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magnetická tabule plánovací roční
Magnetická plánovací tabule roční s elegantním hliníkovým 

rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk 
v českém jazyce, rozměr 120×90 cm.

• 61399

magnetická tabule plánovací měsíční
Magnetická plánovací tabule měsíční s elegantním hliníkovým 

rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk 
v českém jazyce, rozměr 90×60 cm.

• 61400

keramické tabule
Bílé magnetické tabule se sklokeramickým povrchem,  
elegantním hliníkovým rámem s dekorativními plastovými 
rohy a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady na připevnění 
na zed́.

• 61350 60×90 cm • 61354 100×200 cm

• 61351 90×120 cm • 61355 120×240 cm

• 61352 100×150 cm  • 61356 120×300 cm

• 61353 90×180 cm • 61360 120×200 cm
magnetické tabule
Bílé magnetické tabule s lakovaným povrchem, elegantním 
hliníkovým rámem, dekorativními plastovými rohy 
a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady na připevnění 
na zed́.

• 61405 60×45 cm  • 61410 90×180 cm

• 61407 90×60 cm  • 61417 100×200 cm

• 61411 120×90 cm • 61416 120×240 cm

• 61415 100×150 cm • 61409 120×180 cm

• 61418 120×200 cm • 61419 120×300 cm

magnetická tabule plánovací týdenní
Magnetická plánovací tabule týdenní s elegantním hliníkovým 
rámem, odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém 
jazyce, rozměr 90×60 cm.

• 61401
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magnetická tabule
Bílá magnetická tabule na suché  
mazání s dřevěným rámem. 

• 61445 60×90cm

• 61446 90×120cm

• 61447 100×150 cm

korkové tabule
Kvalitní korkové tabule s hliníkovým rámem, dekorativními 

plastovými rohy a hliníkovou odkládací lištou.

• 61395 90×60 cm • 61397 100×150 cm

• 61396 120×90 cm • 61398 90×180 cm

• 61389 120×180 cm • 61390 120×200 cm

korková tabule s MDF rámem
Korková tabule s MDF rámem v dubovém dekoru.  
Možnost zavěšení vertikálně nebo horizontálně.  
Montážní sada je součástí balení.  
Baleno v ochranné fólii.

• 61361 60×90 cm 

• 61362 90×120 cm

• 61363 100×150 cm stojací tabule
Oboustranná stojací křídová tabule „A“  
s dřevěným rámem, 70×50 cm hnědá.

• 61382 50×70 cm

• 61381 60×120 cm

korkové tabule
Kvalitní korkové tabule s dřevěným rámem,  
včetně háčků na zavěšení a barevných špendlíků.

• 61391 60×40 cm  • 61392 90×60 cm

• 61393 80×60 cm • 61394 120×90 cm
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samolepicí nástěnka Donau
Korková nástěnka se samolepicím  
povrchem pro snadné připevňování  
obrázků bez použití špendlíků.  
Rozměr 58×46 cm, tloušt́ka 4 mm.

• 61431

textilní tabule
Tabule s pevným filcovým povrchem a hlinikovým 
rámem. Modrá barva, plastové rohy, včetně sady  
na připevnění na zed́. Je možné dodat také v šedé barvě.

• 61365 90×60 cm • 61366 120×90 cm

• 61367 100×150 cm • 61368 120×180 cm

Post-it® samolepicí nástěnky
Nástěnka Post-it® se samolepicím povrchem v hliníkovém 
rámu, pro snadné připevňování poznámek a vzkazů, není třeba 
připínáčků ani magnetek, včetně montážních lepicích čtverečků 
k připevnění na stěnu.

• 61429 90×60cm 558FM

• 61430 120×90cm 558FL

Flipchart YSA plus
Magnetický s výsuvnými  
rameny, popisovatelný,  
výškově nastavitelný,  
robustní konstrukce,  
která nepruží při prezentaci,  
hliníkový rám,odkládací  
lišta, rychloupínací lišta  
pro universální použití  
všech flipchartových bloků,  
maximální výška 190 cm,  
rozměr popisné plochy  
70×100 cm.

• 61412

Post-it® samolepicí nástěnky
Nástěnka Post-it® se samolepicím povrchem, pro snadné 

připevňování poznámek a vzkazů, není třeba připínáčků ani 
magnetek, včetně montážních lepicích čtverečků k připevnění 

na stěnu. Rozměr 58,4×45,7 cm

  hnědá korek 558H    modrá 558NM

• 61428
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Flipchart Mobilchart
Mobilní flipchart s magnetickým 

povrchem. Světle šedá barva. Odklá-
dací lišta pro popisovače. Uzamykatel-
ná pojezdová kolečka. Náklon pracovní 

desky pro úhlem 30°.  
Rozměr tabule 66×100 cm.

• 61414

Flipchart Mobilchart Pro
Magnetický flipchart s lakovaným povrchem na pojízdném 
stojanu, 5 uzamykatelných koleček, nastavitelná výška  
i uchycení bloku, náklon tabule 30°, výsuvná ramena. 
Rozměr tabule 74×106 cm, rychloupínací klip na blok.

• 61424

blok pro Flipchart
Náhradní bílý 20-listový blok se díky univerzálnímu 

vrtání děr dá zavěsit na jakýkoliv flipchart. 
Rozměr: 95×68 cm/70 g, balení 5 bloků.

• 16055 čistý

• 16057 čtverečkovaný

Flipchart YSA 2
Flipchart s magnetickým povrchem, popisovatelný  
za sucha stíratelnými fixy. Závěsné hroty na upínací  
liště jsou nastavitelné na různé rozteče děr bloků.  
Plocha flipchartu je orámována hliníkovým rámem 
a opatřena odkládací lištou. Rozměr tabule 70×100 cm.

• 61413

Flipchart Eurochart
Magnetický flipchart s lakovaným  

povrchem rozměru 66×100 cm,  
popisovatelný za sucha stíratelnými  

popisovači. Je vybaven upínací  
lištou Simplex pro libovolnou rozteč  

bloku.Je výškově nastavitelný  
do výšky 190 cm, má stabilní  

trojnohý stojan a odkládací lištu  
pro popisovače. V provedení Pro  

s výklopnými rameny pro zavěšení  
popsaných listů.  

Záruka na povrch tabule 10 let.

• 61420
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reklamní rámečky
Hliníkový Clip rámeček šíře 25 mm s kulatými 

rohy, ideální pro všechny velikosti plakátů,  
včetně montážní sady

• 79326 70×100 cm

• 79320 A4

• 79321 A3

• 79322 A2

• 79323 A1

• 79324 A0

EasyFlip®

Přenosný hlinikový Flipchatr s univerzálním závěsem na stěny, 
dveře, skříně…Vyměnitelná fólie se jednoduše odřízne pomocí 
řezacího zařízení a díky elektrostatickému náboji ji můžete umístit 
na jakýkoli povrch v místnosti. Fólii 60 cm×20 m lze popisovat 
všemi druhy permanentních popisovačů, jedna role folie je 
součástí balení, perforovaná po 80 cm.

• 61422 

• 61421 náhradní folie

magnetické tabule Revolver
Magnetické oboustranné tabule s horizontálním otáčením  

na mobilním stojanu. Povrch tabule je bílý lakovaný. Hliníkový  
stojan má čtyři kolečka s brzdičkou. Plastové držáky na papírový blok 

a odkládací lišta jsou součástí. 

• 61425 120×90 cm

• 61426 150×100 cm

• 61427 180×120 cm

dveřní cedulky a info tabulky
Info tabulky a dveřní cedulky pro správnou orientaci  

ve vnitřních prostorách. Součástí je montážní sada na zed́.

• 79340 50×148 mm

• 79341 105×148 mm

• 79342 105×279 mm

• 79343 148×210 mm

Post-it® samolepicí Flipchart 559
Post-it® samolepicí bílé archy Meeting 

Charts neomezují prezentaci, díky 
lepidlu na druhé straně je možné 

každý jednotlivý arch přilepit  
na jakýkoliv povrch v místnosti,  

30 listů, 63,5×76,2 cm.

• 61423

• 79344 210×297 mm

• 79345 148×148 mm

• 79346 148×750 mm

• 79347 400×500 mm
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laserové ukazovátko
Laserové ukazovátko 
dodávané v pouzdru proti 
poškození. Dosah 600 m.  
Barva paprsku zelená. 
Napájení 2× AAA 1,5 V

• 44475

teleskopické  
ukazovátko
Ukazovátko s integrovaným 
kuličkovým perem a perovým 
klipem lze vysunout do délky 
60 cm.

• 44476 magnetická stěrka
Magnetická filcová stěrka na tabule  
a flipcharty s vyměnitelnými filcy.

• 61433

magnetická stírací houbička
Magnetická, drží na kovové tabuli,  
filcový povrch pro snadné mazání  
bílých tabulí, nepoškrábe povrch,  
rozměr: 110×57×25 mm. 

• 61440

magnetická houba
Pro stírání popsaných tabulí a flipchartů, bez nutnosti 
měnit čistící vrstvu. Houba se omývá vodou.

• 61435

magnetická páska

Magnetická páska 9 mm × 60 cm. Můžete nastříhat  
na libovolnou délku nebo popsat. 

• 30643 sada    

náhradní filc
Náhradní filc  

pro magnetickou  
stěrku. Balení 12 ks.

• 61439

laserové ukazovátko NOBO P2
Vysoce kvalitní laserové ukazovátko, tlačítka pro přechody stránek v prezentaci 

(nahoru/dolů), USB bezdrátová technologie 2,4 GHz, bezdrátové spojení 
v dosahu až 8 metrů, kompatibilní s Win 98 SE a novější a Mac OS 9 a novější, 

dosah laseru 200 m, červený paprsek, napájení: 1× AAA baterie.

• 44474

magnety 
Kulaté magnety v plastu,  

barevný mix.

• 30686 ø15 mm/10 ks

• 30636 ø20 mm/8 ks

• 30635 ø30 mm/5 ks

• 30637 ø40 mm/4 ks

Apli čistící spray
Čistící roztok na bílé tabule s rozprašovačem  

250 ml, neobsahuje alkohol.

• 56501

Kores čistící spray
Čistící roztok na bílé tabule  
s rozprašovačem 250 ml,  
neobsahuje alkohol.

• 56495
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adaptér
Vhodný pro zavěšení odkladačů  
na stěnu či pro postavení na stůl.

• 21370

prezentační stojan pultový
Classic pultové stojany vhodné pro prezentaci letáků, akčních 
nabídek. Šířka transparentního akrylátového plastu formátu A4, 
A5 a A6 je 1,8 mm, formát A3 je široký 3 mm.

• 21190 A4

• 21191 A4 na šířku

• 21192 A5

• 21193 A3

• 21194 A6

• 21195 10,5×21 cm

• 21196 A7

prezentační stojan
Pojízdný otočný stojan černé barvy  
na 24 závěsných odkladačů, výška  
156 cm. Prezentační odkladače  
nejsou součástí dodávky.

• 21371

prezentační odkladače
Odkladače pro prezentační stojan. Pomocí adaptéru je můžete připevnit  

na zed́ nebo je umístit na stůl. Jsou snadno propojitelné. Balení 4 ks.

• 21369  čirá,  průhledná šedá,  průhledná modrá

stolní identifikátor
Elegantní stolní identifikátor z pevného plexiskla  
se skládacím podstavcem.

• 21186 rozměr 80×57 mm, 36 ks

• 21187 rozměr 100×67 mm, 24 ks

• 21188 rozměr 200×87 mm, 12 ks
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vitrína exteriérová
Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro venkovní použití. Kvalitní hliníkový rám  

100% voděodolný. Uzamykatelné dveře z výplní z tvrzeného skla ESG. Možné vnitřní  
i venkovní použití. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Montážní sada.

• 79300 45×62 cm korek

• 79301 67×98 cm korek

• 79305 45×62 cm  
bílá magnetická

• 79306 67×98 cm  
bílá magnetická

vitrína interiérová
Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro interiérové použití.  
Solidní hliníkový rám. Uzamykatelné polykarbonátové dveře pomocí  
imbusového klíče. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický,  
filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.

• 79290 90×60 cm korek

• 79291 120×90 cm korek

• 79293  90×60 cm  
bílá magnetická

• 79294  120×90 cm  
bílá magnetická

• 79297 90×60 cm filc

• 79298 120×90 cm filc

vitrína interiérová s posuvnými dveřmi
Informačí vitrína s posuvnými dveřmi pro vnitřní použití. Kvalitní hliníkový rám. 
Uzamykatelné dveře na klíček s výplní z tvrzeného skla ESG. Zadní strana 
z pozinkovaného plechu. Montážní sada.

• 79308  89×62 cm korek

• 79309  133×62 cm korek

• 79311  89×62 cm  
bílá magnetická

• 79312  133×93cm  
bílá magnetická

• 79314  89×62 cm filc

• 79315  133×62 cm filc

informační tabule
Informační tabule A4  

na stojanu výška 80 cm.  
Hliníkový rám, kulaté rohy.

• 21368
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závěsný držák Tarifold office
Závěsný plastový element s 10-ti závěsnými kapsami A4.  
Vysoce kvalitní plast. Okraje kapes jsou vyztuženy drátem  
a potažené odolným plastem.

• 79230

kapsy Tarifold
Kapsy jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, nereflektujícího PVC. 
Vkládání dokumentů shora.. Jsou určeny pro závěsný držák, 
pultový a otočný stojan. A4/balení 10 kapes.

 modrá

 červená

 žlutá

 zelená

 černá

• 79195

závěsný držák kapes Tarifold

Vysoce kvalitní lakovaný držák pro 10 závěsných kapes A4.  
Umožňuje používat více dokumentů na malém prostoru.  
Ideální pro použití přímo ve výrobě pro uložení dokumentace  
na pracovišti. Součástí dodávky je i upevňovací materiál do zdi.

• 79200

pultový stojan Tarifold office
Pultový plastový stojan je vyroben z tvrzeného plastu. Nohy 

stojanu jsou vhodné pro odkládání psacích potřeb, poznámek 
a dalších drobností. Součástí balení je 10 kapes A4 s modrým 

okrajem.

• 79235

závěsný držák Tarifold
Kompletní držák s 10 kapsami. Komplet se skládá ze základního 

závěsného elementu a 10 závěsných kapes s úchyty.

• 79201
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VEO pultový stojan
S velmi stabilní kovovou konstrukcí v zajímavém minimalistickém 
designu. Dodáván včetně 10 černých kapes formátu A4.

• 79210

Display Frame samolepicí rámeček

Velmi odolné samolepicí rámečky z ABS plastu, který se po pádu na zem  
nerozbije. Zadní plocha je samolepicí a lze jej umístit na hladkou plochu  
pro označení regálů, skříní, dveří…

 modrá

 červená

 žlutá

 zelená

 bílá

• 79202 80×45 mm/4 ks

• 79203 120×45 mm/4 ks

• 79204 A5

• 79205 A4

• 79206 A6

VEO nástěnný držák
Držák na zed́ s velmi stabilní  

kovovou konstrukcí v zajímavém  
minimalistickém designu.  

Dodáván včetně 10 černých  
kapes formátu A4.

• 79209

Display Frame magnetický rámeček
Velmi odolné magnetické rámečky z ABS plastu, který se po pádu na zem nerozbije. Zadní plocha  

je magnetická a lze jej umístit na hladkou plochu pro označení regálů, skříní, dveří…

• 79211 80×45 mm/4 ks

• 79212 120×45 mm/4 ks

• 79213 A5

• 79214 A4

• 79215 A6
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fólie pro ruční psaní Folex Write On
Popisovací fólie umožňují ručně vytvářet předlohy pro 

zpětnou projekci,nebo zachytit a předat spontální myšlenky 
v průběhu prezentací.Fólii lze popisovat všemi dostupnými 

permanentními i nepermanentními popisovači.  
A4/100 mic/balení 100 ks.

• 16801

fólie Folex X-10
Čirá transparentní fólie pro černobílé kopírovací stroje.  

Jsou teplotně stabilizovány proti vlnění při průchodu kopírkou 
a antistaticky opracovány pro bezproblémové podávání  

ze zásobníku. A4/100 mic/balení 100 ks.

• 16800

fólie Folux 32.5 Plus
Čirá transparentní fólie pro inkoustové tiskárny opatřena 
odnímetelným proužkem na kratší straně, pro černobílý 
a barevný tisk. Dokonalá absorpce inkoustu, jeho rychlé 

schnutí ihned po tisku. A4/100 mic/balení 50 ks.

• 16815

fólie Folex BG-72
Čirá fólie pro barevné laserové tiskárny jsou povrstveny 
a tepelně upraveny tak aby po tisku zůstaly rozměrově stálé. 
Vhodné pro Canon, HP, Ricoh Xerox, Kyocera, Konica Minolta.

A4/125mic/balení 100 ks.

• 16810

fólie Folex X-10.2
Čirá transparentní fólie pro černobílé kopírovací stroje, 
podložená papírem přilepeným na delší straně pro stroje  
s optickým čidlem. Jsou teplotně stabilizovány proti vlnění  
při průchodu kopírkou a antistaticky opracovány  
pro bezproblémové podávání ze zásobníku.  
A4/100 mic/ balení 100 ks.

• 16806
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náhradní lampa
Náhradní lampa do OHP  

projektoru 24 V/250 W

• 80324

zpětný projektor
Kompaktní s nízkou hmotností. Vhodný pro malé až střední 
prostory.Zařízení pro rychlou výměnu lampy a nepřerušený 

průběh prezentace.Automatické vyrovnání eliminuje barevné 
a nežádoucí okraje.Projekční hlava a rameno mohou být 

zcela odejmuty a uloženy v pouzdře.Malá projekční hlava 
nebrání ve výhledu na plátno.Ochranu proti krádeži zajišt́uje 

bezpečnostní zástrčka pro zámek Kesington Microsaver.
Snadný transport pomocí úchytů.

• 80321

promítací plátno
Projekční plátno se stativem, ocelový tubus v černé barvě, 

strukturovaný lak proti poškrábání, výškově nastavitelný 
stativ, mechanismus vypnutí plátna. Plátno z povrstvené 

tkaniny odolné proti protržení. 175×175 cm.

• 80322

přenosný zpětný projektor
Kompaktní, přenosný a ergonomický.  
Vhodný pro střední až velké prostory.  
Zařízení pro rychlou výměnu lampy.  
Profesionální tří čočkový objektiv.  
Integrovaná kondenzační čočka. Velmi  
jednoduchý transport. Integrovaná  
kondenzační čočka pro jasnou prezentaci  
ve všech místech obrazu.

• 80320

promítací plátno
Projekční plátno nástěnné s rolovací mechanikou, ocelový tubus, 
strukturovaný lak odolný proti poškrábání, 180×180 cm.

• 80323

PREZENTACE

139

• projektory • plátna •



schránka na 20 klíčů
Kovová nástěnná uzamykatelná schránka na 20 klíčů včetně 20ti 
barevných visaček. Rozměr 200×160×70 mm.

• 89900

schránka na 93 klíčů
Kovová nástěnná uzamykatelná schránka na 93 klíčů včetně  
93 barevných visaček. Rozměr 300×240×70 mm.

• 89902

schránka na 48 klíčů
Kovová nástěnná uzamykatelná schránka na 48 klíčů včetně  

48 barevných visaček. Rozměr 300×240×70 mm.

• 89901

schránka na 140 klíčů
Kovová nástěnná uzamykatelná schránka na 140 klíčů včetně 

140ti barevných visaček. Rozměr 370×280×70 mm.

• 89903

náhradní visačky na klíče
Náhradní barevné visačky na klíče,  

10 ks barevný mix.

• 89905
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visačka
Polotvrdý materiál Durofol 55×87 mm,  

otvory pro klip a pro řetízek, zadní  
strana s výsekem pro snadné  

vysunutí karty, balení 20 ks.  
Bez klipu.

• 21557

visačka
Čiré PVC, papír uvnitř, součástí je  
klip-špendlík, vnitřní rozměr  
58×90 mm, balení 50 ks.

• 21588

visačka
Čiré PVC, papír uvnitř,  
vnitřní rozměr 58×90 mm,  
součástí je klip,  
balení 100 ks.

• 21589

samolaminovací visačka
Jednoduchá laminace za studena,  
vhodná pro standardní formáty vizitky,  
balení 10 ks.

• 21610 na šířku, 104×74 mm

• 21611 na výšku, 70×107 mm 
visačka
Čiré měkčené PVC 60×90 mm,  
balení 20 ks. Bez klipu.

• 21592 na šířku

• 21593 na výšku

visačka
Čirý tvrzený plast, pro 3 klasické  
nebo 1 tlustší čipovou kartu  
na výšku nebo šířku,  
s transparentním vysunovacím  
mechanizmem, rozměr  
55×84 mm. Bez klipu.  
Balení 10 ks.

• 21552

visačka
Tvrzený plast, pro identifikační kartu,  

vnitřní rozměr 88×54 mm,  
balení 50 ks.

• 21587

visačka 
Čiré PVC, s navíjecí šňůrkou (8138-19),  

60×90 mm, balení 10 ks.

• 21590

visačka 
Čirý tvrdý lesklý plast, 25×50 mm na šířku,  

k uchycení slouží kombinovaný  
klip-špendlík. Balení 10 ks

• 21554

visačka 
Tvrzený plast, pro ID  

magnetickou kartu,  
54×85 mm (80005-19),  

balení 25 ks.

• 21591

visačka
Mléčná visačka z tvrzeného plastu  
s otevřenou přední stranou,  
až na 6 čipových karet na šířku,  
včetně plastového klipu,  
rozměr 54×85 mm. Balení 10 ks.

• 21547

visačka
Tvrzený plast, pro čipovou kartu na šířku,  

s transparentním vysunovacím mechanizmem,  
rozměr 54×85 mm. K zavěšení slouží 2 kulaté  

a 1 podélný průsek. Bez klipu. Balení 10 ks.

• 21550
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klip „americký“
Kovový klip s plastovým páskem a kovovým drukem,  
pro dlouhodobé nošení, balení 100 ks.

• 21580

klip FL
Kovový klip s páskem ze silného čirého PVC  
a s kovovým drukem, balení 100 ks.

• 21583

naviják jednobarevný
Plastový jednobarevný naviják s úchytem  
pro identifikační karty. Na zadní straně  
navijáku kovový klip. Průměr navijáku:  
30 mm. Balení 10 ks.

• 21569      

rolosystém s karabinkou
Samostatný rolosystém s karabinkou (8221-58),  
60 cm, balení 10 ks.

• 21584

visačka se šňůrkou
Visačka z pevného průhledného plastu na magnetickou 

kartu, zavěšená na textilní šňůrce, vnitřní rozměr 88×55 mm, 
balení 50 ks.

• 21586

klip s průhledným páskem „evropský“
Kovový klip s plastovým páskem a plastovým drukem,  

pro dlouhodobé nošení, balení 100 ks.

• 21578

rolosystém s úchytem
Samostatný rolosystém s úchytem  

na visačku, 60 cm, balení 10 ks.

• 21558

visačka
Tvrzený plast, na identifikační kartu 54×88mm,  
na šířku. K zavěšení slouží textilní šňůrka  
s krokodýlkem. Balení 50 ks.

• 21553   

naviják oválný
Naviják s kovovým tělem a transparentním  
plastovým krytem, s úchytem pro identifikační  
katry, uchycení na oděv pomocí klipu v horní  
části. Rozměr: 35×5 mm. Balení 10 ks.

• 21573      

konferenční klip
Kombinovaný konferenční klip-špendlík  
se samolepicí zadní stranou, balení 100 ks.

• 21582
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řetízek
Kovový rozpojovatelný řetízek  
k zavěšení identifikačních karet,  
délka 90 cm, balení 10 ks.

• 21596

šňůrka na krk
Plochá textilní šňůrka šíře 15 mm s otočnou  
kovovou karabinou zamac.  
Balení 10 ks.

• 21601      

rolosystém HD 27
Kovový naviják s úchytem  

na identifikační kartu,  
průměr: 27 mm. K uchycení  

na oděv slouží krokodýlek  
nebo klip na zadní straně  

navijáku. Balení 10 ks.

• 21574 s krokodýlkem

• 21575 s klipem

šňůrka na krk
Textilní šňůrka na krk  
s karabinkou (8137),  

š. 20 mm × d. 44 cm,  
balení 10 ks.

• 21595

šňůrka na krk
Textilní dutá šňůrka šíře 10 mm  

s otočnou kovovou karabinou  
zamac. Balení 10 ks.

• 21600      

náramek plastový
Identifikační náramek ze tří vrstev plastové folie s uzávěrem,  

který znemožňuje opakované použití. Použití: sportovní  
a společenské akce, označení pacientů apod. Za příplatek možnost 

potisku (plocha 16×60 mm). Délka náramku: 245 mm. Balení 10 ks.

• 71800      

náramek TYVEK
Identifikační náramek z Tyveku s číselnou řadou. Samolepicí 

perforovaná část znemožňuje opakované použití. Materiál  
je velmi lehký, odolný vůči vodě a neroztažitelný.  

Použití: sportovní a společenské akce, koncerty, rauty apod. 
Rozměr: 20×253 mm. Balení 10 ks.

Za příplatek možnost potisku vlastním logem.

• 71802     

rolosystém HD 30
Kovový naviják s úchytem na identifikační kartu,  
průměr: 30 mm. Kovový klip na zadní  
straně navijáku. Balení 10 ks.

• 21576

Informujte se na možnost potisku  
visaček, šňůrek na krk a náramků 

Vaším firemním logem.
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plomba Eurolock zatahovací s kleštinou PL 91
Vhodná pro pytlové zásilky, kamiony, cisterny, kontejnery, nádrže 
apod. Číselná řada do 7 čísel. Tělo plomby z polyetylenu, kleština  
z polyformaldehydu. 4 velikosti, balení 100 ks. Minimální  
průchod: 5 mm. Možnost potisku logem.

• 61756 PL91/18

• 61757 PL91/26

• 61758 PL91/32

• 61759 PL91/38

fóliová plomba NT 9030, NT 6020
Fóliová bezpečnostní plomba na nesavé podklady typu 
dřevo, plast, kov. Nezanechává stopu na podkladu, 
odpadá jeho čištění. Výrazný nápis VOID se nevratně 
objeví pouze na plombě, účinná při teplotách 0–90°C. 
Minimální odběr: 100 samolepek na kotouči.

• 61786 NT 6020, 60×20 mm   

• 61787 NT 9030, 90×30 mm   

hologram TEH20
Je vyroben na stříbrné, modré, zlaté a červené bezpečnostní folii.  
Provedení: 49 ks hologramů (samolepek) na archu o rozměrech  
150×150 mm. Rozměry hologramu: průměr 20 mm. Variantně je stříbrný 
hologram číslován potiskem černou barvou, nebo laserem embosingově.

• 61789

hologram TEH4517
Je vyroben na stříbrné, modré a zlaté bezpečnostní 

fólii. Provedení: 24 ks hologramů (samolepek)  
na archu o rozměrech 150×150 mm. 

Rozměry hologramu:  
45×17 mm.

• 61790

plomba závěsná PL 95
Vhodná pro kamionové a železniční zásilky,  

technická a měřící zařízení. Vyrobena  
z polypropylenu, 4 velikosti, balení 100 ks.  

Minimální průchod: 6×2 mm.  
Možnost potisku logem.

• 61769 PL95/12

• 61770 PL95/17

• 61771 PL95/21

• 61772 PL95/27

plomba Envopolyseal
Plastové číslované plomby pro vaky na peníze a na klíče. 

Balení 250 ks.

• 61775      

fóliová bezpečnostní páska KTL
Bezpečnostní lepicí páska určená k přelepování kartonových  

a plastových krabic. Při pokusu o odstranění zanechává transparentně 
viditelný text na podkladu (včetně čísla přelepky), nelze přelepit zpět bez 

zřetelného poškození. Role 66 m = cca 440 přelepek formátu 150×45 mm.

• 61785

SAMOLEPICí BEZPEČNOSTNí HOLOGRAMY
Hologramy jsou vhodné pro značení akcií, šeků, dluhopisů, 
slevových poukázek, certifikátů a jiných důležitých dokladů 
nebo předmětů.

Je vyroben na bezpečnostní fólii typu Temper Evident 
sedvičového typu o tloušťce 22 mikronů. Hologram je 
embosingově číslovaný. Splňuje nejvyšší kriteria ochrany 
proti padělání. Při každém pokusu o odlepení zanechá 
viditelnou stopu s nápisem VOID na podložce i na vlastním 
hologramu, u kterého dojde k celkovému znehodnocení 
holografického obrazu. Je určen téměř pro všechny druhy 
povrchů.
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vak na klíče a peníze 1KV11C
Určen hlavně pro ukládání a přepravu klíčů a drobných  
cenností. Materiál: velmi odolný, nepromokavý polyester  
potažený PVC. Rozměr: 178×127×38 mm.  
Plomby: Envopolyseal.

• 61704   

• 61775 plomba

sáčky AMERSAFE Standard 
Bezpečnostní sáčky vhodné pro uložení peněz, cenností,  
dokumentů apod. Jsou opatřeny čtyřjazyčným potiskem 
(včetně Čj a Aj). Mechanicky, tepelně i chemicky odolný  
bezpečnostní přelep se skrytým textem FRAUDE,  
bezpečnostní sváry s tištěným textem, postupné  
číslování (čárový kód). Balení 50 ks.

Typ K70 je vhodný pro strojově přepočítané bankovky.

• 15627 C3, 325×455 + 30 mm

• 15626 B4, 255×355 + 50 mm

• 15625 B5, 180×260 + 20 mm

• 15628 K70, 150×265 + 30 mm 

vak na klíče 1KW104A
Určen hlavně pro ukládání 

a přepravu klíčů a drobných 
cenností. Materiál: velmi odolný, 

nepromokavý polyester potažený 
PVC. Rozměr: 152×152 mm. 

Plomby: Envopolyseal.

• 61703  

• 61775 plomba

obálky AMERSAFE Standard
Bezpečnostní obálky vhodné pro použití v poštovním styku, jsou opatřeny 

čtyřjazyčným potiskem (včetně Čj a Aj). Mechanicky, tepelně i chemicky  
odolný bezpečnostní přelep se skrytým textem FRAUDE, 

bezpečnostní sváry s tištěným textem, postupné číslování 
(čárový kód), možnost kontroly doručení oddělitelnými 

příjemkami. Balení 50 ks.

• 15621 B4, 355×370 + 20 mm

• 15622 B5, 180×260 + 20 mm

BEZPEČNOSTNí OBáLKY
Bezpečnostní obálky jsou vyrobeny z 3 vrstvého polyetylenu  
s vysokou odolností proti roztržení, nemůžou být otevřeny  
bez neodstranitelných stop, jsou odolné proti vlhkosti, ohřevu, 
 mrazu i organickým rozpouštědlům

Informujte se na možnost potisku 
bezpečnostních obálek Vaším  

firemním logem.

vak na peníze 1CB1
Určen hlavně pro ukládání  
a přepravu peněz a mincí.  
Bronzový zip s vysokým  
stupněm bezpečnosti,  
kovový kroužek usnadňuje  
skladovatelnost zavěšením.  
Materiál: velmi odolný,  
nepromokavý polyester  
potažený PVC.  
Rozměr: 254×330×38 mm.  
Plomby: Envopolyseal.

• 61702   

• 61775 plomba
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docházkový systém Safescan TA-8010
Docházkový systém s možností různé registrace včetně softwaru, 
registrace pomocí karty, čipu nebo PIN kódu, kompletní evidence 
pracovní doby (příchody/odchody, přestávky, projekty,..), přesný 

výpočet odpracovaných hodin/přesčasů, přístup k datům 
v reálném čase, možnost použití více terminálů v rámci jedné 

sítě, velký 3,5” barevný TFT displej, 8 programovacích tlačítek, 
intuitivní grafické uživatelské rozhraní, počet registrovaných 

uživatelů až 3 000, až 100 000 časových  
záznamů, rozhraní: Ethernet (LAN), USB,  

jazyky terminálu: CZ, EN, DE, FR, IT, ES, PT,  
NL, SK, HU, PL, DK, SE, FI, jednoduchá  

montáž. Obsah balení: terminál, adaptér,  
licence na software, 5x RFID karta, sada pro  

montáž na stěnu, průvodce rychlou instalací.

• 99369

docházkový systém Safescan TA-8025 Wi-Fi
Docházkový systém s možností různé registrace včetně 

softwaru, registrace pomocí otisku prstu nebo PIN kódu, s 146 
možností aktivací dveří a čidla alarmu, kompletní evidence 

pracovní doby (příchody/odchody, přestávky, projekty,..),  
přesný výpočet odpracovaných hodin/přesčasů, přístup 
k datům v reálném čase, možnost použití více terminálů  

v rámci jedné sítě, velký 3,5” barevný TFT displej, 8 progra- 
movacích tlačítek, intuitivní grafické uživatelské rozhraní, 

počet registrovaných uživatelů až 3 000, až 100 000 časových 
záznamů, rozhraní: Wi-Fi, LAN, USB, jazyky terminálu: CZ, 

EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SK, HU, PL, DK, SE, FI, jednoduchá 
montáž. Obsah balení: terminál, adaptér, licence na software, 

sada pro montáž na stěnu, průvodce rychlou instalací.

• 99370

detektor padělků SAFESCAN 30
Možnost kontroly pravosti všech typů (měn) 

bankovek, pokud označení perem  
na bankovce zmizí, je pravá,  

v případě, že označení  
na bankovce změní  

barvu, jedná se  
o padělek.

40099

třídička a počítačka CZK mincí
třídička a počítačka mincí, měna – CZK, počítá  
a třídí rychlostí 220 ks mincí za minutu,  
kapacita zásobníku je 300–500 
mincí, celkové počitadlo kusů, 
počitadlo kusů za nominální 
hodnotu, celkové počitadlo 
hodnoty, počitadlo hodnoty 
za nominální odnotu, rozměry 
355×330×266 mm, váha 5 kg.

• 99374

registrační karta  
Safescan
Sada 25 karet pro registrační  
systémy SAFESCAN.

• 99371

registrační čip Safescan
Sada 25 čipů pro registrační systémy  
SAFESCAN, čtení čipu probíhá do 7 cm  
od docházkového systému, čipy jsou  
vhodné pro registrační systémy  
SAFESCAN TA-810 a A-855,  
čipy jsou v šedivé barvě.

• 99372

detektor padělků SAFESCAN 70
Detektor padělků bankovek a kreditních karet, 

možnost kontroly všech typů bankovek (měn), 
možnost kontroly kreditních karet a dokumentů 

obsahujících ochranné prvky, kontrola vodotisku, 
kontrola ochranných UV prvků, kontrola 

mikrotisku, UV lampa a intenzivní bílé světlo.

• 99373

počítačka bankovek Safescan 2250 LCD
Počítačka bankovek s velice snadnou obsluhou, 
počítá až 1.000 bankovek za minutu, LCD displej 
pro zobrazení napočítaných kusů bankovek, 
možnost 3 bodové kontroly ochranných prvků 
bankovek, kontrola ochranných UV prvků 
(ultrafialové záření), kontrola ochranných IR prvků 
(infračervené záření), kontrola magnetických MG 
prvků, funkce automatického zahájení a zastavení 
počítání, použitelná pro všechny měny, alarm 
při detekování podezřelé bankovky a přerušení 
počítání, funkce odpočítávání do svazku 10, 20,  
50 nebo 100 bankovek, funkce přidávání bankovek.

• 99375

boxy na peníze
Uzamykatelné boxy na peníze  

z ocelového plechu, 2 klíče.

• 99404 152×115×80 mm     

• 99405 300×240×90 mm    

• 99406 200×160×90 mm    

• 99407 250×180×90 mm    
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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 



SAX 306
Celokovový.

• 30230  
  

Boxer P1
Celokovový,  

s příložníkem.

• 30206  
  

Rapesco 810 
Celokovový, okénko pro personalizaci.

• 30198  

Boxer 80
Celokovový,  
s příložníkem.

• 30239 

SAX Design
Celokovový.

• 30220        

Rapesco 820-P
Možnost aretace  
do ploché polohy.

• 30203    

Rapid Fashion ECO
Děrovačka vyrobená z 80%  
z recyklovaného  
průmyslového plastu ABS.

• 30251  

10
1 mm 5,5 mm 80 mm

15
1,5 mm 5,5 mm 80 mm

20
2 mm 5,5 mm 80 mm

12
1,2 mm 5,5 mm 80 mm

20
2 mm 5,5 mm 80 mm

22
2,2 mm 5,5 mm 80 mm

20
2 mm 5,5 mm 80 mm

SAX 325
Plast + kov.

• 30217    

25
2,5 mm 5,5 mm 80 mm
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Leitz NeXXt Style
Pevná a spolehlivá celokovová  
děrovačka pro každodenní použití.  
Tělo i rameno vyrobené z kovu.  
Protiskluzové plastové dno  
proti poškození nábytku.

• 30212     Leitz 5008 WOW
Patentovaný úchyt a ostřejší děrovací segmenty snižující sílu 
nutnou k děrování, příložník, pevná fixace.

• 30233      

Rapesco 825
Celokovový, okénko  
pro personalizaci,  
možnost aretace  
do ploché polohy.

• 30201   

25
2,5 mm 5,5 mm 80 mm

25
2,5 mm 5,5 mm 80 mm

30
3 mm 5,5 mm 80 mm
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Nová generace sešívaček a děrovaček
• Dokonalé barevné kombinace v moderním

designu
Snadné děrování: 
• Díky patentovanému úchytu a ostřejším

děrovacím segmentům potřebujete při
děrování méně síly

• Příložník s pevnou fixací, tištěnými formáty
    a rámečkem pro přesné děrování
Spolehlivé sešívání: 
• Patentovaná DIT technologie pro absolutně

perfektní  a bezproblémové sešívání

Spolehlivé technologie 
a moderní design

10 let záruka

Výr obek Kód

Celokovová stolní děrovačka Leitz 5008
Módní  WOW   barvy. Kapacita děrování 30 listů.

30233

Celokovová stolní sešívačka Leitz 5502 
Módní  WOW  barvy. Kapacita sešívání 30 listů.

29992

1 Metalická růžová   1 Metalická modrá    1  Metalická oranžová 

1 Ledově modrá   1 Purpurová   1  Metalická zelená
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SAX 406 
Celokovový.

• 30231   

SAX 506
Celokovový.

• 30234   

Rapesco 827-P
Okénko pro personalizaci,  
možnost aretace do ploché  
polohy.

• 30250    

Leitz 5138
Patentovaný úchyt snižující sílu nutnou  
k děrování, příložník, zámek ramene.

• 30210     

Rapid SP 30 
Děrovačka vybavená  
inovativní technologií  
Rapid Press Less™,  
která snižuje potřebu  
síly o více než 50%.

• 30248  

Rapid FC 30
Kov + ABS plas.

• 30246   

    

30
3 mm 5,5 mm 80 mm

30
3 mm 5,5 mm 80 mm

30
3 mm 5,5 mm 80 mm

40
4 mm 5,5 mm 80 mm

40
4 mm 5,5 mm 80 mm

30
3 mm 5,5 mm 80 mm
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Rapesco Zero-65 
Kovová, okénko pro personalizaci,  

možnost aretace  
do ploché polohy.

• 30253  

SAX 300
Celokovový čtyřděrovač.

• 30232 

SAX 618
Při děrování stačí  
vyvinout pouze  
poloviční sílu.

• 30216    

15
1,5 mm 5,5 mm 80 mm

65
6,5 mm 5,5 mm 80 mm

Rapid HDC65 

Výkonná děrovačka s ergonomicky  
tvarovaným ramenem  
z litého kovu. 

• 30243   

65
6,3 mm 5,5 mm 80 mm

Rapesco P1100 
Velkokapacitní, okénko pro personifikaci,  
možnost čtyřděrování.

• 30260 děrovač

• 30261 náhradní nože 2 ks

• 30262 náhradní plastové podložky 4 ks

65
6,3 mm 5,5 mm 80 mm

100
10 mm 5,5 mm 80 mm
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mini sešívačka a děrovačka Leitz WOW 
Set celokovové mini sešívačky a děrovačky v metalických 
barvách WOW pro každodenní použití. Vysoká  
kvalita a kompaktní rozměry, kapacita 10 listů,  
spojovače No. 10. Vhodné pro použití  
doma, v kanceláři i na cestách.

• 21491      

•  29790 spojovače Leitz P2 – 
No. 10, 1 000 ks

Boxer S 2

Praktická sešívačka na 20 listů.

• 30156    

SAX 519
Ploché sešívání Flat Clinch.

• 30161    

Rapid F16
Sešívačka s polovičním plněním drátků, s ocelovým mechanismem, 
vysoce kvalitním plastem ABS a pryží TPE.

• 30165    

Puffa
Kov + plast, horní plnění.

• 29990  

Boxer SX 11 
Minisešívačka, mimořádně  
lehké sešívání,  
úspora 60% síly.

• 30139    

Rapesco Snapper 
Plast + kov, horní plnění.

• 30032   

16

29 mm No. 10

10

30 mm No. 10

20

40 mm 24/6 . 26/6

20

50 mm 24/6 . 26/6

20

55 mm 24/6 . 26/6

20

44 mm No. 10

20

50 mm 24/6 . 26/6
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vyrobeno    

  pro život

   s jistotou 
prověřené 
        značky děrovačky se zárukou dlouhé životnosti, extra výkonné sešívačky, 

sešívačky s plochým šitím, ergonomické sešívací kleště, takrovací pistole, drátky ...

Bez názvu-3   1 5.9.2012   22:03:48



SAX 39

• 30145    

Leitz 5502 WOW
Celokovová sešívačka + startovací balení  

drátků 200x24/6. DIT technologie pro perfektní sešívání.

• 29992      

SAX 620
Celokovové sešívací kleště.

• 30150    

Leitz Style 5562
Pevná a spolehlivá celokovová sešívačka.  
Základna z kovu, rameno kov/plast. Protiskluzové  
plastové dno proti poškození nábytku, integrovaný  
vyndavač drátků. 

• 29989     

elektrická sešívačka Leitz WOW 
Sešívačka snadno ovladatelná jednou  
rukou, vhodná pro časté používání,  
ve výrazných a stylových barvách.  
Na tužkové baterie AA.

• 30164      

•  29808 spojovače  
Leitz e1, 2 500 ks

Rapesco Bowfin 
Celokovová, horní plnění.

• 30015   

10

10 mm e1

25

55 mm 24/6 . 26/6

25

50 mm 24/6 . 26/6

30

50 mm 24/6 . 26/6

25

45 mm 24/6 . 26/6

30

60 mm 24/6 . 26/6
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Rapid F30
Sešívačka s polovičním plněním drátků  

a technologií plochého sešívání.

• 30013   
    

  

SAX 539
Ploché sešívání Flat Clinch.

• 30162    

30

30 mm 24/6 . 26/6

30

55 mm 24/6 . 26/6

SAX Design 
Sešívačka na 25 listů  

v designových barvách.

• 30146   
    

  

25

63 mm 24/6 . 26/6
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Rapesco Flat clinch 
Celokovová, potažená matným plastem, protiskluzová  
spodní část, okénko pro personifikaci.

• 30016   

Rapid Supreme Omnipress SO30c 
Technologie Omnipress™ umožňuje  

s minimem síly stlačit sešívačku  
po celém jejím těle + super ploché  

sešívání SuperFlatClinch™.

• 30011 , , 
• 29702 spojovače Rapid 

Omnipress 30 

Boxer SX 22
Mimořádně lehké sešívání, úspora 60% síly.

• 30140

Leitz 5523
Celokovová, ploché sešívání, startovací naplnění drátků 50×24/6.

• 30180   

SAX 140
Kovová sešívačka, přední plnění.

• 30159

Rapid S27 SFC 
Ploché sešívání  

SuperFlatClinch.

• 30172

30

55 mm 24/6 . 26/6

30

46 mm Omnipress 30

45

70 mm
24/6 . 26/6 
24/8 . 26/8

30

55 mm 24/6 . 26/6

40

75 mm
24/6 . 26/6 
24/8 . 26/8

30

60 mm 24/6 . 26/6
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Rapid Supreme Omnipress SO60c 
Velkokapacitní sešívačka s technologií Omnipress™  
umožňuje s minimem síly stlačit sešívačku po celém  
jejím těle + super ploché sešívání SuperFlatClinch™.

• 30171 , , 
•  29703 spojovače Rapid  

Omnipress 60 

SAX 199
Možnost použít i standardní  

drátky 24/6.

• 30152

Rapesco Luna 
Celokovová, potažená matným  

plastem, přední plnění.

• 30017    

Rapesco AV-55
Přední plnění, kovová mechanika,  
možnost personifikace, hloubka  
sešívání: 7–62 mm.

• 29991

Rapesco AV-45
Přední plnění, kovová mechanika,  

možnost personifikace,  
hloubka sešívání: 7–62 mm.

• 29997

Rapid E15/12 
Celokovová, plnění shora.

• 30168  

50

70 mm
24/6 . 26/6 
24/8 . 26/8

115

7–62 923/8–15

210 

7–62 923/8-23

20

320 mm 24/6 . 26/6

100

55 mm
24/6–10 
23/9–13

50

50 mm Omnipress 60
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Rapesco AV-69
Horní plnění, kovová mechanika, možnost personifikace, 
hloubka sešívání: 10–70 mm, odnímatelná pracovní základna, 
zásobník na náhradní drátky.

• 30006

rozešívač SAX
Klešt́ový rozešívač kancelářských  
sešívacích drátků se zajištěním.

• 30353

rozešívač Boxer
Klešt́ový rozešívač 

kancelářských  
sešívacích drátků.

• 30354

takrovací pistole Z-Duo
Lehká takrovačka z ABS plastu,  

celokovová spodní část, aretace  
madla do bezpečnostní  

polohy, okénko  
pro personifikaci.

• 29970

Rapid HD110
Libovolně nastavitelná pracovní délka.  
Praktické okénko pro určení velikosti drátků.

• 30026   

115

10–70 923/8–23

13/4–13/14

Rapid HD70
Celokovová, horní plnění.

• 30025   

70

55 mm 9/8–10

110

88 mm 9/8–14
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SAX 
Spojovače do sešívaček,  

1000 ks.

• 29640 No.10

• 29641 24/6

• 29642 24/8

• 29643 26/6

• 29644 24/10

• 29645 23/13

• 29646 23/17

Boxer Q
Spojovače do sešívaček, 1000 ks.

• 29620 No.10

• 29621 24/6

• 29622 23/8

• 29623 23/10

• 29624 23/13

• 29626 23/17

• 29627 23/20

Rapesco 
Pro taktovací  
pistole, balení  
5000 ks.

• 29740 13/4

• 29741 13/6

• 29742 13/8

• 29743 13/10

• 29744 13/14

Rapid
Spojovače do sešívaček, 
1000 ks.

Drátky standard: určeno  
do sešívaček s kapacitou  
sešití do 20 listů. 
Drátky strong: určeno do sešívaček  
s kapacitou sešití do 30 listů. 
Drátky super strong: určeno do sešívaček  
s kapacitou nad 30 listů.

• 29660 No.10 Standard
• 29661 24/6 Standard 
• 29662 24/6 Strong
• 29663 24/8 + Super Strong
• 29664 26/6 Standard

• 29675 9/8 Super Strong
• 29676 9/10 Super Strong
• 29677 9/12 Super Strong
• 29678 9/14 Super Strong
• 29679 9/20 Super Strong

Určeno do sešívaček  
s kapacitou sešití  
do 30 listů.

• 29690 23/6 Standard
• 29691 23/8 Standard
• 29692 23/10 Standard
• 29693 23/12 Standard
• 29695 23/15 Standard

RON 
Spojovače do sešívaček,  

1000 ks.

• 29600 No.10, 2000 ks

• 29601 24/6

• 29602 24/8

• 29603 24/10

Rapesco 
Spojovače do sešívaček,  

1000 ks.

• 29710 26/6

• 29711 24/6

Rapesco 
Do velkokapacitních sešívaček,  

balení 1000 ks.

• 29720 923/8

• 29721 923/10

• 29722 923/12

• 29723 923/14

• 29724 923/17

• 29725 923/20

• 29726 923/23
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Binder clip černý
Kancelářské kovové klipy pojmou  
větší počet archů, barva černá,  
balení 12 ks.

• 30696 15 mm • 30690 19 mm

• 30691 25 mm • 30692 32 mm

• 30694 41 mm • 30693 51 mm

zásobník na sponky
Stolní magnetický zásobník  
na dopisní sponky.

• 30682

dopisní sponky
Dopisní sponky s pozinkovanou  
úpravou, neznečišt́ují papír.

• 30509 33 mm, 100 ks

• 30510 50 mm, 100 ks

Office Bubble
Magnetický zásobník na dopisní  
sponky včetně 100 ks sponek  
25 mm.

• 30677

pružinový clip
Chromované kovové klipy s otvorem  

pro zavěšení, velmi silná pružina.

• 30701 50 mm

• 30702 63 mm

• 30704 105 mm

• 30703 145 mm

barevné sponky
Barevné dopisní sponky,  
32 mm, balení 75 ks.

• 30519

dopisní sponky
Dopisní sponky s pozinkovanou  

úpravou, neznečišt́ují papír.

• 30501 25 mm, 100 ks

• 30502 28 mm, 100 ks 

• 30508 75 mm, 25 ks

LUX
Magnetický zásobník  

na dopisní sponky.

• 30679   

Binder clip barevný
Kancelářské kovové klipy  

pojmou větší počet archů,  
barevný mix, balení 12 ks.

• 30699 19 mm  
 • 30698 32 mm

kalíšek na sponky
Drátěný kalíšek na sponky,  
Ø 90 mm, v 30 mm.

• 22005   

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

160

• dopisové spony • klipy •



lupy
Lupa s kovovou obrubou.

• 30360 75 mm, 5× zvětšení 

• 30361 50 mm, 5× zvětšení

• 30362 40 mm, 10× zvětšení 

navlhčovač gelový Concorde
Gelový navlhčovač prstů – 20g.  

Neutrální vůně, obsahuje glycerin,  
netoxický, spodní strana protiskluzová.

• 31353

špendlíky
Špendlíky obyčejné  

celokovové,  
balení 200 ks.

• 30561

špendlíky
Špendlíky s barevnou plastovou  
hlavou, barevný mix, balení 50 ks.

• 30560

připínáčky technické
Celokovové připínáčky 232 s ostrým  
hrotem, Ø hlavy 10 mm, balení 50 ks.

• 30531

navlhčovač
Navlhčovač s molitanovou  

houbičkou.

• 31350

Magic clip
Kancelářský rychlosponkovač  
na doklady bez prošití, sponky  
je možno použít opakovaně. 
Náhradní sponky – 50 ks v balení.

• 61443 sponkovač

• 61442  náhradní sponky  
4,8 mm/40 listů

• 61441  náhradní sponky  
6,4 mm/60 listů

připínáčky tabulové
Plastové pro korkové tabule,  
barevný mix.

• 30566 100 ks

připínáčky
Celokovové připínáčky 222,  

Ø hlavy 10 mm, balení 100 ks.

• 30522

navlhčovač gelový Kores 
Navlhčovač 15 ml, nezanechává stopy, neutrální vůně, 

bezpečné pro pokožku a nehty.

• 31352
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nůžky titanové Scotch
Ostří z titanové slitiny je 4× tvrdší než nerezová ocel.  
Až 100 000 střihů bez nabroušení. Délka 20 cm,  
barevný mix.

• 30719

nůžky Kores 
Univerzální nůžky soft grip, z nerezavějící oceli, ergonomický 

úchop. Dodáváno v barevném mixu. Záruka 10 let.

• 30748 17 cm 

• 30749 21 cm

nůžky kovové Spoko
Celokovové nůžky pro kancelář.

• 30707 14 cm

• 30796 17 cm

• 30761 20 cm

nůžky Spoko Ekonomy
Kancelářské nůžky  
s plastovým úchopem.

• 30793 16 cm

• 30792 21 cm

nůžky Spoko
Kancelářské nůžky s ergonomickým  

gumovým úchopem.

• 30795 15 cm symetrické

• 30765 18 cm symetrické

• 30766 21 cm asymetrické

• 30763 26 cm asymetrické

nůžky ICO
Kancelářské nůžky s ergonomickým  

gumovým úchopem.

• 30753 21,5 cm

• 30758 23 cm

• dopisové spony • klipy •

školní nůžky

Nůžky z nerezavějící oceli, ergonomický úchop, soft grip,  
mix barev

• 30750 14 cm
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organizér C50
Elegantní stolní organizér včetně náplně:  
1× Post-it® bloček, 1× Post-it® záložky, 1× páska Scotch® 
Magic™ 19 mm×25 m. Rozměr: 205×103×98 mm.

 • 22051

organizér C71
Organizér do zásuvky stolu. Dodáván včetně náplně:  
1× Post-it® bloček, 2× Post-it® záložky, 1× páska Scotch® 
Magic™ 19 mm×25 m. Rozměr: 300×270×40 mm.

 • 22050

trojúhelník

• 44441 45/177 s ryskou,16 cm

• 44442 45/177 s úhloměrem

• 44453 60/250

gumičky
Gumičky v sáčku,  

balení 100 ks.

• 61540 3 cm

• 61546 4 cm

• 61541 5 cm

• 61545 6 cm

• 61548 8 cm

pravítko
Čiré transparentní pravítko.

• 44402 20 cm  • 44403 30 cm

• 44404 40 cm • 44409 50 cm

nůž na dopisy
Nůž na otvírání dopisů  

s dřevěnou rukojetí,  
délka 228 mm.

• 30804

nůž na dopisy
Celokovový nůž na dopisy, otvor pro zavěšení,  

délka 225 mm.

• 30803

otvírač obálek Green
Otvírač obálek z Greenplastu.

• 30805 
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drátěný program ICO
Drátěný program pro uspořádání drobností na stole.  
Barva stříbrná.

• 22005 kalíšek na sponky, Ø 90 mm, v 30 mm

• 22016 kalíšek na tužky, Ø 90 mm, v 98 mm

• 22038 stojánek sponky+bloček

•  22027 stojánek UNI 4dílný,  
rozměr: 155×100×100 mm

• 22039 stojánek na obálky

• 22037 stojánek na vizitky

• 22028 špalíček

• 20264 magazin box

• 22118 trojbox

• 22072 odpadkový koš

drátěný program
Drátěný program pro uspořádání drobností na stole. Barva černá.

• 22004 kalíšek malý, Ø 90 mm, v 68 mm

• 22015 kalíšek na tužky, Ø 90 mm, v 98 mm

• 20005 kalíšek na sponky, Ø 90 mm, v 30 mm

• 22034 stojánek na tužky+sponky+bločky

•  22027 stojánek UNI 4dílný,  
rozměr: 155×100×100 mm

• 22035 stojánek na obálky

• 22036 stojánek na vizitky

• 22028 špalíček

• 22046 zarážka na knihy 2 ks

• 20265 magazin box

• 22117 trojbox

• 22073 odpadkový koš

• 21453 nástěnný stojan na katalogy
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magazin box WOW
Atraktivní stojan na časopisy prémiové kvality,  

formát A4 Maxi. Rozměr: 75×312×258 mm.

• 20261      

zásuvka Plus WOW 
Výrazné a módní metalické  
barvy s lesklým povrchem.  
Pevná a stabilní zásuvka  
s kapacitou odkládání 60 mm,  
možnost stohování, pro formát  
A4. Rozměr: 255×70×357 mm.

• 22172      

Změňte svůj pracovní stůl 
a zbavte se nevýrazných  
barev. Leitz pro Vás má 
všechny Vaše oblíbené  
výrobky v nových 
barvách WOW!

koš WOW 
koš ve výrazných a stylových barvách.  
Kapacita 15 l, rozměr: 290×324×290 mm.

• 22065      

stojánek 6-ti dílný
Stojánek na psací potřeby  
a jiné kancelářské potřeby.

• 22054    

stojánek na tužky a bločky
Stojánek na psací potřeby  
a bločky z pevného plastu.

• 22047       
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3

2

1

VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ ODKLÁDACÍ SYSTÉM SE STYLOVOU ŘADOU LEITZ PLUS!

1. Vrchní okraj pro pevné a stabilní stohování

2. Výřez pro snadný přístup k dokumentům
3. Zešikmení odkládací plochy pro zadržení    
    uložených dokumentů

zásuvka Plus na šířku 
Pevná a stabilní zásuvka pro ukládání dokumentů A4 na šířku, 

rozměr 363×71×273mm. Možnost stohování se zásuvkami 
Jumbo Plus.

• 22168   

zásuvka Slim Plus 
Pevná a stabilní zásuvka s kapacitou odkládání 32 mm,  

možnost stohování s dalšími odkladači Jumbo Plus, 
Plus a Slim Plus. Rozměr 255×35×357 mm.

• 22171     

zásuvka Plus
Pevná a stabilní zásuvka s kapacitou odkládání 60 mm, 

možnost stohování s dalšími odkladači Jumbo Pus, 
Plus a Slim Plus. Rozměr 255×70×357 mm.

• 22170       

zásuvka Jumbo Plus na šířku 
Pevná a stabilní zásuvka se zvýšenou kapacitou  
odkládání až 97 mm, pro ukládání dokumentů  
A4 na šířku, rozměr 363×104×273 mm.

• 22167   

zásuvka Jumbo Plus 
Pevná a stabilní zásuvka se zvýšenou kapacitou odkládání, 
možnost stohování  
s dalšími odkladači 
Jumbo Pus, Plus  
a Slim Plus. Rozměr 
255×103×357 mm.

• 22169     
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box 5 zásuvek WOW 
Box s 1 velkou  
a 4 malými zásuvkami.

• 21441     

  

zásuvka Office
Stohovatelná plastová zásuvka  

s děrovaným dnem, rozměr  
360×255×70 mm.

• 22141     
    

zásuvka Leitz Style
Velmi pevný odkladač prémiové kvality s kapacitou odkládání  
až 60 mm, možnost stohování, pro formát A4.  
Rozměr: 255×70×357 mm.

• 22166      

box 4 zásuvky WOW 
Box se 2 velkými a 2 malými zásuvkami.

• 21440       

zásuvka Neon
Stohovatelná plastová zásuvka s plným  

dnem, rozměr 345×254×60 mm.

• 22164 

průhledné:  čirá,  zelená,  modrá,  oranžová, 

 fialová,  červená,   kouřová,  žlutá

neprůhledné:  černá,  modrá

zásuvka Office transparentní
Stohovatelná plastová zásuvka s děrovaným dnem,  
rozměr 360×255×70 mm.

•  22140  průhledné:  čirá,  zelená,  modrá, 

 oranžová,  červená,   hnědá,  žlutá

Nápadné, vysoce kvalitní kostky ve výrazných 
a stylových barvách WOW v kombinaci s bílou  
a lesklým povrchem. Kostky-boxy perfektně  
doplňují ostatní produkty z řady Leitz WOW,  
možné stohovat až 3 kostky na sebe.
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box CLICK-N-STORE WOW 4 zásuvky 
Skládací zásuvkový box se 4 zásuvkami. Kovové úchyty  

pro snadnou manipulaci, rámečky na popisovací štítky, karton 
1500 g/m² s laminovaným povrchem, snadné složení.  

Rozměr: 290×283×360 mm.

• 21435        

krabice CLICK-N-STORE „S“
Universální archivační krabice formátu A5. Robustní kovové 
úchyty pro snadné přenášení, rámeček na popisovací štítek, 
laminovaný povrch a kovové rohy, snadné složení. Rozměr: 
216×160×282 mm.

• 21449   

krabice CLICK-N-STORE „M“ 
Universální archivační krabice formátu A4. Robustní kovové 
úchyty pro snadné přenášení, rámeček na popisovací štítek, 
laminovaný povrch a kovové rohy, snadné složení. Rozměr: 

281×200×369 mm.

• 21438   

krabice CLICK-N-STORE WOW „M“ 
Universální archivační krabice formátu A4 v zářivých barvách 
WOW. Robustní kovové úchyty pro snadné přenášení, 
rámeček na popisovací štítek, laminovaný povrch a kovové 
rohy, snadné složení. Rozměr: 281×200×369 mm.

• 21437      

box CLICK-N-STORE WOW 3 zásuvky 
Skládací zásuvkový box se 3 zásuvkami.  
Kovové úchyty pro snadnou manipulaci,  
rámečky na popisovací štítky, karton  
1500 g/m² s laminovaným povrchem,  
snadné složení.  
Rozměr: 290×283×360 mm.

• 21436        

krabice CLICK-N-STORE WOW „L“ 
Universální archivační krabice formátu A3. Robustní kovové úchyty 
pro snadné přenášení, rámeček na popisovací štítek, laminovaný 
povrch a kovové rohy, snadné složení. Rozměr: 369×200×484 mm.

• 21447         

krabice CLICK-N-STORE WOW „S“
Universální archivační krabice formátu A5 v zářivých barvách WOW.  
Robustní kovové úchyty pro snadné přenášení, rámeček na popisovací 
štítek, laminovaný povrch a kovové rohy,  
snadné složení.  
Rozměr: 216×160×282 mm.

• 21439      
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čisticí gel na obrazovky  
+ utěrka

Speciální čistící gel na TFT/LCD/ 
/Plazma monitory. Díky gelové  

konzistenci nebude stékat  
z monitoru, zůstane na místě  

nastříkání. Obsah 200 ml.

• 56516

utěrka Crystal  
na obrazovky
Kvalitní mikrovláknové  
utěrky na sklo,  
monitory, obrazovky.  
Možnost praní.

• 63333 50×60 cm

čistič laptopů
Čistí LCD obrazovky a mobilní  
telefony, vhodný do kabelky,  
nezanechává stopy,  
nehořlavý, 15 ml.

• 56502

utěrka na monitory
Luxusní antistatická utěrka 
určená na otírání monitorů  
a televizorů, rozměr  
30×50 cm, 180 g.

• 63334

čisticí kapalina 
Čisticí kapalina  
s rozprašovačem  
na všechny typy  
obrazovek, 250 ml.

• 56500

utěrky na monitor 
Antistatické vlhčené čisticí  

utěrky na všechny typy  
obrazovek, neobsahují  

alkohol, 100 ks.

• 56507

čisticí pěna
Čisticí antistatická pěna na všechny  

povrhy kancelářské techniky, 400 ml.

• 56512

utěrky na plast 
Antistatické vlhčené  
čisticí utěrky na všechny 
plastové povrchy,  
neobsahují alkohol,  
100 ks.

• 56503

stlačený vzduch
Stlačený vzduch na čistění špatně  
dostupných míst, nehořlavý, 200 ml.

• 56514

čistič laptopů
Čistí LCD obrazovky  

a mobilní telefony,  
nezanechává stopy,  

nehořlavý, 70 ml.

• 56499

čistič na plasty a sklo 
Čisticí kapalina s rozprašovačem, 
nezanechává stopy, vysoký lesk, 
nehořlavý, 70 ml.

• 56509
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www.leitz.com/complete

LEITZ COMPLETE
PRO PROFESIONÁLY NA CESTÁCH
Práce je to, co vykonáváte, ne to, kde právě jste. Letadlo, vlak, 

kancelář či kavárna, s řadou Leitz Complete máte vše, co k práci 

potřebujete, vždy po ruce. Stylově navržené a výjimečně funkční.  

Buďte zkrátka business třída v každém ohledu. 

❚ Multifunkční: bezdrátové ovládání PC, laserové 
ukazovátko, pero a stylus v jednom

❚ Plug-and-play, pro Windows a Mac, není potřeba 
žádného software

❚ USB přĳímač je umísťen uvnitř konce ukazovátka 

❚ Intuitivní ovládání 3 tlačítky pro listování
ve stránkách prezentace a laserového 
ukazovátka

❚ Kvalitní pero s černým inkoustem (D1 náplně, 
délka 67 mm) 

❚ Rádiová komunikace až do 15 m

Prezentační stylus Leitz Complete 

Obj. číslo: 90076   

15961_cp_A4_Complete_Interpap_CZ_v3.indd   1 17.08.15   13:17

Přenosný mini Bluetooth reproduktor Leitz 
Complete
Poslouchejte svou oblíbenou hudbu kdykoliv  
a kdekoliv díky bezdrátové technologii Bluetooth,  
přes standardní audiokabel nebo přímo přes 
integrovaný mp3 přehrávač. Vhodné i pro konferenční 
hovory díky zabudovanému mikrofonu.

Obj. číslo 90079

Cestovní USB nabíječka se 4 porty Leitz 
Complete

S adaptéry pro EU, UK a US zásuvky.

24 wattů, 4 USB porty, nabíjí současně            
až 4 zařízení. 

Přenosná USB nabíječka Leitz Complete
Okamžitě dostupný a přenosný zdroj energie             
pro Vaše mobilní zařízení. Li-Ion akumulátor    
s dlouhou životností.

2 USB porty, 12.000mAh   

Univerzální USB nabíječka do

auta Leitz Complete
Vysokorychlostní USB nabíječka do auta, 2,4 A         
pro nabíjení smartphonu, tabletu během 
cestování.

2 USB porty, 24 wattů:

Obj. číslo 90075

Obj. číslo 90077

Obj. číslo 90078



podložka Crystal 
Průhledná gelová podložka  

pod myš krystalicky  
modré barvy.

• 56494

podložka DATALINE 
Ergonomická podložka pod myš potažená tkaninou s lycrou, 

podložka zápěstí je vyplněna gelem.

• 56489  

podložka 3M WR421 
Ergonomická podložka zápěstí  

z gelové hmoty pod myš, barva  
černá/kovově šedá,  
191×260×25 mm.

• 56487

podložka ke klávesnici Dataline 
Ergonomická podložka ke klávesnici potažená  

tkaninou s lycrou, podložka zápěstí  
je vyplněna gelem.

• 56491  

podložka ke klávesnici 3M WR420LE 
Ergonomická podložka zápěstí z gelové hmoty pod klávesnici, 
barva černá/kovově šedá, rozměr: 498×269×25 mm.

• 80362

podložka 3M WR422 
Kombinovaná ergonomická podložka zápěstí z gelové  
hmoty pod klávesnici a myš, barva černá/kovově šedá,  
rozměr: 649×269×25 mm.

• 80371

podložka 3M MWJ309 
Ergonomická podložka pod myš z pěnové hmoty,  
170×220×20 mm.

• 56490 

podložka textilní 
Podložka s textilním  
povrchem.

• 56488 
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bezpečnostní filtry 3M 
Bezpečnostní filtry na notebooky a LCD monitory zužují úhel 
pohledu natolik, že při pohledu ze strany je vidět pouze černá 
obrazovka. Díky unikátnímu systému uchycení nemusíte filtr 
při zavírání notebooku vyndávat. Ochrana LCD displeje  
před poškozením. Nový zlatý filtr má oproti černému  
filtru užší zorný úhel a vyšší jas obrazovky o 14%.

typ barva formát rozměr (mm) obj. číslo

PF14.1W černý 16:10 190,1 x 303,9 80300

GPF14.1W zlatý 16:10 190,1 x 303,9 80301

PF15.4W černý 16:10 208,0 x 332,2 80302

GPF15.4W zlatý 16:10 208,0 x 332,2 80303

PF17.0W černý 16:10 230,2 x 367,6 80304

GPF17.0W zlatý 16:10 230,2 x 367,6 80305

PF19.0W černý 16:10 255,2 x 408,00 80306

PF21.6W černý 16:10 290,3 x 464,2 80307

PF23.0W černý 16:10 286,9 x 509,7 80308

podpěrka chodidel 3M FR330 
Nastavitelná podpěrka chodidel  

pro snížení námahy a únavy,  
45,7×33 cm.

• 80368

podpěrka chodidel WEDO RELAXPLUS 
Polohovatelná ve čtyřech úrovních zmáčknutím tlačítek na 

obou bočnicích, lehce zvrásněná opěrná plocha brání klouzání 
nohou po podložce, plně nastavitelný náklon, velká opěrná 

plocha 45×35 cm.

• 80373

podpěrka chodidel Comfort 
Podpěrka ze stabilní umělé hmoty s velkou nosnou plochou, 
výškově nastavitelná, s gumovými podpěry proti posunutí  
na podložce, barva černá.

• 80372

podpěrka chodidel WEDO ERGOSWING 
Výkyvná nožní opěrka nastavitelná tlakem nohou. 
Protiskluzová plocha z černého plastu. Chromovaná  
kovová konstrukce s gumovými patkami. Rozměry opěrné 
plochy 47,5×30 cm. Výšková stavitelnost: min. 3,5 cm,  
max. 13 cm.

• 80370
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stojan pod notebook LX 600MB 
Černý chladicí podstavec  

pro notebooky s úhlopříčkou  
až 17” je vybaven dvěma  

8cm ventilátory a má  
minimální hlučností 21 dBA.  
Rozměr: 346×282×60 mm.  

Napájení: z USB 3.0 / 2.0 / 1.1.

• 80359

držák dokumentů DH 640 
Pro umístění mezi monitor a klávesnicí. Redukuje pohyb očí, 

krku a ramen. Jednoduše nastavitelná výška a úhel sklonu. 
Rozměr 457×279 mm.

• 80364

držák dokumentů 3M DH445 
Držák dokumentů pro ploché  
LCD monitory nebo klasické  

monitory, upevnitelný na pravou  
nebo levou stranu monitoru,  

lepicí páska nezanechává stopy,  
výškově nastavitelný upínací  

systém, 229×254 mm.

• 80365

stojan pod monitor MS 80B 
Elegantní stojan pod monitor  

černo-stříbrné barvy, výškově  
nastavitelný do 3 poloh.

• 80363

podstavec pod notebook LX 500 
Výškově nastavitelný podstavec pro notebook  
zajišt́uje ergonomicky vhodnější polohu  
monitoru, zahrnuje dvě přídavné desky  
na potřeby k počítači a zařízení  
na uchycení držáků na dokumenty,  
je vybaven úchyty pro vedení kabelů. 
Rozměr: 330×330×102 – 152 mm.

• 80358

stojan pod počítač 
Universální stojan s nastavitelnou  
šířkou 15–26 cm, pro jakýkoliv počítač,  
snadno přemístitelný díky kolečkům.

• 80369

podstavec pod notebook LX550 
Nastavitelný podstavec pro notebook  
209×203×241 mm zajišt́uje ergonomicky  
vhodnější polohu monitoru,  
plynule nastavitelný-aretace  
šroubem.

• 80361
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křeslo BZJ 399 
Kancelářská židle s čalouněným sedákem i opěradlem. 
Židle je vybavena mnoha funkcemi  
a osazena synchronním mechanismem.  
Tento umožňuje jednoduché  
nastavení vzájemného sklonu  
opěradla a sedáku a umožňuje  
dynamické sezení uživatele.  
Područky a opěrka hlavy jsou  
výškově a horizontálně nastavitelné.  
Židle je standardně vyráběna  
s plastovým křížem.

Velikost opěradla: 79 cm

Výška-zdvih: 40–50cm

Šířka: 55 cm

Nosnost: 130 kg

Barva potahu

  modrá, 
 černá, 
 bordó

• 99873

křeslo BZJ 403S 
Luxusní kožené křeslo s odolným 

 synchronním mechanismem.  
Bohaté polstrování, měkčené pur 

 pěny. Područky jsou vyrobeny  
z leštěného hliníku a spojují  

sedák s opěrákem – jsou  
pohyblivé.Uživatel si může  
zvolit požadovanou polohu  

sklonu křesla.Čalounění  
v hovězí kůží I. jakosti  

v barvě černé.

Velikost opěradla: 85 cm

Výška-zdvih: 40–50 cm

Šířka: 65 cm

Nosnost: 150 kg

• 99879

křeslo BZJ 303 
Kancelářská židle vhodná  
pro každodenní používání.  
Židle je opatřena asynchronním  
mechanismem, který umožňuje  
nezávisle nastavení sedáku  
a opěráku. Opěrák  
je výškově nastavitelný.  
Doplňky područky.  
Standardně se židle  
dodává s plastovým  
křížem.

Velikost opěradla: 50 cm

Výška-zdvih: 40–50 cm

Šířka: 45 cm

Nosnost: 120 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,
 šedá,  antracit 

• 99876

křeslo BZJ 282 
Vysoké opěradlo, područky chrom s podloketníky,  
chrom kříž, zátěžové kolečka, houpací mechanismus.  
potah koženka, barvy bílá, černá

Šířka křesla: 55 cm

Výška opěradla 72 cm

Zdvih pístu 45–54 cm

Nosnost: 130 kg

barva potahu  

• 99877
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křeslo BZJ 251 
Kancelářské ergonomické křeslo s širokým  
sedákem. Vysoké opěradlo židle s možností 
výškového nastavení a nastavitelnou opěrkou  
hlavy. Křeslo je vybaveno synchronním 
mechanismem, který umožňuje dynamické  
a zdravé sezení. Židle je standardně vyráběna  
s kovovým černým křížem, pro použití  
v provozech s požadavkem pro střední  
a velkou zátěž.

Velikost opěradla: 95 cm

Výška-zdvih: 40–50 cm

Šířka: 58 cm

Nosnost: 150 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,
 šedá,  antracit 

• 99880

Křeslo BZJ 395 
Kancelářská křeslo je určeno všem, kteří potřebují 
spolehlivý výrobek při dlouhodobé práci  
s počítačem. Křeslo je vybaveno synchronním 
mechanismem. Opěradlo je sít́ové, prodyšné,  
vyztužené a vybavené nastavitelnou bederní  
opěrkou. Výškově i do úhlu nastavitelné  
područky. Výškově, vertikálně i horizontálně  
nastavitelná opěrka hlavy.  
Hlinikový kovový kříž.

Velikost opěradla: 95 cm

Výška-zdvih: 40–50 cm

Šířka: 55 cm

Nosnost: 150 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,
 šedá,  antracit 

• 99887 

židle BZJ 160 
Velmi pevná konferenční židle čalouněný  
sedák i opěrák, plastové područky. Podnože  
chrom, černá, šedá.Stohovatelnost židlí  
umožňuje jednoduchou manipulaci.

Velikost opěradla: 35 cm

Výška-zdvih: 45 cm

Šířka: 50 cm

Nosnost: 140 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,
 šedá,  antracit 

• 99884

židle BZJ 243 
Velmi pevná konferenční židle čalouněný  
sedák i opěrák, plastové područky. Podnože  
chrom, černá, šedá. Stohovatelnost židlí  
umožňuje jednoduchou manipulaci.

Velikost opěradla: 38 cm

Výška-zdvih: 44 cm

Šířka: 55 cm

Nosnost: 140 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,
 šedá,  antracit 

• 99885

židle židle BZJ 160D
Velmi pevná konferenční židle čalouněný  

sedák i opěrák, dřevěné područky.  
Podnože chrom, černá, šedá.  

Stohovatelnost židlí umožňuje  
jednoduchou manipulaci.  
Velikost opěradla: 35 cm

Výška-zdvih: 45 cm

Šířka: 50 cm

Nosnost: 140 kg

Barva potahu

 modrá,  černá, 
 červená,  bordó,

 šedá,  antracit 

• 99883
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Podložka „T“ na podlahu 
Ochranná podložka na podlahy 
z vysoce kvalitního průhledného  
materiálu. Zabraňují poškození, 
opotřebení a poškrábání. Vhodné  
pro všechny druhy tvrdých  
podlahových krytin.  
Rozměr 122×134 cm.

• 17036

stolní lampa
Světelný zdroj: 1× G4 max. 20 W, 12 V  

– halogenová žárovka a trafo je součástí 
svítidla. Vypínač na svítidle, teleskopicky 

výsuvné rameno, materiál: kov / plast, 
výška: 440 mm.

• 99702

podložka na koberec 
Ochranná podložka na koberce z vysoce kvalitního průhledného 
materiálu. Chrání před skvrnami od kávy, vody nebo popálenin 

od cigaret apod. Vhodné speciálně pro kobercové podlahy 
všech typů aniž by je poškozovaly. Rozměr 122×134 cm.

• 17032

podložka na podlahu 
Ochranná podložka na podlahy z vysoce kvalitního 
průhledného materiálu.  
Zabraňují poškození,  
opotřebení a poškrábání.  
Vhodné pro všechny  
druhy tvrdých  
podlahových krytin.  
Rozměr 122×134 cm.

• 17035

stolní lampa MAULcontinental

stupátko 
Robustní posuvné stupátko,  
vhodné pro univerzální použití.  
Výška: 430 mm,  
spodní průměr: 440 mm,  
horní průměr: 290 mm,  
nosnost: 150 kg,  
hmotnost: 3,7 kg.

• 80026  

stolní lampa 
Předností moderní stolní lampičky je designové řešení, které lze využít 
k osvětlen pracovních stolů apod. Světelný zdroj: 1× E14 max. 40 W, 
230 V – není součástí svítidla, vypínač na svítidle, materiál: kov / plast, 
barva: matný chrom, výška: 520 mm.

• 99700

stolní lampa
Předností moderní stolní 

lampičky je designové řešení, 
které lze využít k osvětlen  

pracovních stolů apod.  
Světelný zdroj: 1× E14  

max. 40 W,  
materiál matný  

chrom,  
výška 370mm,  

vypínač na šňůře.

• 99699

Praktická stolní lampička  
se základnou, zářivka 11 W.  

délka dolního ramene 33 cm, 
horního 35 cm.  

Výška v pracovní  
pozici 42 cm

• 99701  
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