorClip ve svěžích WOW 

barvách s dvoubarevným efektem. Ideální pro přenos nebo 
prezentaci Vašich dokumentů, kapacita 30 listů.

• 20493      

rychlovazač WOW
Rychlovazač na děrované papíry v zářivých  

barvách, které zaujmou na první pohled.  
Díky laminaci je povrch desek lesklý  

a vysoce kvalitní. Kapacita až 250 listů.

• 20483      

rychlovazač závěsný plastový
Závěsný plastový rychlovazač s průhlednou přední 

stranou, zadní strana barevná, balení 10 ks.

• 20482 

rychlovazač plastový
Plastový rychlovazač s průhlednou přední  
stranou, zadní strana barevná, balení 10 ks.

• 20481

DURACLIP
Plastový rychlovazač pro neděrované dokumenty s klipem.  
Přední strana transparentní.

• 20490  na 30 listů      

• 20489  na 60 listů      

rychlovazač plastový s kapsou
Průhledná přední strana s kapsou, zadní strana  

z barevného vyztuženého plastu, dodáváno  
v barevném mixu.

• 20485

 červená

 oranžová

 žlutá

 modrá

 sv. modrá

 švestková

 zelená

 sv. zelená

 fialová

 růžová

 černá

 bílá

 červená

 oranžová

 žlutá

 modrá

 zelená

 šedá

 černá

 bílá
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desky s drukem fluo barvy
Polypropylenová obálka A4 v zářivých fluo barvách,  
uzavírání na druk, barevný mix.

• 22215

desky A4 Elektra s drukem,  
3 kapsy

Organizér A4 se 3 kapsami  
s rozlišovači. Uzavírání  

s drukem.

• 22230

desky s drukem
Průhledné polypropylenové  

obálky s klopou,  
uzavírání na druk,  

barevný mix.

• 22220 A4

• 22211 A5

• 22223 A6

• 22228 DL

• 22232 A7

rychlovazací spona
Plastová rychlovazací spona s děrováním 
 pro zavěšení do pořadače, balení 25 ks.

• 20497

desky s drukem Neo Colori
Neprůhledná odolná polypropylenová  
obálka A4, uzavírání na druk.

• 22219     

rychlovazač plast VIVIDA
Plastový rychlovazač, přední průhledná strana, papírový  

zasunovací štítek podél hřbetu, kapacita 160 listů.  
Balení: 25 ks.

• 20494       

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

71

• rychlovazače • spisové desky •



desky Electra DL
Průhledné desky  

s drukem, formát DL.  
Balení mix 5 ks.

• 22227

desky Electra A3
Průhledné desky s drukem pro dokumenty  

do formátu A3. Balení mix 5 ks.

• 22212

desky s drukem Black&White
Neprůhledné desky s drukem pro dokumenty do formátu A4.

• 22217    

desky Electra A5
Průhledné desky s drukem pro dokumenty  
do formátu A5. Balení mix 5 ks.

• 22222

desky Electra A4
Průhledné desky s drukem pro dokumenty  
do formátu A4. Balení mix 5 ks.

• 22224

desky Electra A6
Průhledné desky s drukem  
pro dokumenty do formátu A6.  
Balení mix 5 ks.

• 22225
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desky s drukem na výšku    

• 22214 A4   

• 22229 A5  

závěsné desky s drukem
Průhledná polypropylenová obálka A4  

s Eurozávěsem a klopou,  
uzavírání na druk.

• 22231   

desky Electra 3 díly
Plastové desky Electra A4 s 3dílným  

organizérem, s plastovými přihrádkami  
s rozlišovači, s drukem.  

Balení 5 ks,  
barevný mix.

• 22213

prostorové psaníčko s drukem
Průhledná polypropylenová  
obálka A4 s bočními sklady  
pro rozšíření kapacity,  
s klopou, uzavírání na druk.  
Kapacita až 150 listů.  
Rozměr: 317×243×15 mm.

• 22221   

desky WOW 2 druky 
Desky A4 se 2 druky v zářivých barvách WOW,  

materiál 200 mic, kapacita 120 listů.  
Balení: 6 ks mix barev.

• 22236      
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krabice průhledná
Plastová krabice na spisy s gumičkou přes rohy pro ochranu 
dokumentů z průhledného polypropylenu, hřbet 3 cm.

• 22200

krabice Opaline
Plastová krabice na spisy s gumičkou přes rohy pro ochranu 
dokumentů ze silného polypropylenu, hřbet 3 cm.

• 22202 

krabice neprůhledná
Plastová krabice na spisy s gumičkou přes rohy pro ochranu 

dokumentů z neprůhledného polypropylenu, hřbet 3 cm.

• 22206     

krabice Neo Colori
Plastová krabice na spisy A4 s gumičkou přes rohy, pro ochranu 

dokumentů, z neprůhledného pevného polypropylenu 800 µm, 
rozměr 246×326×30 mm.

• 22203     

 čirá

 červená

 modrá

 zelená

 žlutá

 kouřová

 čirá

 červená

 modrá

 zelená

 žlutá

 oranžová

 fialová

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

74

• plastové krabice •



box na spisy WOW
Vysoce kvalitní box na spisy v živých WOW barvách 

s dvoubarevným efektem. Ideální pro archivaci a přenos 
objemnějších dokumentů, složek nebo dalších WOW  

výrobků. Vyrobeno z polypropylenu, kapacita 250 listů.

• 22196      

mapa Electra s gumičkou 
Polypropylenová mapa A4 se 3 chlopněmi  

a gumičkou přes rohy, pro ochranu dokumentů.

• 20582    

box na spisy Style
Ideální pro archivaci a přenos objemnějších dokumentů a složek 
formátu A4. Vyrobeno z unikátního odolného polypropylenu. 
Do boxu lze vložit ostatní produkty z řady Leitz Style např. 
desky na spisy nebo katalogovou knihu.

• 22210      

kancelářský box Black&White
Plastová krabice na spisy s gumičkou přes rohy pro ochranu 
dokumentů ze silného polypropylenu, hřbet 3 cm.

• 22207  
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podložka s klipem
Psací podložka „jednodeska“ z kvalitní silné lepenky,  
povrch je potažen lamino fólií, která chrání povrch před 
poškozením. Desky jsou opatřeny klipem pro snadné  
a rychlé uchycení formulářů, dodáváme v barevném mixu.

• 20302 A4

podložka s klipem plastic
Psací podložka A4 „jednodeska“ s klipem pro snadné a rychlé‚  
uchycení formulářů, extra pevná lepenka potažená plastem.

• 20307 A4, mix barev

• 20310 A5 

podložka s klipem Neo Colori
Psací podložka „jednodeska“ A4 z kvalitní silné lepenky,  

povrch je potažen lamino fólií, kovový klip pro snadné  
a rychlé uchycení formulářů.

• 17031     

psací podložka s klipem WOW 
Pevná podložka pro každodenní použití ve svěžích 

barvách WOW s dvoubarevným efektem. Vyrobeno 
z matného polystyrolu. Ideální pro uchování dokumentů 

v bezpečí, s háčkem na zavěšení, kapacita 75 listů.

• 17027      

podložka s kalkulačkou 
Psací podložka A4, velký klip  
pro uchycení papíru opatřen  

kalkulačkou se solární baterií.

• 17026
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desky duo s klipem WOW
Pevná podložka pro každodenní použití  
ve svěžích barvách WOW s dvoubarevným  
efektem. Vyrobeno z polyfoamu. Ideální  
pro uchování dokumentů v bezpečí,  
kapacita 75 lisů a 10 listů v kapse.

• 17065      

desky duo s rychlosvorkou
Dvojdeska plastic A4 s rychlosvorkou  

u hřbetu, na vnitřní straně kapsa.  
Dodáváno v barevném mixu.

• 17057

podložka s klipem Black&White
Psací podložka „jednodeska“ A4  
z kvalitní silné lepenky, povrch potažen folií, 
klip pro snadné a rychlé uchycení formulářů.

• 17030  

desky duo Neo Colori
Dvojdeska A4 s klipem, extra pevný karton potažený lamino folií.

• 17071     

desky duo s klipem

Dvojdeska A4 s klipem, na vnitřní straně kapsa.  
Materiál: karton potažený plastem.  

Dodáváno v barevném mixu.

• 17062
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podložka Mapa ČR 
Stolní podložka s mapou ČR, po levé straně průhledná záložka  

pro ukládání důležitých poznámek, rozměr 40×60 cm.

• 17022

podložka s folií 
Psací podložka na stůl rozměru 60×40cm má přední stranu 

ze speciálního průhledného materiálu, který umožňuje pohyb 
myší u Vašeho PC. Díky odklápění si můžete vytvořit podložku 

s oblíbeným motivem nebo uložit různé pracovní poznámky,  
takže je budete mít při ruce.

• 17023

desky se záložkou
Plastové desky A4, na vnitřní straně průhledné záložky. 
Vhodné pro ochranu dokumentů při jejich přenosu,  
dodáváno v barevném mixu.

• 17052 svislé záložky

• 17050 spodní záložka

složky pro řidiče
Oblíbené plastové desky s všestranným použitím,  
u hřbetu rychlosvorka pro uchycení dokladů, pravá  
klopa opatřena kapsami na karty, po levé straně  
boční kapsa, černé.

• 17068 formát A4

• 17067 formát A5

podložka
PVC podložka 592×420 mm s 50 papírovými  
odtrhávacími listy, týdenní kalendář.

• OS100
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aktovka Exabag   
Aktovka s rukojetí. Uzavírání na přezku. Dvě vnitřní přihrádky, 

vhodné na dokumenty A4. Kapsa na CD/DVD a vizitky. Vyrobeno 
z extra silného (2 mm) a odlehčeného polypropylenu.

• 70090

desky Exafolio s blokem
Vícedílné zakládací desky A4, přihrádky s popisovatelnými záložkami, 
s kroužkovým blokem. Kapsy na drobné předměty, CD/DVD, vizitky, 
telefon nebo tablet, 3 poutka na propisky. Vyrobeno z extra silného  
(2 mm) a odlehčeného polypropylenu. Uzavírání na druk.

• 70073

organizér na dokumenty Opaline
Organizér pro dokumenty A4, 13 kapes s registrem,  
materiál odolný polypropylen , zavírání na klopu.

• 70102

aktovka s přihrádkami WOW
Pro pohodlný přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek, 
včetně speciální přihrádky na různé předměty. Vyrobeno z unikát-
ního dvoubarevného polypropylenu. V zářivých barvách WOW. 
Kapacita 250 listů.

• 70093      

kufřík s přihrádkami  
136 Style plus

Kufřík s uchem na dokumenty  
A4 z pevného polypropylenu,  
13 přihrádek s rozlišovačem.

• 70089
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portfolio TOP 
Konferenční mapa A4 se zipem, vybavená  
4 kroužkovou mechanikou a jednodeskou  

s klipem, uvnitř kapsy pro odkládání  
karet, CD a pod.  

Rozměr:295×350×35 mm.

• 70079  

aktovka 135 Style plus
Aktovka A4 z extra pevného  
neprůhledného polypropylenu  
s 13 přihrádkami, uzavírání  
na gumičky.

• 70095

portfolio Atlanta
Konferenční mapa A4 v černé barvě, se zipem, vybavená 
4 kroužkovou mechanikou, blokem a kalkulačkou. Uvnitř 
kapsy pro odkládání dokumentů, karet, vizitek, CD a pod. 
Rozměr: 350×247×47 mm.

• 70071

portfolio Assistent
Konferenční mapa A4 se zipem, vybavená blokem,  
uvnitř kapsy pro odkládání dokladů, karet a pod.,  
barva černá. Rozměr: 260×348×20 mm.

• 70084 

portfolio TOP B5
Konferenční mapa B5 se zipem, vybavená  
4 kroužkovou mechanikou a jednodeskou,  
uvnitř kapsy pro odkládání karet, CD apod.,  
černá barva. Rozměr: 242×276×40 mm.

• 70082

portfolio Boston
Oblíbené plastové desky s všestranným použitím. Konferenční 
mapa A4 v černé barvě, se zipem, vybavená 4 kroužkovou  
mechanikou a blokem. Uvnitř kapsy pro odkládání dokumentů, 
karet, mobilního telefonu, propisek a pod.  
Rozměr: 350×295×50 mm.

• 70072

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

80

• portfolia a aktovky •



kufr na 4 kolečkách Leitz Complete
Kvalitní, lehký business kufr s 1 prostornou přihrádkou a menší 

přední kapsou. Umožňuje striktně oddělit pracovní vybavení 
a osobní věci. Pohodlné cestování a jednoduchá manipulace díky 

4 hladce se točícím kolečkům do všech stran a pevné rukojeti.

• 61586

kufr na kolečkách Leitz Complete 
Kvalitní, lehký cestovní kufr s dvěmi hlavními prostornými 

kapsami a jednou menší přední kapsou. Umožňuje jasně oddělit 
pracovní vybavení a oblečení. Výrazný a elegantní design 

doplňují kvalitní zipy a stylové matně kovové přezky. Černý 
povrch s kontrastním zeleným vnitřkem, pro snažší hledání 

předmětů. Pohodlné cestování zaručují kvalitní pevná kolečka, 
elegantní rukojet́ a madlo pro upevnění dalších zavazadel.

• 61585

portfolio Big boss
Konferenční mapa A4 + se zipem, vybavená  
4 kroužkovou mechanikou a blokem, uvnitř  
kapsa na tužku, kapsy pro odkládání karet,  
CD a pod., černá barva.  
Rozměr: 410×225×50 mm.

• 70080

organizační desky na tablet Leitz Complete
Organizační desky ochrání váš 10“ tablet  
a jiné mobilní zařízení. S kapsou  
pro A4 sešit, vizitky, jízdenky,  
kabely. Díky nim jste perfektně  
připraveni na další schůzku.

• 61584
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pouzdro Leitz Complete pro tablet 10“
Univerzální pouzdro v elegantním designu, který je doplněn 
kvalitními zipy. Černý povrch s kontrastním zeleným vnitřkem, 
pro snazší hledání předmětů. Ideální pro tablet 10“, s boční 
kapsou pro ostatní menší mobilní zařízení. Uspořádání 
samostatné boční kapsy umožňuje nabíjet mobilní zařízení  
na cestách pomocí externí baterie (např. pomocí USB nabíječky 
Leitz Complete 6413 – není součástí balení.

• 61583

taška Leitz Complete pro tablet 10“

Kvalitní, lehká a kompaktní taška s jednou hlavní a jednou 
menší přední kapsou. Výrazný a elegantní design doplňují 
kvalitní zipy a stylové matně kovové přezky. Černý povrch 
s kontrastním zeleným vnitřkem, pro snazší hledání 
předmětů. Taška nabízí místo pro všechny Vaše mobilní 
zařízení, 10“ tablet a dokumenty formátu A5. Pohodlné 
nošení umožňuje nastavitelný popruh na rameno.

• 61579

taška Leitz Complete pro notebook 15.6“

Kvalitní, lehká a kompaktní taška s dvěma hlavními a jednou 
menší přední kapsou. Výrazný a elegantní design doplňují kvalitní 
zipy a stylové matně kovové přezky. Černý povrch s kontrastním 

zeleným vnitřkem, pro snazší hledání předmětů. Taška nabízí místo 
pro všechny Vaše mobilní zařízení, 15,6“ notebook a dokumenty 
do formátu A4. Lze pohodlně nosit díky polstrovaným rukojetím 

z pravé kůže nebo nastavitelnému ramennímu popruhu, případně 
upevnit na madlo pojízdného kufru. 

• 61587

taška Leitz Complete pro notebook 13.3” 
 Kvalitní, lehká a kompaktní taška s dvěma hlavními a jednou 

menší přední kapsou. Výrazný a elegantní design doplňují kvalitní 
zipy a stylové matně kovové přezky. Černý povrch s kontrastním 

zeleným vnitřkem, pro snazší hledání předmětů. Taška nabízí místo 
pro všechny Vaše mobilní zařízení, 13,3” notebook a dokumenty 
do formátu A4. Lze pohodlně nosit díky polstrovaným rukojetím 

z pravé kůže nebo nastavitelnému ramennímu popruhu, případně 
upevnit na madlo pojízdného kufru.                                                                                                                                          

• 61581
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kapsa CPS 30
Kapsy pro všestranné použití se snadno přemístitelným  

držákem popisky, vyrobeny z recyklovaného kartónu  
s vyšší tuhostí s umělohmotným příčníkem.  

Balení 50 ks.

• 21355     

desky Leitz Alpha Active s bočnicemi
Desky z kvalitního kartonu 225g/m², závěsná lišta se 
zasouvatelnými háčky, skrývatelný rozlišovač, popisek  
zůstává čitelný i po „skrytí“ štítku, bočnice zabraňují  
vypadnutí dokumentů. Balení 5 ks.

• 21404  

desky Leitz Alpha Active s rychlovazačem
Desky z kvalitního kartonu 225g/m², závěsná lišta  
se zasouvatelnými háčky, skrývatelný rozlišovač,  

popisek zůstává čitelný i po „skrytí“ štítku,  
rychlovazač umožňuje zakládání perforovaných  

dokumentů. Balení 5 ks.

• 21405  

kapsa CPS
Kapsy pro všestranné použití se snadno přemístitelným držákem 

popisky, vyrobeny z recyklovaného kartonu s vyšší tuhostí  
s umělohmotným příčníkem. Balení 50 ks.

• 21350     

náhradní držák
Náhradní plastový držák popisky pro kapsy  

CPS a CPS 30, balení 50 ks

• 21377

desky Leitz Alpha Active
Desky z kvalitního kartonu 225g/m², 
závěsná lišta se zasouvatelnými háčky, 
skrývatelný rozlišovač, popisek zůstává 
čitelný i po „skrytí“ štítku, gumičky  
pro bezpečnější přenos dokumentů. 
Balení 5 ks.

• 21406  
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ZÁVĚSNÉ DESKY LEITZ ALPHA 

Pohodlné 
a bezpečné 
přenášení

Gumička pro 
bezpečný přenos 

dokumentů

Skrývatelný 
rozlišovač

Zasouvatelné 
háčky na 

závěsné liště



krabice na závěsné desky
Archivační kartonová krabice na závěsné desky.  
Rozměr: 345×120×245 mm.  
Kapacita: 10 závěsných desek.

• 20248

koš pro závěsné mapy
Přenosné koše uplatníte přímo 
na stole, nebo je můžete vkládat  
do skříní, zabudovatelných výsuvů  
nebo lístkovnic.

•  21451 široký  
pro 25 kapes 

•  21452 úzký  
pro 15 kapes 

krabice Click-N-Store
Archivační skládací krabice  

na závěsné mapy, vyrobeno z kartonu  
potaženého laminem, kovové rohy,  

pevné kovové úchyty pro snadný  
přenos, kovový rámeček pro štítek.  

Rozměr: 410×259×350 mm.  
Kapacita: 50 závěsných desek.

• 21443  

náhradní rozlišovače Leitz Alpha Active
Náhradní plastový rozlišovač použitelný pro všechny závěsné 

desky Leitz Alpha Active, možnost umístění do 10 různých  
pozic, balení 5 ks. 

• 21407

kapsa Pendaflex Standard
Závěsné zakládací desky formátu A4 v jasných barvách. Vyrobeno ze silného 
kartonu, s plastovými rozlišovači s vyměnitelným štítkem. Rozlišovač je možno 
umístit do 9 různých pozic. Lisované dno umožňuje zvýšit kapacitu desek až na 
3 cm. Balení obsahuje 5 ks kartonových proužků, kterými lze rozšířit dno desek.

• 21403 10 ks mix barev

• 21411 25 ks     

zásobník na závěsné desky Donau
Zásobník na závěsné desky, vyrobený z pevného plastu, postranní skryté  

výřezy pro snadný přenos. Dodáván bez závěsných desek. 
Rozměr: 390×150×260 mm.

• 21459  černá,  červená,  šedá,  antracitově šedá

zásobník na závěsné desky Leitz PLUS
Zásobník na závěsné desky, vyrobený z pevného plastu, 
postranní skryté výřezy pro snadný přenos.Dodáváno 
s 8 závěsnými deskami.  
Možnost stohování.  
Rozměr: 370×162×280 mm.

• 21461    
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uzamykatelný vozík
Pojízdný uzamykatelný vozík  
pro závěsné mapy. Během  
používání je možné víko zavěsit  
ze zadní strany vozíku pomocí  
úchytů na vnitřní straně víka.  
Rozměr: 380×650×530 mm.  
Kapacita: 100 závěsných desek.

• 22127

otevřený vozík
Otevřený pojízdný vozík pro přehledné a stabilní  
uložení dokumentů v závěsných deskách.  
Rozměr: 360×670×600 mm.  
Kapacita: 100 závěsných desek.

• 22130

kovový vozík
Výška horního patra odpovídá výšce stolu, takže s vrchní řadou,  

do které se vejde 50 ks kapes, můžete pohodlně manipulovat.  
Kapsy ve vrchní řadě lze umístit v obou směrech. Vozíky jsou  

dodávány v rozebraném stavu, snadno smontovatelné,  
imbusový klíč je přiložen. Do vozíku s výsuvem se celkem  

vejde 100 kapes. Barva: prášková černá matná. 
Rozměry v cm: šířka – 81; výška – 80; hloubka – 45

• 22124

koš s 25 kapsami
Kompletní zabalená sestava, která se skládá  

z černého koše a 25 kapes CPS ve čtyřech barvách. 

• 21426

kovový vozík
Je neustále při ruce a můžete jej použít především pro dokumenty, se kterými  

pracujete velmi často. Do vozíku lze vložit až 40 kapes s úzkým dnem. Závěs  
je blokován proti rozevření a vypadnutí kapes. Do spodní části vozíku lze dát 

dno, které můžete použít např. na noviny, telefonní seznamy, popřípadě tam lze 
umístit 4 umělohmotné přihrádky. Barva: prášková černá matná nebo bílá lesklá.

• 22121 pojízdný vozík: š×v×h 46×62×48 cm 

• 22122 dno: délka 26× šířka 42 cm
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katalogová kniha A3 Superior 20
Katalogová kniha formátu A3 s 20-ti  
kapsami. Plastová kapsa na hřbetu  
s výměnným popisovatelným štítkem.  
Přední strana má kapsu vhodnou  
pro vizitky, poznámky i CD. Více než 50 %  
vyrobeno z recyklovaného materiálu.

• 16359  

katalogová kniha A4 Side 60
Katalogová kniha se 60-ti kapsami a popisovatelným hřbetem. 

Díky možnosti vkládání papíru z vnitřní strany lze použít  
i pro formát A3. Více než 50 % vyrobeno  

z recyklovaného  
materiálu.

• 16360  

katalogová kniha A4 Side 20 
Katalogová kniha s 20-ti kapsami  
a popisovatelným hřbetem. Díky  

možnosti vkládání papíru z vnitřní  
strany lze použít i pro formát A3.  

Více než 50 % vyrobeno  
z recyklovaného materiálu.

• 16358  

katalogová kniha A4 Vivid 30
Katalogová kniha s 30-ti kapsami a popisovatelným 

hřbetem. Desky jasných barev jsou matné.  
Více než 50 % vyrobeno  

z recyklovaného materiálu.

• 16356     

katalogová kniha A4 Fresh 20
Katalogová kniha s 20-ti kapsami. S novým systémem  
pro rychlou a snadnou manipulaci s obsahem kapes.  
Více než 50 % vyrobeno z recyklovaného materiálu.

• 16355    

katalogová kniha Leitz WOW
Velmi odolná PP katalogová kniha ve svěžích WOW barvách 

s dvoubarevným efektem. Ideální pro prezentaci či uložení 
dokumentů, které jsou vystaveny častému prohlížení.

• 16428 20 kapes      

• 16430 40 kapes      
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designová podpisová kniha
Povrch potažený zalaminovaným papírem s hedvábnou  
fólií je příjemný na omak a chrání před prachem a vodou,  
18 třídících listů, s popisovatelným štítkem na titulní straně.  
Roztažitelný hřbet umožňuje zvýšit kapacitu knihy.

• 16374    

podpisová kniha lesklá
Podpisová kniha s povrchem lesklé kůže, 16 dělicích listů.

• 16370     

podpisová kniha Neo Colori
Podpisová kniha, lamino potah, 12 dělících listů,  
štítek na popis. Roztažitelný hřbet zvyšuje kapacitu  
knihy. Rozměr: 241×350×22 mm

• 16369   

katalogová kniha 
Katalogová kniha s deskami  
z polypropylenu, uvnitř  
kapsy „U“ pro ukládání  
prospektů a reklamních  
materiálů,barevný mix.

     

• 16418 10 listů

• 16419 20 listů

• 16427 30 listů

• 16420 40 listů

podpisová kniha Hanibal
Plastová podpisová kniha  
s 16 dělicími listy, černá.

• 16372

třídící desky
Třídící desky ze silného kvalitního  

prešpánu, s gumičkami.  
Rozměr 245×320 mm.

• 18007 7-dílné

• 18008 12-dílné
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kroužkový vizitkář Black&White
Vizitkář A5 s kroužkovou mechanikou na 80 vizitek s registrem,  
je možno doplňovat náhradní obaly.

• 21295  

vizitkář Eko kůže
Elegantní čtyřřadý vizitkář  

na 80 vizitek.

• 21301

kroužkový vizitkář New york
Vizitkář A5 s kroužkovou mechanikou  

na 80 vizitek s registrem, je možno  
doplňovat náhradní obaly.

• 21296

Pultordner
Třídící kniha z pevného kartonu  
s rozlišením A–Z nebo 1–31.

• 21249 A-Z

• 21248 1-31

vizitkář Xepter
Čtyřřadý vizitkář na 80 vizitek,  
mix barev. 

• 21302

náhradní obaly do vizitkářů

• 21312 jednořadé, pro A5/10 ks 

• 21294 dvouřadé, pro A4/10 ks 

kroužkový vizitkář
Vizitkář A5 s kroužkovou  
mechanikou na 80 vizitek  
s registrem, vyrobený  
z materiálu Xepter,  
je možno doplňovat  
náhradní obaly.

• 21311
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Rotacard RV-225
Stolní rotační vizitkář s abecedním  
rozlisovačem + 225 plastikových  
obalů pro 450 vizitek.

• 21331

• 21334  náhradní obaly  
na vizitky, 50 ks

kroužkový vizitkář
Vizitkář A4 s kroužkovou mechanikou na 200 vizitek s registrem,  
je možno doplňovat náhradní obaly, materiál kůže lesk.

• 21307

vizitkář otočný
Stolní otočný vizitkář s registrem  

a 200 kapsami na vizitky  
pro 400 vizitek.

• 21330
kartotéka Concorde

Kartotéka s abecedním rozlišovačem, rozměr: 15×23,5×6,5 cm. 
Kartotéka je rotační, otáčí se o celých 360°. Balení obsahuje 

50 plastových pouzder na 100 vizitek. Kapacita je 200 vizitek.

• 21333

• 21332 náhradní plastová  
pouzdra, 50 ks

pouzdro na vizitky
Elegantní zásobník  
na vizitky v matové  

stříbrné.

• 21313

vizitkář s abecedou
Stolní organizér na vizitky  
pro přehledné uložení vizitek.

• 21274  

Bantex
Kovová kartotéka na vizitky, s abecedním indexem A-Z  
pro snadnou orientaci, s plastovým víčkem v kouřové barvě. 
Kapacita: 600 vizitek (maximální formát 55×90 mm).

• 21273
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Technic Lux
Telefonní záznamník v PVC deskách,  

rozměr 95×75mm, na šířku,  
mix barev.

• 16366

denní záznamy
Univerzální diář denní, 368 stran

• zo1011 A5, PVC  

• zo1031 A4, Balacron  

telefonní záznamník 344
Telefonní záznamník, tvrdé desky s povrchem z umělé kůže 
s ražbou, rozměr 80×150 mm, na výšku, mix barev.

• 16377

adresář A5
Adresář v tvrdých laminovaných  
deskách, rozměr 120×205 mm,  
mix motivů.

• 16375
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Zápisník Ivory Bridge
Stylové zápisníky řady Ivory Fashion & Premium zaujmou svým 
originálním zpracováním. Samozřejmostí  jsou propracované 
detaily, kvalitní materiály a současně ohled na ekologickou 
výrobu dle certi fi kace FSC. 
Zápisník Bridge je atypicky opatřen vnějším pružným poutkem 
pro upevnění kuličkového pera (v barvě zápisníku součástí  
balení). Další prakti cké prvky: texti lní záložka, gumička proti  
nežádoucímu otevření, vnitřní kapsa na zadní straně.

Linkovaný zápisník Ivory Bridge
Formát A5 - 13 x 21 cm, 240 stran.
Kuličkové pero v barvě zápisníku součástí  balení.

16364


