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květen
    červen

Průměr hrotu: 0,5 mm, šířka stopy: 0,25 mm

Objed. číslo Barva Cena
270 40501 černá 33,90
270 40504 červená 33,90
270 40506 modrá 33,90
270 40509 zelená 33,90

Průměr hrotu: 0,7 mm, šířka stopy: 0,32 mm

Objed. číslo Barva Cena
270 40521 černá 33,90
270 40524 červená 33,90
270 40526 modrá 33,90
270 40529 zelená 33,90

33,90 Kč

Průměr hrotu: 0,5 mm, šířka stopy: 0,25 mm Průměr hrotu: 0,7 mm, šířka stopy: 0,32 mm

PILOT G -2
Gelový roller, stiskací mechanizmus, ergonomická gumová 
úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní, tělo z lehkého 
materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní, hrot s kuličkou 
z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost 
hrotu, průhledné plastové tělo, viditelný stav náplně, píše 
podle barvy úchopové zóny, náhradní náplň: 2606.

Objed. číslo Barva Cena
100 10112 žlutá 1,20
100 10114 červená 1,20
100 10116 modrá 1,20
100 10119 zelená 1,20

0,70 Kč

PROSPEKTOVÝ OBAL

PROSPEKTOVÝ OBAL

Prospektový transparentní obal závěsný 
s euroděrováním, nahoře a po straně 
otevřený, orange peel, tloušťka fólie 
42 mikronů, formát A4, balení 100 kusů.

Prospektový barevný obal 
závěsný s euroděrováním, 
nahoře otevřený, PP hladký, 
tloušťka fólie 55 mikronů, 
formát A4.

Objednací číslo Cena
100 10051 0,70

1,20

nahoře otevřený, PP hladký, 

Cena
1,20
1,20

1,20 Kč

Objed. číslo Barva Cena
100 03002 žlutá 1,40
100 03004 červená 1,40
100 03006 modrá 1,40
100 03009 zelená 1,40

Objed. číslo Barva Cena
397 00100 bílá 2,60
397 00101 černá 2,60
397 00102 žlutá 2,60
397 00103 růžová 2,60
397 00104 červená 2,60
397 00105 oranžová 2,60
397 00106 tmavě modrá 2,60
397 00107 fi alová 2,60
397 00109 zelená 2,60
397 00111 šedá 2,60
397 00116 světle modrá 2,60

1,40 Kč

RYCHLOVAZAČ PVC
Plastový nezávěsný rychlovazač s přední 
průhlednou stranou, vyměnitelný 
zasunovací proužek na straně, pro 
dokumenty do formátu A4.

Plastový nezávěsný rychlovazač s přední 

PROSPEKTOVÝ 
OBAL
Prospektový barevný zakládací obal 
typu „L“, PP hladký, palcový výsek, 
fólie 110 my, formát A4.

1,40 Kč

Cena

PROSPEKTOVÝ PROSPEKTOVÝ 

Prospektový barevný zakládací obal 

397 00104
397 00105

typu „L“, PP hladký, palcový výsek, 

1,40 Kč

2,60 Kč

Objednací číslo Druh zboží Cena
411 01059 formát A4 12,90

12,90 Kč

ZÁZNAMNÍ 
KNIHA
Záznamní kniha lepená 
z bezdřevého papíru, členění podle 
evropské normy 5 x 8 mm, 100 listů.

Prospektový barevný obal 
závěsný s euroděrováním, 
nahoře otevřený, PP hladký, 
tloušťka fólie 55 mikronů, 
formát A4.

ZÁZNAMNÍ ZÁZNAMNÍ 

z bezdřevého papíru, členění podle 
evropské normy 5 x 8 mm, 100 listů.

Formát A4 za cenu formátu A5

ZVÝRAZŇOVAČ CENTROPEN 
STYLE
Zvýrazňovač v moderním designu, 
hladké a pohodlné zvýraznění textu 
na všech druzích papírů, pastelové 
odstíny, klínový hrot, šířka stopy 
1 – 4,6 mm.

6,90 Kč

Objed. číslo Barva / 
Druh zboží

Cena

273 62532 žlutá 6,90
273 62533 růžová 6,90
273 62535 oranžová 6,90
273 62536 modrá 6,90
273 62537 fi alová 6,90
273 62539 zelená 6,90

50%
Recyklovaný 

materiál
Nezahrnuje 

vyměnitelné části



Průměr hrotu: 1,0 mm, šířka stopy: 0,5 mm

Objed. číslo Barva Cena
271 44000 bílá 41,60
271 44001 stříbrná 41,60
271 44002 zlatá 41,60

Průměr hrotu: 4,5 mm, 
šířka stopy: 2,0 mm

Objed. číslo Barva Cena
272 04100 bílá 41,60
272 04101 stříbrná 41,60
272 04102 zlatá 41,60

Průměr hrotu: 3,0 mm, šířka stopy: 1,0 mm

Objed. číslo Barva Cena
271 44010 bílá 41,60
271 44011 stříbrná 41,60
271 44012 zlatá 41,60

Průměr hrotu: 4,5 mm, 
šířka stopy: 2,0–4,0 mm

Objed. číslo Barva Cena
272 04111 stříbrná 41,60
272 04112 zlatá 41,60

41,60 Kč

41,60 Kč

PILOT SUPER COLOR

PILOT SUPER COLOR

Permanentní lakový popisovač v metalických barvách, krycí inkoust na téměř 
všechny povrchy, tlaku odolný akrylový hrot s pístovým mechanizmem, 
neobsahuje xylen.

Permanentní lakový značkovač v metalických barvách, krycí inkoust na téměř 
všechny povrchy, tlaku odolný akrylový hrot s pístovým mechanizmem, 
neobsahuje xylen. 

ZÁSUVKA NA SPISY
Kancelářský odkladač vyrobený z polystyrenu, jedná se 
o plochou zásuvku, která je určena pro ukládání listů papíru, 
dokumentů a složek do velikosti formátu 
A4 ve vodorovné poloze na pracovním 
stole, odkladače vynikají svou variabilitou, 
jejich konstrukce umožňuje stohování 
a aretaci jednotlivých odkladačů nad sebe 
do snadno znovu rozebíratelných celků, 
rozměry: 302 x 372 x 72 mm (š x h x v).

Obj. číslo Rozměry Cena
500 07001 černá 36,50

500 07014 červená 36,50

500 07011 kouřová černá 36,50

500 07016 transparentní modrá 36,50

500 07019 transparentní zelená 36,50 36,50 Kč

ODVÍJEČ BANTEX

Stolní odvíječ lepicí pásky, pro 
pásky do rozměru 19 mm x 33 m.

ODVÍJEČ BANTEXODVÍJEČ BANTEX

82,70 Kč

Objednací číslo Barva Cena
440 33733 růžová 82,70
440 33735 oranžová 82,70
440 33736 modrá 82,70
440 33739 zelená 82,70

Objed. číslo Barva Cena
505 01051 černá 498,00
505 01052 stříbrná 498,00

Cena
498,00
498,00

CenaCena

DURABLE VISIFIX
Stolní kartotéka v moderním 
designu s kapacitou 200 kusů 
vizitek ve formátu 72 x 104 mm 
a 25-ti dílným rozdružovačem, 
vizitky lze snadno vložit 

498,00 Kč

POŘADAČ NA SPISY
Svislý kancelářský plastový 
stojan na katalogy a časopisy 
vyrobený z polystyrenu, 
zásuvka se zkosenými bočními 
stěnami, která slouží k ukládání 
a archivaci dokumentů 
a složek na pracovním stole 
nebo ve skříni, dokumenty 
a složky se ukládají svisle, pro 
dokumenty do formátu A4, 
rozměry: 295 x 270 x 74 mm.

Obj. číslo Rozměry Cena
501 07000 transparentní čirá 43,60

501 07006 transparentní modrá 43,60

Cena

Svislý kancelářský plastový 
stojan na katalogy a časopisy 
vyrobený z polystyrenu, 
zásuvka se zkosenými bočními 
stěnami, která slouží k ukládání 
a archivaci dokumentů 
a složek na pracovním stole 
nebo ve skříni, dokumenty 
a složky se ukládají svisle, pro 
dokumenty do formátu A4, 
rozměry: 295 x 270 x 74 mm.

43,60 Kč

Obj. číslo Druh zboží Cena
505 01012 stříbrná 579,00

DURABLE VISIFIX
Kartotéka VISIFIX umožňuje stylový 
a jednoduchý způsob, jak si uspořádat 
vizitky, ergonomicky tvarovaná kolečka 
s hladkým otáčením a možností zajištění
usnadňují práci s rejstříky, obsahuje 
200 plastových pouzder, každé uloží 
2 vizitky – uložení až 400 vizitek, pouzdra 
se dají jednoduše vyjmout a znovu vložit
do rejstříku, obsahuje 25 plastových 
rozlišovačů od A do Z, které umožňují 
seřadit vizitky podle abecedy 
pro rychlejší vyhledávání, rozměry 
(šířka, výška, hloubka): 
215 x 120 x 185 mm.

579,00 Kč

a jednoduchý způsob, jak si uspořádat 
vizitky, ergonomicky tvarovaná kolečka 
s hladkým otáčením a možností zajištění
usnadňují práci s rejstříky, obsahuje 
200 plastových pouzder, každé uloží 
2 vizitky – uložení až 400 vizitek, pouzdra 
se dají jednoduše vyjmout a znovu vložit
do rejstříku, obsahuje 25 plastových 
rozlišovačů od A do Z, které umožňují 

rozměry 

vizitky, ergonomicky tvarovaná kolečka 
s hladkým otáčením a možností zajištění

2 vizitky – uložení až 400 vizitek, pouzdra 
se dají jednoduše vyjmout a znovu vložit

rozlišovačů od A do Z, které umožňují 



36,90 Kč

25,60 Kč

34,60 Kč

11,90 Kč

BABY MARKERS

SUPER EASY MARKERS 2580

BRUSH 8773

OŘEZÁVÁTKO M+R 0333

STABILO WOODY 3 in 1 DUO
Značkovač pro děti od jednoho roku, 
speciální nízký hrot pro maximální 
bezpečnost, trojhranný úchop, ventilační 
bezpečnostní chránítko, snadno 
smývatelný a vypratelný inkoust, šířka 
stopy 1–2 mm, souprava 8 barevných 
odstínů.

Popisovač s vláknovým hrotem, 
ergonomické držení, ventilační 
bezpečnostní chránítko, super 
smývatelný inkoust, lze odstranit z kůže 
proudem vody, válcový hrot 3,9 mm, 
šířka stopy 1–3 mm.

Značkovač se speciálním štětcovým 
hrotem, umožňuje malovat stejně 
jako štětcem a barvami, trojhranný 
úchop, supervypratelný inkoust, 
válcový štětcový hrot 5 mm, šířka stopy 
1,5–4 mm.

Plastové ořezávátko 
s průhlednou odpadní 
nádobkou na odřezky, pro 
grafi tové a pastelové tužky 
velikosti ø 7,8 mm, assort 
barev.

Multifunkční pastelka 3 in 1 duo, 
pastelka, vodovka, voskovka v jednom, 
dvě tuhy XXL, 10 mm, vodou 
rozmyvatelné, lze s ním ozdobit okenní 
tabule, krabičky na oběd, zrcadla, 
tabule a samozřejmě papír, souprava 
v kartonovém obalu s ořezávátkem.

Objednací číslo Cena
288 66008 36,90

Objed. číslo Barva / Druh zboží Cena
282 58012 souprava 12 barev 25,60

Objed. číslo Barva / Druh zboží Cena
288 77308 souprava 8 barev 34,60

Objednací číslo Cena
221 22100 11,90

Objednací číslo Druh zboží Cena
175 28905  5 barev 209,80
175 28910 10 barev 359,80

od 209,80 Kč

32,80 Kč

6,80 Kč

GAMA FIX

VESELÉ MAGNETKY

Tekuté disperzní lepidlo bez 
rozpouštědel, čisté nanášení 
pomocí roztěrky, použití 
k lepení papíru, textilu, dřeva, 
keramických hmot a ostatních 
materiálů, obsah 100 g.

Assort motivově 
zajímavých 
magnetek, pro 
nejširší praktické 
použití, 15 motivů.

Objednací číslo Cena
110 00002 32,80

Objednací číslo Cena
537 09794 6,80

Assort motivově 

magnetek, pro 
nejširší praktické 
použití, 15 motivů.použití, 15 motivů.

VESELÉ MAGNETKY



 Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné množstevní slevy. Platnost akce je do 30. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné množstevní slevy. Platnost akce je do 30. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné množstevní slevy. Platnost akce je do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Objednací číslo Cena
444 06020 89,80

Objednací číslo Cena
112 22402 5,90

PATTEX POWER TAPE VTEŘINOVÉ LEPIDLO
Polyetylenová univerzální voděodolná 
samolepící páska, pro použití v kanceláři, 
na cestách, při sportu, barva stříbrná, 
šířka 50 mm, návin 10 m.

Univerzální vteřinové lepidlo na kov, plasty, 
dřevo, gumu, sklo a keramiku, okamžitý 
účinek, spoj je po vytvrdnutí průhledný, 
pevnost lepeného spoje až 140 kg/cm2, 
obsah 3 g.

89,80 Kč

5,90 Kč

PATTEX POWER TAPE

11,90 Kč od 6,90 Kč

SÁČKY DO ODPADKOVÝCH 
KOŠŮ

SÁČKY DO ODPADKOVÝCH 
KOŠŮ

Pevné skládané 
mikrotenové sáčky do 
odpadkových košů, 
také na různé použití 
v domácnosti i ve 
výrobě, balení 20 kusů, 
transparentní.

Pevné skládané 
mikrotenové sáčky do 
odpadkových košů, 
také na různé použití v 
domácnosti i ve výrobě, 
balení 20 kusů, barva 
černá.

Objednací číslo Rozměry Cena
107 00174 500 x 600 x 0,015 mm 11,90

Objednací číslo Rozměry Cena
107 00171 500 x 500 x 0,015 mm 6,90
107 00175 500 x 600 x 0,015 mm 11,90

od 20,90 Kč od 16,20 Kč

PYTLE  DO ODPADKOVÝCH 
KOŠŮ

TÁC NA GRIL

Pytle LDPE do košů, 
na roli, odtrhávací, 
extra pevné.

Hliníkový tác na gril, při grilovaní 
se potraviny nepřipálí, tuk se 
zachytí na tácu a nemůže kapat 
do ohně, po grilování odpadá 
pracné čištění grilovacího roštu, 
balení 3 kusy.

Objednací číslo Druh zboží Cena
107 11025 60 x 70 cm, 25 kusů 26,80
107 10040 70 x 110 cm, 10 kusů 20,90

Objednací číslo Rozměry Cena
720 46631 34,5 x 22,7 x 2,3 cm 16,20
720 46635 průměr 34 x x 1,8 cm 20,90

Objednací číslo Cena
720 48045 76,80

Objednací číslo Cena
721 94740 21,60

PODNOS FORMA NA PEČENÍ
Hliníkový podnos oválný, 
rozměry: 44,5 x 29,5 cm, 
balení 5 kusů.

Papírová forma na pečení, výrobek je určen pro 
styk s potravinami, nemá vliv na chuť a vůni jídla, 
nevyžadují mazání tukem, můžete v nich zmrazit 
hotová jídla, rozměry: 23,3 x 10,7 x 6,5 cm, balení 
2 kusy.

76,80 Kč 21,60 Kč


