Technická specifikace - Ceník katalogu - DI 02

DRUH

95 570,00

POPIS

Kód H&O

Název H&O

CPV

M.Jednotka

Množství v měrné
jednotce

Maximální cena Cena v Kč bez
v Kč bez DPH
DPH

Baterie, AA, alkalická, 4 ks

Baterie, typ: LR6 (AA), druh: alkalická,
napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

105932

Baterie AA LR6 1,5V alkalická
(tužková) Polaroid, bal. 4 ks

31440000-2

bal

4 ks

50,00

20,00

Baterie, AAA, alkalická, 4 ks

Baterie, typ: LR03 (AAA), druh: alkalická,
napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

105933

Baterie AAA LR3 1,5V alkalická
(tužková) Maxell, bal. 4 ks

31440000-2

bal

4 ks

50,00

35,00

Baterie, AA, nabíjecí, 4 ks

Baterie, nabíjecí, typ: HR6 (AA), druh:
NiMH, napětí: 1,2V,
kapacita: min. 2700 mAh, počet v balení:
4 ks.

106392

Baterie AA R6 1,2V 2700mAh
NiMh nabíjecí, GP, bal. 4ks

31440000-2

bal

4 ks

270,00

225,00

Baterie, AAA, nabíjecí, 4 ks

Baterie, nabíjecí, typ: HR03 (AAA), druh:
NiMH, napětí: 1,2V,
kapacita: min. 1000 mAh, počet v balení:
4 ks.

105934

Baterie AAA R3 1,2V 1000mAh
NiMh nabíjecí bal. 4ks

31440000-2

bal

4 ks

270,00

180,00

Baterie, CR123A

Baterie, typ: CR123A, druh: lithium,
napětí: 3V.

109261

Baterie CR123A, 3V

31440000-2

ks

60,00

54,00

Baterie, 23A, alkalická

Baterie, typ: 23A, druh: alkalická, napětí:
12V.

109260

Baterie 23AE 12V

31440000-2

ks

80,00

19,00

Baterie, C, alkalická

Baterie, typ: LR14 (C), druh: alkalická,
napětí: 1,5V.

100947

Baterie C LR14 1,5V alkalická
(malý monočlánek)

31440000-2

ks

80,00

21,00

Baterie, D, alkalická

Baterie, typ: LR20 (D), druh: alkalická,
napětí: 1,5V.

100948

Baterie D LR20 1,5V alkalická
(monočlánek)

31440000-2

ks

80,00

26,00

Baterie, 9V, alkalická

Baterie, typ: 6LR61 (9V), druh: alkalická,
napětí: 9V.

105935

Baterie 6LR61 (9V) alkalická GP

31440000-2

ks

80,00

37,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Baterie, 9V, nabíjecí

Baterie, nabíjecí, typ: 6HR61 (9V), druh:
NiMH, napětí: min. 8,4V, kapacita: min.
200 mAh.

102591

Baterie 9V (8,4V) NiMH 200mAh
nabíjecí

31440000-2

ks

165,00

155,00

Baterie, plochá, 4,5 V

Baterie, plochá, typ: 3R12 druh:
alkalická, napětí: 4,5V.

105936

Baterie 3R12 (4,5V) alkalická
Energizer

31440000-2

ks

35,00

35,00

Baterie, knoflíková, CR2025

Baterie, knoflíková, typ: CR2025, druh:
lithium, napětí: 3V.

102465

Baterie CR2025, 3V, lithium

31440000-2

ks

40,00

9,00

Baterie, knoflíková, CR1616

Baterie, knoflíková, typ: CR1616, druh:
lithium, napětí: 3V.

105937

Baterie CR1616, 3V, lithium

31440000-2

ks

60,00

22,00

Baterie, knoflíková, CR2032

Baterie, knoflíková, typ: CR2032, druh:
lithium, napětí: 3V.

102638

Baterie CR2032, 3V, lithium

31440000-2

ks

40,00

9,00

Baterie, knoflíková, CR2450

Baterie, knoflíková, typ: CR2450, druh:
lithium, napětí: 3V.

111488

Baterie CR2450, 3V, lithium

31440000-2

ks

150,00

22,00

Baterie, knoflíková, CR2430

Baterie, knoflíková, typ: CR2430, druh:
lithium, napětí: 3V.

110575

Baterie CR2430, 3V, lithium,
Verbatim, ks

31440000-2

ks

20,00

20,00

Baterie, knoflíková, CR1620

Baterie, knoflíková, typ: CR1620, druh:
lithium, napětí: 3V.

111563

Baterie CR1620, 3V, lithium,
Maxell

31440000-2

ks

35,00

32,00

Baterie, knoflíková, LR54

Baterie, knoflíková, typ: LR54, druh:
alkalická, napětí: 1,5V.

105939

Baterie LR54, AG10, 1,5V,
alkalická, ks

31440000-2

ks

40,00

9,00

Baterie, knoflíková, LR44

Baterie, knoflíková, typ: LR44, druh:
alkalická, napětí: 1,5V.

105940

Baterie LR44, AG13, AA76,
1,5V, alkalická, no name, ks

31440000-2

ks

50,00

9,00
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Baterie, knoflíková, LR41

Baterie, knoflíková, typ: LR41, druh:
alkalická, napětí: 1.5V.

109690

Baterie LR41, AG3, 1,5V,
alkalická, ks

31440000-2

ks

30,00

5,00

Baterie, knoflíková, SR43

Baterie, knoflíková, typ: SR43, druh: na
bázi oxidu stříbra, napětí: 1,55V.

105941

Baterie SR43, 1,5V, alkalická,
GP, ks

31440000-2

ks

25,00

25,00

Baterie, knoflíková, SR66

Baterie, knoflíková, typ: SR66, druh: na
bázi oxidu stříbra, napětí: 1,55V.

105942

Baterie SR66, 1,55V, alkalická,
ks

31440000-2

ks

30,00

15,00

Baterie, knoflíková, SR57

Baterie, knoflíková, typ: SR57, druh: na
bázi oxidu stříbra, napětí: 1,55V.

105943

Baterie SR57, 1,55V, alkalická,
ks

31440000-2

ks

80,00

19,00

Razítková barva černá

Razítková barva pro všechny druhy
razítkových podušek, vhodná do
samonamáčecích razítek, odolná vůči
UV záření, objem: 25 až 30 ml, barva:
černá.

101505

Razítková barva černá 30 ml

30192110-5

ks

30,00

9,00

Razítková barva červená

Razítková barva pro všechny druhy
razítkových podušek, vhodná do
samonamáčecích razítek, odolná vůči
UV záření, objem: 25 až 30 ml, barva:
červená.

111515

Razítková barva červená 30 ml

30192110-5

ks

30,00

9,00

Razítková barva modrá

Razítková barva pro všechny druhy
razítkových podušek, vhodná do
samonamáčecích razítek, odolná vůči
UV záření, objem: 25 až 30 ml, barva:
modrá.

111514

Razítková barva modrá 30 ml

30192110-5

ks

30,00

9,00

Razítková barva zelená

Razítková barva pro všechny druhy
razítkových podušek, vhodná do
samonamáčecích razítek, odolná vůči
UV záření, objem: 25 až 30 ml, barva:
zelená.

111516

Razítková barva zelená 30 ml

30192110-5

ks

30,00

9,00

Razítková barva fialová

Razítková barva pro všechny druhy
razítkových podušek, vhodná do
samonamáčecích razítek, odolná vůči
UV záření, objem: 25 až 30 ml, barva:
fialová.

105944

Razítková barva fialová 30 ml

30192110-5

ks

30,00

9,00

Náplň do plnícího pera, modrá, 50 g

Náplň do plnícího pera, náplň: tekutý
inkoust, barva náplně: modrá, balení: 50
g.

105945

Inkoust (lahev) do plnicích per,
modrý, Koh-I-noor, 50g

30192110-5

ks

30,00

12,00
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21

22
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26
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28

29

Náplň do plnícího pera, modrá, permanentní 50 g

Náplň do plnícího pera, náplň: tekutý
permanentní inkoust, barva náplně:
modrá, balení: 50 g.

105946

Inkoust (lahev) do plnicích per,
modrý dokumentní , Koh-I-noor,
50g

30192110-5

ks

Náplň do plnícího pera, bombičky, modrá, permanentní

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: permanentní inkoust,
barva náplně: modrá, baleno po 5 ks.

105947

Inkoust (bombičky) modrý,
permanentní, do plnicích per
Parker, bal.5ks

30192113-6

bal

Náplň do plnícího pera, bombičky, modrá, omyvatelná

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: omyvatelný inkoust,
barva náplně: modrá, baleno po 5 ks.

201044

Inkoust (bombičky) modrý,
nepermanentní, do plnicích per
Parker bal.5ks

30192113-6

Náplň do plnícího pera, bombičky, zelená

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: inkoust, barva náplně:
zelená, baleno po 6 ks.

110169

Inkoust (bombičky) zelený,
Scheider, do plnicích per, bal. 6ks

Náplň do plnícího pera, bombičky, červená

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: inkoust, barva náplně:
červená, baleno po 6 ks.

105948

Náplň do plnícího pera, bombičky, černá

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: inkoust, barva náplně:
černá, baleno po 6 ks.

Náplň do plnícího pera, bombičky, modrá

30,00

19,00

5 ks

60,00

60,00

bal

5 ks

80,00

64,00

30192113-6

bal

6 ks

70,00

15,00

Inkoust (bombičky) červený,
Scheider, do plnicích per, bal. 6ks

30192113-6

bal

6 ks

70,00

15,00

105949

Inkoust (bombičky) černý,
Scheider, do plnicích per, bal. 6ks

30192113-6

bal

6 ks

70,00

15,00

Náplň do plnícího pera, inkoustové
bombičky, náplň: inkoust, barva náplně:
modrá, baleno po 6 ks.

102935

Inkoust (bombičky) modrý,
Centropen, do plnicích per,
bal.6ks

30192113-6

bal

6 ks

70,00

6,50

Náplň do kuličkového pera, 0,3-0,35 mm, černá

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: černá,
šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105950

Náplň LE 018 (TB204A) černá,
107mm, jehla, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do kuličkového pera, 0,3-0,35 mm, červená

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: červená,
šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105951

Náplň LE 018 (TB204A) červená,
107mm, jehla, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do kuličkového pera, 0,3-0,35 mm, modrá

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: modrá,
šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105952

Náplň LE 018 (TB204A) modrá,
107mm, jehla, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

30
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36
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Náplň do kuličkového pera, 0,3-0,35 mm, zelená

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: zelená,
šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105953

Náplň LE 018 (TB204A) zelená,
107mm, jehla, do kul.pera

30192113-6

ks

20,00

3,00

Náplň do kuličkového pera, 0,5 mm, černá

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: černá,
šíře stopy: 0,5 mm.

105954

Náplň LE 039 (311) černá,
103mm, 0,5mm, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do kuličkového pera, 0,5 mm, červená

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: červená,
šíře stopy: 0,5 mm.

105955

Náplň LE 039 (311) červená,
103mm, 0,5mm, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do kuličkového pera, 0,5 mm, modrá

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: modrá,
šíře stopy: 0,5 mm.

105956

Náplň LE 039 (311) modrá,
103mm, 0,5mm, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do kuličkového pera, 0,5 mm, zelená

Náplň do kuličkového pera, náplň:
pastový inkoust, barva náplně: zelená,
šíře stopy: 0,5 mm.

105957

Náplň LE 039 (311) zelenáá,
103mm, 0,5mm, do kul.pera

30192113-6

ks

2,00

1,50

Náplň do gelového rolleru, 0,3-0,4 mm, černá

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: černá, šíře stopy
0,3 - 0,4 mm.

201096

Gelovka-NÁPLŇ, černá BLS-G2
pro Pilot G2

30192113-6

ks

30,00

29,00

Náplň do gelového rolleru, 0,3-0,4 mm, červená

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: červená, šíře
stopy 0,3 - 0,4 mm.

111502

Gelovka-NÁPLŇ, červená BLSG2 pro Pilot G2

30192113-6

ks

30,00

29,00

Náplň do gelového rolleru, 0,3-0,4 mm, modrá

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy
0,3 - 0,4 mm.

201095

Gelovka-NÁPLŇ, modrá BLS-G2
pro Pilot G2

30192113-6

ks

30,00

29,00

Náplň do gelového rolleru, 0,3-0,4 mm, zelená

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: zelená, šíře stopy
0,3 - 0,4 mm.

105958

Gelovka-NÁPLŇ, zelená BLS-G2
pro Pilot G2

30192113-6

ks

30,00

29,00

Náplň do gelového rolleru, 0,5 mm, černá

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: černá, šíře stopy
0,5 mm.

105959

Náplň LE 028 (AH-806) černá,
05,mm, do gelovky

30192113-6

ks

8,00

6,00

40

41
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44

45

46
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48

49

Náplň do gelového rolleru, 0,5 mm, červená

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: červená, šíře
stopy 0,5 mm.

105960

Náplň LE 028 (AH-806) červená,
05,mm, do gelovky

30192113-6

ks

8,00

6,00

Náplň do gelového rolleru, 0,5 mm, modrá

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy
0,5 mm.

105961

Náplň LE 028 (AH-806) modrá,
05,mm, do gelovky

30192113-6

ks

8,00

6,00

Náplň do gelového rolleru, 0,5 mm, zelená

Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový
inkoust, barva náplně: zelená, šíře stopy
0,5 mm.

105962

Náplň LE 028 (AH-806) zelená,
05,mm, do gelovky

30192113-6

ks

8,00

6,00

Náplň do kuličkového pera, extra tenký hrot, modrá

Náplň do kuličkového pera 0,5 s
jehlovým hrotem pro extra tenké psaní,
náplň modrá, délka 107 mm

102276

Náplň F-411needle 0,5mm do
kuličkového pera Solidly modrá

30192113-6

ks

2,00

1,50

Kuličkové pero, 4-barevné

Kuličkové pero, tělo: celokovové, náplň:
pastový inkoust,
barva náplně: čtyřbarevná (modrá,
černá, červená, zelená), šíře stopy: 0,7 0,8 mm.

301024

Kuličkové pero čtyřbarevné kov.
stříbrné

30192121-5

ks

55,00

51,00

Kuličkové pero, na pružině se stojánkem

Kuličkové pero na pružině se stojánkem,
tělo: plastové transparentní, nalepovací
podložka, náplň: pastový inkoust, barva
náplně: modrá, šíře stopy: 0,7 - 0,8 mm.

100474

Kuličkové pero s řetízkem ve
stojánku, samolep.

30192121-5

ks

30,00

29,00

Kuličkové pero, celokovové

Kuličkové pero, tělo: celokovové, stiskací
mechanismus, s klipem, náplň: pastový
inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy:
0,7 - 0,8 mm.

106822

Kuličkové pero Sapphire - modré

30192121-5

ks

30,00

25,00

Kuličkové pero, extra tenký hrot, modré

Kuličkové pero 0,5 mm s jehlovým
hrotem pro extra tenké psaní. Barevné
provedení těla - bordó, černá nebo
modrá. Barva stopy - modrá.

102168

Kuličkové pero SOLIDLY, modrá
náplň

30192121-5

ks

12,00

5,00

Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, černé

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: černá, šíře
stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105963

Kuličkové pero SOLIDLY, černá
náplň

30192121-5

ks

10,00

6,00

Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, červené

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: červená, šíře
stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105964

Kuličkové pero SOLIDLY,
červená náplň

30192121-5

ks

10,00

6,00
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Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, modré

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: modrá, šíře
stopy: 0,3 - 0,35 mm.

102168

Kuličkové pero SOLIDLY, modrá
náplň

30192121-5

ks

10,00

5,00

Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, zelené

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: zelená, šíře
stopy: 0,3 - 0,35 mm.

105965

Kuličkové pero SOLIDLY, zelená
náplň

30192121-5

ks

10,00

8,00

Kuličkové pero, 0,5 mm, černé

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: černá, šíře
stopy: 0,5 mm.

105967

Kuličkové pero D.RECT 311
černé

30192121-5

ks

10,00

3,00

Kuličkové pero, 0,5 mm, červené

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: červená, šíře
stopy: 0,5 mm.

105966

Kuličkové pero D.RECT 311
červené

30192121-5

ks

10,00

3,00

Kuličkové pero, 0,5 mm, modré

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: modrá, šíře
stopy: 0,5 mm.

106584

Kuličkové pero D.RECT 311
modré

30192121-5

ks

10,00

3,00

Kuličkové pero, 0,5 mm, zelené

Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: pastový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: zelená, šíře
stopy: 0,5 mm.

105968

Kuličkové pero D.RECT 311
zelené

30192121-5

ks

10,00

3,00

Kuličkové pero jednorázové, černé

Kuličkové pero, jednorázové, tělo:
plastové, s víčkem,
náplň: pastový inkoust, barva náplně:
černá.

201078

Kuličkové pero jednorázové černé

30192121-5

ks

4,00

1,50

Kuličkové pero jednorázové, červené

Kuličkové pero, jednorázové, tělo:
plastové, s víčkem,
náplň: pastový inkoust, barva náplně:
červená.

101099

Kuličkové pero jednorázové
červené

30192121-5

ks

4,00

1,50

Kuličkové pero jednorázové, modré

Kuličkové pero, jednorázové, tělo:
plastové, s víčkem,
náplň: pastový inkoust, barva náplně:
modrá.

101017

Kuličkové pero jednorázové
modré

30192121-5

ks

4,00

1,50

Kuličkové pero jednorázové, zelené

Kuličkové pero, jednorázové, tělo:
plastové, s víčkem,
náplň: pastový inkoust, barva náplně:
zelená.

201001

Kuličkové pero jednorázové
zelené

30192121-5

ks

4,00

1,50

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, černý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem,
náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná,
barva náplně: černá, šíře stopy: 0,3 - 0,4
mm.

201094

Gelovka černá Pilot BL-G2-5

30192121-5

ks

50,00

36,00

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, červený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: červená, šíře
stopy: 0,3 - 0,4 mm.

105615

Gelovka červená Pilot BL-G2-5

30192121-5

ks

50,00

36,00

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, modrý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: modrá, šíře
stopy: 0,3 - 0,4 mm.

201093

Gelovka modrá Pilot BL-G2-5

30192121-5

ks

50,00

36,00

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, zelený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: zelená, šíře
stopy: 0,3 - 0,4 mm.

107683

Gelovka zelená Pilot BL-G2-5

30192121-5

ks

50,00

36,00

Gelový roller, 0,5 mm, černý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: černá, šíře
stopy: 0,5 mm.

106363

Gelovka černá D.RECT AH-806
mechanická

30192121-5

ks

50,00

8,00

Gelový roller, 0,5 mm, červený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: červená, šíře
stopy: 0,5 mm.

106364

Gelovka červená D.RECT AH806 mechanická

30192121-5

ks

50,00

8,00

Gelový roller, 0,5 mm, modrý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: modrá, šíře
stopy: 0,5 mm.

106365

Gelovka modrá D.RECT AH-806
mechanická

30192121-5

ks

50,00

8,00

Gelový roller, 0,5 mm, zelený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový inkoust, náplň
vyměnitelná, barva náplně: zelená, šíře
stopy: 0,5 mm.

106366

Gelovka zelená D.RECT AH-806
mechanická

30192121-5

ks

50,00

8,00

Gelový roller, 0,7 mm, modrý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: modrá, šíře stopy: 0,7 mm.

105501

Gelovka modrá SARASA 0,7mm

30192121-5

ks

60,00

25,00

Gelový roller, 0,7 mm, červený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: červená, šíře stopy: 0,7 mm.

105969

Gelovka červená SARASA
0,7mm

30192121-5

ks

60,00

35,00

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Gelový roller, 0,7 mm, zelený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: zelená, šíře stopy: 0,7 mm.

105970

Gelovka zelená SARASA 0,7mm

30192121-5

ks

60,00

25,00

Gelový roller, 0,7 mm, fialový

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: fialová, šíře stopy: 0,7 mm.

112188

VUT_Gelovka fialová 0,7mm

30192121-5

ks

60,00

35,00

Gelový roller, 0,7 mm, černý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: černá, šíře stopy: 0,7 mm.

105971

Gelovka černá SARASA 0,7mm

30192121-5

ks

60,00

35,00

Gelový roller, 0,5 mm, modrý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: modráá, šíře stopy: 0,5 mm.

105972

Gelovka modrá UNI UMN-207

30192121-5

ks

60,00

33,00

Gelový roller, 0,5 mm, červený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: červená, šíře stopy: 0,5 mm.

105973

Gelovka červená UNI UMN-207

30192121-5

ks

60,00

33,00

Gelový roller, 0,5 mm, zelený

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: zelená, šíře stopy: 0,5 mm.

105975

Roller Pentel EnerGel BL77
zelený

30192121-5

ks

60,00

44,00

Gelový roller, 0,5 mm, fialový

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: fialová, šíře stopy: 0,5 mm.

107667

Roller Pentel EnerGel BL77
fialový

30192121-5

ks

60,00

44,00

Gelový roller, 0,5 mm, černý

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí
gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva
náplně: černá, šíře stopy: 0,5 mm.

105974

Gelovka černá UNI UMN-207

30192121-5

ks

60,00

33,00

Gelový roller, fluo, sada 6 barev

Gelový roller, tělo plastové, stiskací
mechanismus, pogumovaný úchop, s
klipem, náplň: gelový fluorescenční
inkoust, barva náplně: sada 6 různých
barev.

107708

Gelovky, sada 8 barev - neonové
barvy

30192121-5

bal

65,00

52,00

Plnící pero

Plnící pero, náplň: standardní inkoustové
bombičky.

105976

Plnící pero Fiorello GR-397

50,00

15,00

80

81

82

83

84

85

86

87

sada 6 ks

88

89

ks

30192122-2

Popisovač, fix, 1-2 mm, sada 6 barev

Popisovač (fix), ergonomický úchop,
ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný
proti zatlačení, náplň: vypratelný inkoust,
barva náplně: červená, žlutá, zelená,
modrá, hnědá a černá, sada 6 barev.

301034

Popisovač Centropen 7790/ 6
sada 6 barev

bal

sada 6 ks

50,00

9,00

30192124-6

90

Popisovač, 0,3 mm, černý

Popisovač, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: černá.

301053

Liner Centropen 2811 černá

30192124-6

ks

10,00

6,50

Popisovač, 0,3 mm, červený

Popisovač, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: červená.

101080

Liner Centropen 2811 červená

30192124-6

ks

10,00

6,50

Popisovač, 0,3 mm, modrý

Popisovač, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: modrá.

101072

Liner Centropen 2811 modrá

30192124-6

ks

10,00

6,50

Popisovač, 0,3 mm, zelený

Popisovač, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: zelená.

301091

Liner Centropen 2811 zelená

30192124-6

ks

10,00

6,50

Popisovač, 0,3 mm, sada 4 barev

Popisovač, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: černá, červená, modrá a zelená,
sada 4 barev.

401016

Liner PO D400 sada 4 barev

30192124-6

bal

sada 4 ks

40,00

18,00

Popisovač, 0,4 mm, sada 10 barev

Popisovač, prodyšné víčko, šíře stopy:
0,4 mm, hrot: v kovovém pouzdře,
náplň: inkoust na vodní bázi, barva
náplně: sada 10 různých barev.

105977

Liner PO D400 sada 10 barev

30192124-6

bal

sada 10 ks

120,00

35,00

101317

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, černý

30192124-6

ks

10,00

5,00

105125

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, červený

30192124-6

ks

10,00

5,00

105126

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, modrý

30192124-6

ks

10,00

5,00

91

92

93

94

95

96

Popisovač, k popisu nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie,
Popisovač, permanent, 1 mm, černý

97

Popisovač, permanent, 1 mm, červený

98

Popisovač, permanent, 1 mm, modrý

99

kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán),
odolává vodě, otěru a povětrnostním
vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi
Popisovač,
k popisu nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film,
fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává vodě, otěru a
povětrnostním vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi
(smývatelnýklihem)
náplně:
Popisovač,
popisubarva
nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film,
fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává vodě, otěru a
povětrnostním vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi
(smývatelný lihem) barva náplně: modrá

Popisovač, permanent, 1 mm, zelený

100

Popisovač, permanent, 1 mm, sada 4 barev

101

Popisovač, k popisu nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film,
fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává vodě, otěru a
povětrnostním vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi
(smývatelnýklihem)
náplně: zelená
Popisovač,
popisubarva
nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film,
fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává vodě, otěru a
povětrnostním vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi
(smývatelný lihem) barva náplně: černá

105127

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, zelený

30192124-6

ks

101020

Popisovač Centropen 4606/4 CDPEN permanent, sada 4 barev

30192124-6

bal

sada 4 ks

10,00

5,00

40,00

36,00

10,00

5,00

10,00

5,00

Popisovač, CD/DVD/BD, 1 mm, černý

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň:
permanentní inkoust na alkoholové bázi
(smývatelný lihem), barva náplně: černá.

101317

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, černý

30192124-6

ks

Popisovač, CD/DVD/BD, 1 mm, červený

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň:
permanentní inkoust na alkoholové bázi
(smývatelný lihem), barva náplně:
červená.

105125

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, červený

30192124-6

bal

Popisovač, CD/DVD/BD, 1 mm, modrý

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň:
permanentní inkoust na alkoholové bázi
(smývatelný lihem), barva náplně: modrá.

105126

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, modrý

30192124-6

ks

10,00

5,00

Popisovač, CD/DVD/BD, 1 mm, zelený

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň:
permanentní inkoust na alkoholové bázi
(smývatelný lihem), barva náplně: zelená.

105127

Popisovač D.RECT na CD,
1,0mm, zelený

30192124-6

ks

10,00

5,00

Popisovač, CD/DVD/BD, 1 mm, sada 4 barev

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň:
permanentní inkoust na alkoholové bázi
(smývatelný lihem), barva náplně: černá,
červená, modrá a zelená, sada 4 barev.

101020

Popisovač Centropen 4606/4 CDPEN permanent, sada 4 barev

30192124-6

bal

40,00

36,00

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnitelný, černý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3
mm,
hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva
náplně: černá.

105979

Značkovač Schneider Maxx Eco
stíratelný černý - PLNITELNÝ

30192124-6

ks

30,00

18,00

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnitelný, červený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3
mm,
hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva
náplně: červená.

105980

Značkovač Schneider Maxx Eco
stíratelný červený - PLNITELNÝ

30192124-6

ks

30,00

18,00

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnitelný, modrý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3
mm,
hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva
náplně: modrá.

105978

Značkovač Schneider Maxx Eco
stíratelný modrý - PLNITELNÝ

30192124-6

ks

30,00

18,00

102

sada 4 barev

103

104

105

sada 4 ks

106

107

108

109

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnitelný, zelený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3
mm,
hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva
náplně: zelená.

105981

Značkovač Schneider Maxx Eco
stíratelný zelený - PLNITELNÝ

30192124-6

ks

Popisovač na bílé tabule - sada 4 barev s magnetickou
houbičkou

Sada 4 různobarevných popisovačů +
magnetická houbička, popisovače na
konci vybaveny pumpičkou, kulatý hrot,
šíře 6,00 mm

105982

Značkovač Pentel MWL5M-4N
MaxiFlo stíratelný sad 4 barev +
houbička

30192124-6

bal

Popisovač na bílé tabule - černý s magnetickou houbičkou

Za sucha smazatelný popisovač s
pumpičkou pro použití na bílé tabule, s
kulatým hrotem, šíře stopy 6 mm, barva
náplně černá

101897

Značkovač Pentel MWL5M-A
MaxiFlo stíratelný černý

30192124-6

Popisovač na bílé tabule - červený s magnetickou houbičkou

Za sucha smazatelný popisovač s
pumpičkou pro použití na bílé tabule, s
kulatým hrotem, šíře stopy 6 mm, barva
náplně červená

201027

Značkovač Pentel MWL5M-A
MaxiFlo stíratelný červený

Popisovač na bílé tabule - modrý s magnetickou houbičkou

Za sucha smazatelný popisovač s
pumpičkou pro použití na bílé tabule, s
kulatým hrotem, šíře stopy 6 mm, barva
náplně modrý

104815

Popisovač na bílé tabule - zelený s magnetickou houbičkou

Za sucha smazatelný popisovač s
pumpičkou pro použití na bílé tabule, s
kulatým hrotem, šíře stopy 6 mm, barva
náplně zelená

Náplň do popisovače na bílé tabule, černá

Náplň do popisovače na bílé tabule,
barva náplně: černá.

30,00

18,00

250,00

230,00

ks

70,00

43,00

30192124-6

ks

70,00

43,00

Značkovač Pentel MWL5M-A
MaxiFlo stíratelný modrý

30192124-6

ks

70,00

43,00

400632

Značkovač Pentel MWL5M-A
MaxiFlo stíratelný zelený

30192124-6

ks

70,00

43,00

105449

Značkovač Pentel EasyFlo
stíratelný černý - !!NÁPLŇ!!

ks

30,00

27,00

ks

30,00

27,00

ks

30,00

27,00

ks

30,00

27,00

110

sada 4 barev

111

112

113

114

115

116

30192110-5

Náplň do popisovače na bílé tabule, červená

Náplň do popisovače na bílé tabule,
barva náplně: červená.

105450

Značkovač Pentel EasyFlo
stíratelný červený - !!NÁPLŇ!!

30192110-5

117

Náplň do popisovače na bílé tabule, modrá

Náplň do popisovače na bílé tabule,
barva náplně: modrá.

105451

Značkovač Pentel EasyFlo
stíratelný modrý - !!NÁPLŇ!!

30192110-5

118

Náplň do popisovače na bílé tabule, zelená

119

Náplň do popisovače na bílé tabule,
barva náplně: zelená.

105452

Značkovač Pentel EasyFlo
stíratelný zelený - !!NÁPLŇ!!

30192110-5

Popisovač, textil, 1,5-2,5 mm, černý

100337

Značkovač Centropen 2739
TEXTIL černý

30192124-6

ks

25,00

6,50

120

Popisovač, k popisu textilu, odolává
teplotě do 60 °C, ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1,5 mm - max. 2,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na vodní
bázi,
inkoust zdravotně nezávadný,
nevypratelný a světlostálý, barva náplně:
černá.

Popisovač, textil, 1,5-2,5 mm, červený

104493

Značkovač Centropen 2739
TEXTIL červený

30192124-6

ks

25,00

6,50

121

Popisovač, k popisu textilu, odolává
teplotě do 60 °C, ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1,5 mm - max. 2,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na vodní
bázi,
inkoust zdravotně nezávadný,
nevypratelný a světlostálý, barva náplně:
červená.

Popisovač, textil, 1,5-2,5 mm, modrý

100338

Značkovač Centropen 2739
TEXTIL modrý

30192124-6

ks

25,00

6,50

122

Popisovač, k popisu textilu, odolává
teplotě do 60 °C, ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1,5 mm - max. 2,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na vodní
bázi,
inkoust zdravotně nezávadný,
nevypratelný a světlostálý, barva náplně:
modrá.

Popisovač, textil, 1,5-2,5 mm, zelený

105983

Značkovač Centropen 2739
TEXTIL zelený

30192124-6

ks

25,00

6,50

123

Popisovač, k popisu textilu, odolává
teplotě do 60 °C, ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1,5 mm - max. 2,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na vodní
bázi,
inkoust zdravotně nezávadný,
nevypratelný a světlostálý, barva náplně:
zelená.

Popisovač, fix, 1-2 mm, černý

Popisovač (fix), ergonomický úchop,
ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot:
válcový hrot odolný proti zatlačení,
náplň: vypratelný inkoust, barva náplně:
černá.

201008

Popisovač Centropen 7790 černý

30192124-6

ks

10,00

1,30

Popisovač, fix, 1-2 mm, červený

Popisovač (fix), ergonomický úchop,
ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot:
válcový hrot odolný proti zatlačení,
náplň: vypratelný inkoust, barva náplně:
červená.

101052

Popisovač Centropen 7790
červený

30192124-6

ks

10,00

1,30

Popisovač, fix, 1-2 mm, modrý

Popisovač (fix), ergonomický úchop,
ventilační víčko,
šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot:
válcový hrot odolný proti zatlačení,
náplň: vypratelný inkoust, barva náplně:
modrá.

301002

Popisovač Centropen 7790
modrý

30192124-6

ks

10,00

1,30

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, černý

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm,
hrot: jemný plastový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně: černá.

201098

Popisovač Centropen 4616 CDLINER, černý, permanent

30192124-6

ks

11,00

9,50

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, červený

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm,
hrot: jemný plastový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně: červená.

301093

Popisovač Centropen 4616 CDLINER, červený, permanent

30192124-6

ks

11,00

9,50

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, modrý

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm,
hrot: jemný plastový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně: modrá.

102634

Popisovač Centropen 4616 CDLINER, modrý, permanent

30192124-6

ks

11,00

9,50

124

125

126

127

128

129

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, zelený

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm,
hrot: jemný plastový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně: zelená.

301092

Popisovač Centropen 4616 CDLINER, zelený, permanent

30192124-6

ks

11,00

9,50

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, sada 4 barev

201099

Popisovač Centropen 4616/4 CDLINER, sada 4 barev, permanent

30192124-6

ks

40,00

36,00

131

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků,
ergonomický úchop, s víčkem,
šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm,
hrot: jemný plastový,
náplň: permanentní inkoust na
alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně: černá, červená, modrá a
zelená, sada 4 barev.

Popisovač, nepermanent, 0,6 mm, černý

105984

Popisovač Centropen 2646 F
(0,6mm) OHP nonpermanent
černý

30192124-6

ks

10,00

9,00

132

Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává otěru, ergonomický úchop, s
víčkem, šíře stopy: 0,6 mm, hrot: jemný
plastový,
náplň: nepermanentní inkoust
smývatelný vodou, barva náplně: černá.

Popisovač, nepermanent, 0,6 mm, modrý

Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,6 mm,
hrot: jemný plastový, náplň:
nepermanentní inkoust smývatelný
vodou, barva náplně: modrá.

105314

Popisovač Centropen 2646 F
(0,6mm) OHP nonpermanent
modrý

30192124-6

ks

10,00

9,00

Popisovač, nepermanent, 0,6 mm, červený

Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,6 mm,
hrot: jemný plastový, náplň:
nepermanentní inkoust smývatelný
vodou,
barva náplně: červená.

105985

Popisovač Centropen 2646 F
(0,6mm) OHP nonpermanent
červený

30192124-6

ks

10,00

9,00

105986

Popisovač Centropen 2646 F
(0,6mm) OHP nonpermanent
zelený

30192124-6

ks

10,00

9,00

100802

Popisovač Centropen 2646/4 F
(0,6mm) OHP nonpermanent
sada 4 barev

30192124-6

bal

40,00

34,00

101316

Popisovač D.RECT na CD,
0,5mm, černý

30192124-6

ks

10,00

4,00

105204

Popisovač D.RECT na CD,
0,5mm, modrý

30192124-6

ks

10,00

4,00

105203

Popisovač D.RECT na CD,
0,5mm, červený

30192124-6

ks

10,00

4,00

130

133

134

Popisovač, nepermanent, 0,6 mm, zelený

135

Popisovač, nepermanent, 0,6 mm, sada 4 barev

136

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, černý

137

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, modrý

138

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, červený

139

Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,6 mm,
hrot: jemný plastový, náplň:
nepermanentní inkoust smývatelný
vodou,
barva náplně: zelená.
Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,6 mm,
hrot: jemný plastový, náplň:
nepermanentní inkoust smývatelný
vodou,
barva náplně: černá, červená, modrá a
zelená
sadak 4popisu
barevneporézních
Popisovač,

povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává vodě a otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,3
mm - max. 0,5 mm,
hrot: jemný plastový, náplň: permanentní
inkoust na alkoholové bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává vodě a otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,3
mm - max. 0,5 mm,
hrot: jemný plastový, náplň: permanentní
inkoust na alkoholové bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává vodě a otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,3
mm - max. 0,5 mm,
hrot: jemný plastový, náplň: permanentní
inkoust na alkoholové bázi (smývatelný
lihem)

sada 4 ks

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, zelený

140

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, sada 4 barev

141

Popisovač, k popisu neporézních
povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává vodě a otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,3
mm - max. 0,5 mm,
hrot: jemný plastový, náplň: permanentní
inkoust na alkoholové bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač, k popisu neporézních

povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo,
porcelán),
odolává vodě a otěru, ergonomický
úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,3
mm - max. 0,5 mm,
hrot: jemný plastový, náplň: permanentní
inkoust na alkoholové bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač, k popisu nejrůznějších

105205

Popisovač D.RECT na CD,
0,5mm, zelený

30192124-6

ks

105987

Popisovač D.RECT na CD,
0,5mm, sada 4

30192124-6

bal

101019

Značkovač Centropen 8566
permanent černý

30192124-6

201079

Značkovač Centropen 8566
permanent červený

301011

10,00

4,00

18,00

15,00

ks

11,00

10,00

30192124-6

ks

11,00

10,00

Značkovač Centropen 8566
permanent modrý

30192124-6

ks

11,00

10,00

101572

Značkovač Centropen 8566
permanent zelený

30192124-6

ks

11,00

10,00

301012

Značkovač Centropen 8566/4
permanent sada 4 barev

30192124-6

bal

35,00

35,00

sada 4 barev

povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie,
Popisovač, permanent, 3 mm, černý

142

kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán),
odolává vodě, otěru a povětrnostním
vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust
na
alkoholové
bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač,
k popisu
nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie,

Popisovač, permanent, 3 mm, červený

143

Popisovač, permanent, 3 mm, modrý

144

Popisovač, permanent, 3 mm, zelený

145

kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán),
odolává vodě, otěru a povětrnostním
vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust
na
alkoholové
bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač,
k popisu
nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film,
fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo,
porcelán), odolává vodě, otěru a
povětrnostním vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust
na alkoholové bázi (smývatelný lihem),
barva náplně:
modrá nejrůznějších
Popisovač,
k popisu
povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie,
kov,
papír, plast, pryž, sklo, porcelán),
odolává vodě, otěru a povětrnostním
vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust
na
alkoholové
bázi (smývatelný
lihem)
Popisovač,
k popisu
nejrůznějších
povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie,

Popisovač, permanent, 3 mm, sada 4 barev

146

kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán),
odolává vodě, otěru a povětrnostním
vlivům,
s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový,
náplň: permanentní inkoust
na alkoholové bázi (smývatelný lihem)

sada 4 barev

Popisovač, bílá tabule, 1-2 mm, černý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2
mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý,
za sucha stíratelný, barva náplně: černá.

102490

Značkovač Centropen 2709
stíratelný, černý

30192124-6

ks

10,00

8,50

Popisovač, bílá tabule, 1-2 mm, červený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2
mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý,
za sucha stíratelný, barva náplně:
červená.

102491

Značkovač Centropen 2709
stíratelný, červený

30192124-6

ks

10,00

8,50

Popisovač, bílá tabule, 1-2 mm, modrý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2
mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý,
za sucha stíratelný, barva náplně:
modrá.

102948

Značkovač Centropen 2709
stíratelný, modrý

30192124-6

ks

11,00

8,50

147

148

149

Popisovač, bílá tabule, 1-2 mm, zelený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2
mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý,
za sucha stíratelný, barva náplně:
zelená.

102949

Značkovač Centropen 2709
stíratelný, zelený

30192124-6

ks

Popisovač, bílá tabule, 1-2 mm, sada 4 barev

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2
mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý, za sucha
stíratelný,
barva náplně: černá, červená, modrá a
zelená, sada 4 barev.

201029

Značkovač Centropen 2709/4
stíratelný, sada 4 barev

30192124-6

bal

Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, černý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max.
4,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý, za sucha
stíratelný, barva náplně: černá.

101040

Značkovač Centropen 8559
stíratelný černý

30192124-6

Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, červený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max.
4,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý, za sucha
stíratelný, barva náplně: červená.

101042

Značkovač Centropen 8559
stíratelný červený

Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, modrý

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max.
4,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý, za sucha
stíratelný, barva náplně: modrá.

101041

Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, zelený

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max.
4,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý, za sucha
stíratelný, barva náplně: zelená.

10,00

8,50

35,00

33,00

ks

12,00

11,00

30192124-6

bal

12,00

11,00

Značkovač Centropen 8559
stíratelný modrý

30192124-6

ks

12,00

11,00

101043

Značkovač Centropen 8559
stíratelný zelený

30192124-6

ks

12,00

11,00

Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, sada 4 barev

Popisovač, k popisu na bílé tabule, s
víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max.
4,5 mm,
hrot: válcový, náplň: inkoust na
alkoholové bázi, světlostálý,
za sucha stíratelný, barva náplně: černá,
červená, modrá a zelená, sada 4 barev.

101003

Značkovač Centropen 8559/4
stíratelný, sada 4 barev

30192124-6

bal

45,00

44,00

Zvýrazňovač 1-5 mm oranžový

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,
barva náplně: oranžová.

105988

Zvýrazňovač D.RECT 1161
oranžový

ks

15,00

7,00

Zvýrazňovač 1-5 mm růžový

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,
barva náplně: růžová.

ks

15,00

7,00

Zvýrazňovač 1-5 mm zelený

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,
barva náplně: zelená.

ks

15,00

7,00

150

151

sada 4 barev

152

153

154

155

156

157

30192125-3

105989

Zvýrazňovač D.RECT 1161
růžový

30192125-3

158

159

sada 4 barev

105990

Zvýrazňovač D.RECT 1161
zelený

30192125-3

Zvýrazňovač 1-5 mm žlutý

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,
barva náplně: žlutá.

105991

Zvýrazňovač D.RECT 1161 žlutý

30192125-3

ks

15,00

7,00

Zvýrazňovač 1-5 mm modrý

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,
barva náplně: modrá.

101030

Zvýrazňovač Centropen
8852/8552 modrý

30192125-3

ks

15,00

11,00

105992

Zvýrazňovač D.RECT 1161/4
sada 4 barev

30192125-3

bal

50,00

26,00

Popisovač, flipchart, černý

Popisovač, na flipchart, odolný proti
zasychání inkoustu,
nepropíjí se papírem, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 mm - min. 4 mm
dle přítlaku při psaní,
hrot: klínový, náplň: inkoust na vodní
bázi, barva náplně: černá.

102275

Značkovač Centropen 8560
flipchart na papír, černý

30192125-3

ks

10,00

8,50

Popisovač, flipchart, červený

Popisovač, na flipchart, odolný proti
zasychání inkoustu,
nepropíjí se papírem, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 mm - min. 4 mm
dle přítlaku při psaní,
hrot: klínový, náplň: inkoust na vodní
bázi, barva náplně: červená.

102922

Značkovač Centropen 8560
flipchart na papír, červený

30192125-3

ks

10,00

8,50

Popisovač, flipchart, modý

Popisovač, na flipchart, odolný proti
zasychání inkoustu,
nepropíjí se papírem, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 mm - min. 4 mm
dle přítlaku při psaní,
hrot: klínový, náplň: inkoust na vodní
bázi, barva náplně: modrá.

102274

Značkovač Centropen 8560
flipchart na papír, modrý

30192125-3

ks

10,00

8,50

Popisovač, flipchart, zelený

Popisovač, na flipchart, odolný proti
zasychání inkoustu,
nepropíjí se papírem, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 mm - min. 4 mm
dle přítlaku při psaní,
hrot: klínový, náplň: inkoust na vodní
bázi, barva náplně: zelená.

102923

Značkovač Centropen 8560
flipchart na papír, zelený

30192125-3

ks

10,00

8,50

Popisovač, flipchart, sada 4 barev

Popisovač, na flipchart, odolný proti
zasychání inkoustu,
nepropíjí se papírem, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 mm - min. 4 mm
dle přítlaku při psaní,
hrot: klínový, náplň: inkoust na vodní
bázi,
barva náplně: černá, červená, modrá a
zelená sada 4 barev

301076

Značkovač Centropen 8560/4
flipchart na papír, sada 4 barev

30192125-3

bal

35,00

33,00

Tužka grafitová, HB č. 2, s pryží

Dřevěná grafitová tužka, s pryží, povrch:
lakovaný, tuha: nelámavá,
tvrdost: HB č. 2, délka tužky: 175 mm,

105993

Tužka grafitová dřevěná s gumou
HB

ks

10,00

2,00

ks

4,00

1,50

160

161

Zvýrazňovač, 1-5 mm, sada 4 barev

Zvýrazňovač, k popisu všech druhů
papíru, s víčkem,
šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle
přítlaku při psaní, hrot: klínový,
náplň: fluorescenční pigmentový inkoust,

162

163

164

165

166

167

168

sada 4 ks

30192130-1

Tužka grafitová, č. 1, bez pryže

169

sada 4 ks

barva náplně: oranžová, růžová, zelená,
žlutá, sada 4 barev.

Dřevěná grafitová tužka, bez pryže,
povrch: lakovaný, tuha: nelámavá,
tvrdost: č. 1, délka tužky: 175 mm,

101068

Tužka grafitová 1703 / 1 ALPHA

30192130-1

Tužka grafitová, č. 2, bez pryže

Dřevěná grafitová tužka, bez pryže,
povrch: lakovaný, tuha: nelámavá,
tvrdost: č. 2, délka tužky: 175 mm,

101069

Tužka grafitová 1703 / 2 ALPHA

170

ks

4,00

1,50

30192130-1

Tužka grafitová, č. HB, bez pryže

Dřevěná grafitová tužka, bez pryže,
povrch: lakovaný, tuha: nelámavá,
tvrdost: č. HB, délka tužky: 175 mm,

101069

Tužka grafitová 1703 / 2 ALPHA

30192130-1

ks

4,00

1,50

Tužka grafitová, č. 3, bez pryže

Dřevěná grafitová tužka, bez pryže,
povrch: lakovaný, tuha: nelámavá,
tvrdost: č. 3, délka tužky: 175 mm,

101070

Tužka grafitová 1703 / 3 ALPHA

30192130-1

ks

4,00

1,50

Mikrotužka 0,5 mm

Mikrotužka, s gumou, šíře stopy: 0,5
mm.

107055

Mikrotužka D.RECT S-5 0,5mm

ks

50,00

7,00

ks

50,00

28,00

ks

60,00

37,00

171

172

30192131-8

173

Mikrotužka 0,7 mm

Mikrotužka, s gumou, šíře stopy: 0,7
mm.

105994

Mikrotužka DELI 37091 0,7mm

30192131-8

174

Tužka mechanická "Verzatilka"

Mechanická tužka pro běžné psaní, tělo:
celokovové, šíře stopy: 2 mm.

301064

Versatilka kovová 5201 hnědá

Tuha do mikrotužky, 0,5 mm, HB

Grafitová tuha do mikrotužky, šíře stopy:
0,5 mm, tvrdost: HB, baleno po 12 ks.

101022

Tuhy do mikrotužky 0,5mm HB KI-N /12

30192131-8

175

bal

baleno po 12 ks

17,00

5,00

bal

baleno po 12 ks

17,00

7,00

bal

baleno po 12 ks

17,00

5,00

bal

12 ks

35,00

26,00

30192132-5

176

Tuha do mikrotužky, 0,7 mm, HB

Grafitová tuha do mikrotužky, šíře stopy:
0,7 mm, tvrdost: HB, baleno po 12 ks.

201005

Tuhy do mikrotužky 0,7mm HB KI-N /12

30192132-5

177

Tuha do mikrotužky, 0,5 mm, B

Grafitová tuha do mikrotužky, šíře stopy:
0,5 mm, tvrdost: B, baleno po 12 ks.

101023

Tuhy do mikrotužky 0,5mm B K-IN /12

Tuhy do mechanické tužky "Verzatileka"

Grafitová tuha do mechanické tužky
Verzatilky, šíře stopy: 2 mm, tvrdost: HB,
baleno po 12 ks.

301043

Tuhy do versatilky 4190 HB K-I-N
/12

30192132-5

178

179

30192132-5

Ořezávátko

Ořezávátko na tužky, celokovové, ruční
strouhání tužek.

101064

Ořezávátko kovové - 1 otvor

180

ks

10,00

4,00

ks

17,00

9,00

ks

150,00

132,00

ks

35,00

13,00

ks

110,00

35,00

ks

400,00

370,00

ks

140,00

139,00

ks

140,00

139,00

30192133-2

Ořezávátko, dvojité

Ořezávátko na tužky, celokovové, ruční
strouhání tužek, dvojité na dva typy tužek s různými průměry.

401004

Ořezávátko kovové - 2 otvory

30192133-2

181

Ořezávátko, elektronické, na baterie

Ořezávátko na tužky, elektrické,
napájení: AA baterie, na dva typy tužek s
různými průměry.

109012

Ořezávátko elektrické ICO

30192133-2

182

Razítková poduška, nenapuštěná

Razítková poduška, nenapuštěná
barvou, velikost namáčení plochy
podušky: 120 x 60 mm.

101517

Poduška razítková č.2 bez barvy

30192111-2

183

Razítko, datumové

Plastové datumové samobarvící razítko,
výška číslic 3,8 mm

Razítko, samosestavovací

Razítko, samosestavovací, samobarvící,
maximální počet řádků textu:
min. 4 max. 5, sada znaků o výšce min.
3,5 mm, barva otisku: modrá,
rozměr otisku: 47 x 18 mm, výměnný
polštářek, pinzeta na sestavení.

101501

Razítko datumové ISO S400
barva nosiče černá

30192150-7

184

101502

Razítko samosestavovací
COLOP Printer 30

30192153-8

185

Razítko, DOPORUČENĚ

Razítko, samobarvící, text razítka:
DOPORUČENĚ, rozměr otisku: 38 x 14
mm, výměnný polštářek.

103978

Razítko Trodat 4911 s textem
DOPORUČENĚ, barva nosiče
šedá
30192153-8

186

Razítko, KOPIE

Razítko, samobarvící, text razítka:
KOPIE, rozměr otisku: 38 x 14 mm,
výměnný polštářek.

103981

Razítko Trodat 4911 s textem
KOPIE, barva nosiče šedá

Lepidlo

Lepící tyčinka vysunovací na papír,
lepenku, korek, neutrální vůně,
neobsahující ředidla ani PVC, hmotnost
náplně 8 g

102929

Tyčinka lepící D.RECT PVA 8g

30192153-8

187

188

8g

10,00

4,00

ks

15 g

10,00

5,00

24911200-5

Lepidlo

189

ks

Lepící tyčinka vysunovací na papír,
lepenku, korek, neutrální vůně,
neobsahující ředidla ani PVC, hmotnost
náplně 15 g

201117

Tyčinka lepící D.RECT PVA 15g

24911200-5

Lepidlo

Lepící tyčinka vysunovací na papír,
lepenku, korek, neutrální vůně,
neobsahující ředidla ani PVC, hmotnost
náplně 20 g

201122

Tyčinka lepící D.RECT PVA 22g

190

20 g

15,00

6,00

ks

40 g

25,00

11,00

ks

30,00

30,00

ks

35,00

35,00

25,00

6,00

ks

20,00

18,00

ks

25,00

25,00

ks

30,00

28,00

ks

70,00

15,00

ks

100,00

62,00

24911200-5

Lepidlo 40g

Lepící tyčinka vysunovací na papír,
lepenku, korek, neutrální vůně,
neobsahující ředidla ani PVC, hmotnost
náplně 40 g

104101

Tyčinka lepící D.RECT PVA 40g

24911200-5

191

Lepidlo tekuté

Universální, bílé, tekuté dispersní lepidlo
v lahvičce s hřebenovým aplikátorem.
Lepí papír, kůži, textil, foto, dřevo, korek,
apod., min. 110 g

Lepidlo univerzální

Univerzální kontaktní lepidlo Chemopren
na všechny savé a nesavé materiály.
Nevhodné pro lepení PP, PE,
měkčeného PVC a teflonu. Obsah 50
ml.

101166

Lepidlo Pritt Gamafix 110g

24911200-5

192

109656

Lepidlo Chemopren Extrém 50ml

24911200-5

193

Lepidlo vteřinové

Univerzální vteřinové lepidlo, 3 g

105995

Lepidlo vteřinové 3g. Concorde

ks

3g

24911200-5

194

Kancelářské nůžky 18 cm

Nůžky s ocelovými nožnicemi,
ergonomické držení, délka nůžek včetně
rukojeti 18 cm

111511

Nůžky na papír 18,0cm (7")
D.RECT

39241200-5

195

Kancelářské nůžky 20 cm

Nůžky s ocelovými nožnicemi,
ergonomické držení, délka nůžek včetně
rukojeti 20 cm

101402

Nůžky na papír 20,5cm (8")
DONAU

39241200-5

196

Kancelářské nůžky 21,5 cm

Nůžky s ocelovými nožnicemi,
ergonomické držení, délka nůžek včetně
rukojeti 21,5 cm

103447

Nůžky na papír 21cm (8") DELI

39241200-5

197

Kancelářské nůžky 10-15 cm

Nůžky s ocelovými nožnicemi,
ergonomické držení, délka nůžek včetně
rukojeti 10 - 15 cm cm

103446

Nůžky na papír 14cm (5,5")

39241200-5

198

Celokovové nůžky

199

ks

Celokovové nůžky, s ostrou špičkou,
délka cca. 20 cm.

104316

Nůžky na papír celokovové 20cm

39241200-5

Odlamovací nůž

Odlamovací nůž s plastovým tělem s
pojistkou, šířka ostří: 18 mm, možnost
výměny čepelí.

101407

Ořezávací (ulamovací) nůž
standard, větší typ

ks

15,00

7,50

ks

30,00

19,00

ks

40,00

26,00

ks

80,00

26,00

ks

30,00

18,00

ks

100,00

96,00

ks

70,00

66,00

ks

15,00

15,00

39241100-4

200

Korektor jednorázový 5 m

Opravná páska - jednorázový korekční
strojek, páska 4,2 mm x 5 m

105996

Korektor 4,2mm x 10m D.RECT
Green, jednorázový

30192910-3

201

Korektor jednorázový 14,5 m

Opravná páska - jednorázový korekční
strojek, páska4,2 x 14,5 m

Korektor s vyměnitelnou opravnou páskou, 14 m

Korekční roller, strojek s vyměnitelnou
opravnou páskou, nanesený korekční
film ihned suchý s okamžitou možností
přepsání, použitelný pro většinu druhů
papíru, páska 4,2 mm x 14 m

102854

Korektor 4,2mm/14m vyměnitelný
D.RECT

30192910-3

202

102854

Korektor 4,2mm/14m vyměnitelný
D.RECT

30192910-3

203

Náhradní náplň do korektoru s vyměnitelnou opravnou páskou

Náhradní náplň do korektoru s
vyměnitelnou opravnou páskou 14mx
4,2 mm

102855

Korektor 4,2mm/14m vyměnitelný
D.RECT - NÁPLŇ

30192910-3

204

Lepicí strojek

Lepicí roller s vyměnitelnou náplní. Non
permanent - přilepené lze opakovaně
sejmout a znovu přilepit, lepidlo
nezanechává stopy. 9 mm x 14 m.

101127

Lepidlo Pritt roller nonpermanent
vyměnitelný

44424200-0

205

Náhradní náplň do lepicího strojku

Non permanent - přilepené lze
opakovaně sejmout a znovu přilepit,
lepidlo nezanechává stopy. 9 mm x 14
m.

101128

Lepidlo Pritt roller nonpermanent.
náhradní kazeta

44424200-0

206

Opravný lak

Opravný lak ředitelný vodou, korekce
pomocí houbičky, 20 ml nebo 25 ml

101213

Korekturní lak Kores Aqua s
houbičkou SoftTip

30192920-6

207

Opravný lak

Rychleschnoucí opravný lak s vysokou
krycí schopností. Šroubovací uzávěr se
štětečkem. Vytváří hladký, nepopraskaný
povrch, nezanechává stíny na kopiích.
Ředitelný vodou. Obsah 20 ml.

101212

Korekturní lak Kores Aqua se
štětečkem

30192920-6

ks

15,00

11,00

Stojánek na papírový špalíček

Stojánek na papírový špalíček, černý,
drátěný, velikost 100 x 100 x 100 mm

102313

Kov.špalíček černý na
poznámkové lístky

30193000-8

ks

70,00

49,00

208

209

Kalíšek na spony

Kalíšek na spony, černý drátěný, průměr
90 mm x výška 30 mm

102366

Kov.kalíšek malý černý

30193000-8

ks

70,00

19,00

Stojánek na tužky

Stojánek na tužky, černý, drátěný,
průměr 78 mm x výška 85 mm

102314

Kov.kalíšek velký černý

30193000-8

ks

70,00

19,00

Stojánek na dopisy

Černý drátěný stojánek na dopisy.
Základnu tvoří obdelník o rozměrech
173 x 80 mm, výška 140 mm, rozdělení
dokumentů je umožněno na 3 sekce

202300

Kov.pořadač na papíry černý 3
svislé přihrádky

30193000-8

ks

60,00

55,00

Stolní jmenovka - drátěná

Stolní jmenovka na založení jedné
vizitky, výška cca 60 mm, materiál
drátěný.

102663

Kov.stojan na vizitky černý

30193000-8

ks

40,00

18,00

Odkladač, trojdílný, černý

Kancelářský odkladač, trojdílný, drátěný,
na dokumenty A4, velikost 295x355x267
mm, barva černá.

102316

Kov.trojbox černý

30193000-8

ks

250,00

142,00

Odkladač, trojdílný, stříbrný

Kancelářský odkladač, trojdílný, drátěný,
na dokumenty A4, velikost cca.
295x355x267 mm, barva stříbrná

104627

Kov.trojbox stříbrný

30193000-8

ks

250,00

142,00

Stojan na spisy, drátěný černý

Stojan na dokumenty formátu A4,
drátěný, velikost cca. 250x72x315 mm,
barva černá.

102317

Kov.pořadač-magazin box černý
A4

30193000-8

ks

180,00

72,00

Stojan na spisy, drátěný stříbrný

Stojan na dokumenty formátu A4,
drátěný, velikost cca. 250x72x315 mm,
barva stříbrná.

105997

Kov.pořadač-magazin box
stříbrný A4

30193000-8

ks

180,00

138,00

Odpadkový koš

drátěný kancelářský odpadkový koš,
objem 13 litrů, různé barvy

102356

Kov.koš odpadkový černý

30197000-6

ks

100,00

67,00

Podložka pod myš

Gelová podložka pod myš s
ergonomickou oporou zápěstí

102327

Podložka zápěstí a myši, gelová
černá LOGO/Tracer

30197000-6

ks

100,00

97,00

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Podložka pod myš

Podložka pod myš, bez opory zápěstí, s
mikrodekorativní plochou a spodní
protiskluzovou vrstvou

108100

Podložka pod myš

30197000-6

ks

40,00

20,00

Kalkulačka stolní

Stolní kalulačka, 12 míst na displeji,
napájení solár-bateriové, stadartní
funkce + funkce TAX

106964

Kalkulačka kapesní DELI
E39277T

30197000-6

KS

120,00

79,00

Kalkulačka kapesní

Kalkulačka kapesní, 10 míst na displeji,
napájení solár-bateriové, standartní
funkce

105998

Kalkulačka kapesní Rebell RESHC312BL BX

30197000-6

ks

90,00

79,00

Lepící páska 19 mm x 10 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 19 mm, návin:
10 m.

105909

Páska lepící 19mm/33m
transparentní D.RECT

ks

10,00

4,00

ks

30,00

4,00

ks

20,00

11,00

ks

20,00

11,00

ks

40,00

15,00

ks

30,00

12,00

ks

20,00

18,00

220

221

222

223

30194200-7

Lepící páska 19 mm x 33 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 19 mm, návin:
33 m.

105909

Páska lepící 19mm/33m
transparentní D.RECT

30194200-7

224

Lepící páska 48 mm x 66 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 48 mm, návin:
66 m.

201132

Páska lepící 48mm/66m
transparentní

30194200-7

225

Lepící páska 48 mm x 66 m, hnědá

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: hnědá, šíře: 48 mm, návin: 66 m.

201133

Páska lepící 48mm/66m hnědá

30194200-7

226

Lepící páska 19 mm x 7,5 m s odvíječem, transparentní,
popisovatelná

Lepící páska samolepící s odvíječem,
páska je popisovatelná perem, tužkou,
značkovačem, barva: transparentní, šíře:
19 mm, návin: 7,5 m.

103036

Páska lepící matná popisovatelná
19mm/33m CAMAT, s odvíječem

30194200-7

227

Lepící páska 19 mm x 7,5 m s odvíječem, transparentní

Lepící páska samolepící s odvíječem,
barva: transparentní, šíře: 19 mm, návin:
7,5 m.

109870

Páska lepící 19mm/33m CAMAT,
s odvíječem

30194200-7

228

Lepící páska krepová 19 mm x 50 m

229

Krepová lepící páska, páska snadno
odstranitelná bez zanechání stop nebo
poškození, šíře: 19 mm, návin: 50 m.

101193

Páska krepová 25mm/50m lepicí
sv.žlutá

30194200-7

Lepící páska krepová 36-38 mm x 50 m

Krepová lepící páska, páska snadno
odstranitelná bez zanechání stop nebo
poškození, šíře: 36-38 mm, návin: 50 m.

101192

Páska krepová 36mm/50m lepicí
sv.žlutá

230

30,00

25,00

ks

25,00

25,00

ks

50,00

50,00

ks

15,00

12,00

ks

100,00

34,00

ks

100,00

34,00

ks

15,00

1,50

ks

25,00

14,00

ks

45,00

5,00

ks

250,00

29,00

30194200-7

Lepicí páska oboustranná 25 mm x 10 m

Oboustranně lepicí páska s vysokou
přilnavostí a pevností, šíře: 25 mm,
návin: 10 m.

109871

Páska lepící oboustr.25mm/10m
transparentní

30194200-7

231

Lepicí páska oboustranná 50 mm x 10 m

Oboustranně lepicí páska s vysokou
přilnavostí a pevností, šíře: 50 mm,
návin: 10 m.

201136

Páska lepící oboustr.50mm/25m

30194200-7

232

Lepicí páska oboustranná 15 mm x 5 m

Oboustranně lepicí páska s vysokou
přilnavostí a pevností, šíře: 15 mm,
návin: 5 m.

106369

Oboustranná páska 15mm x 5 m

30194200-7

233

Lepící páska 75 mm x 66 m, hnědá

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: hnědá, šíře: 75 mm, návin: 66 m.

100827

Páska lepící 72mm/66m hnědá
TESA

30194200-7

234

Lepící páska 75 mm x 66 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 75 mm, návin:
66 m.

101185

Páska lepící 72mm/66m
transparentní TESA

30194200-7

235

Lepící páska 12 mm x 10 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 12 mm, návin:
10 m,

101164

Páska lepící 12mm/10m
transparentní

30194200-7

236

Lepící páska 15 mm x 10 m, černá

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: černá, neprůhledná, šíře: 15 mm,
návin: 10 m.

101190

Páska lepící 12mm/10m černá

30194200-7

237

Lepící páska 25 mm x 20 m, transparentní

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
barva: transparentní, šíře: 25 mm, návin:
20 m.

109872

Páska lepící 24mm/20m
transparentní

30194200-7

238

Odvíječ lepící pásky

239

ks

Odvíječ lepící pásky do šíře 19 mm a
návinu do 33 m, s kovovým nožem pro
přesné odtržení, lepící pásku lze
doplňovat.

106458

Odvíječ lepící pásky stolní, DELI
811

30197000-6

Lepící páska krepová 50 mm x 50 m

Krepová lepící páska, páska snadno
odstranitelná bez zanechání stop nebo
poškození, šíře: 50 mm, návin: 50 m.

Lepící páska 19 mm x 33 m, transparentní, neviditelná

Lepící páska samolepící s vysokou
přilnavostí a pevností, bez odvíječe,
bankovní, zcela neviditelná na papíru,
popisovatelná, nezanechává stopu na
fotokopiích, nežloutne, barva:
transparentní, šíře: 19 mm, návin: 33 m.

201130

Páska krepová 48mm/50m lepicí
sv.žlutá

240

ks

35,00

33,00

ks

50,00

7,00

30194200-7

103037

Páska lepící matná popisovatelná
19mm/33m CAMAT / D.RECT

30194200-7

241

Lepící guma

Oboustranně lepicí guma, lehce
snímatelná, opakovaně použitelné,
barva: bílá, hmotnost: 50 g, obsahuje 84
ks čtverečků.

109873

Lepicí guma KORES 50g (84
čtverečků)

bal

84 ks

75,00

39,00

30194200-7

242

Špendlíky

Kancelářské špendlíky s poniklovanou
povrchovou úpravou

101357

Špendlíky 430/467 bal.200ks

30197000-6

bal

200 ks

12,00

9,00

Připínáčky

Připínáčky do korkové nástěnky, s
plastovou ergonomickou hlavičkou a
kovovým bodcem

103251

Připínáčky na korkovou tabuli,
barevné, plast., bal.35ks

30197000-6

bal

25 ks

30,00

9,00

Zvlhčovač prstů, molitanový

plastový kruhový obal, uvnitř molitan

301046

Navlhčovač obyč.

ks

25,00

5,00

ks

12,00

4,00

ks

15,00

15,00

ks

250,00

79,00

ks

4,00

2,50

243

244

245

30197000-6

Spínací špendlík

Spinací špendlík, 30 mm, barva
stříbrná.

109874

Špendlík spínací 30mm stříbrný

30197110-0

246

Spínací špendlíky

Spinací špendlíky, mix velikostí 22 - 38
mm, barva stříbrná, 1 svazek = 12 ks.

109875

Špendlíky spínací mix velikostí 22 38 mm, barva stříbrná, bal. 12ks

30197110-0

247

Lupa

Kruhová skleněná lupa s kovovým
rámečkem, zvětšení 5x, průměr cca 75
mm.

109876

Lupa Concorde průměr 75mm,
zvětšení 5x

Magnet černý, průměr 20 mm

Magnet, průměr 20 mm, barva černá

108318

Magnet kulatý 20mm obyčejný,
černý

30197000-6

248

249

31630000-1

Magnet černý

Magnet na magnetické tabule, průměr
20 - 30 mm, barva černá

109877

Magnety kulaté 30mm barevné
černé bal. 10ks

bal

10 ks

80,00

19,00

bal

10 ks

80,00

19,00

bal

10 ks

80,00

19,00

bal

10 ks

80,00

19,00

0,00

0,00

31630000-1

250

Magnet červený

Magnet na magnetické tabule, průměr
20 - 30 mm, barva červená

109878

Magnety kulaté 30mm barevné
červené bal. 10ks

31630000-1

251

Magnet modrý

Magnet na magnetické tabule, průměr
20 - 30 mm, barva modrá

109879

Magnety kulaté 30mm barevné
modré bal. 10ks

31630000-1

252

Magnet žlutý

Magnet na magnetické tabule, průměr
20 - 30 mm, barva žlutá

109980

Magnety kulaté 30mm barevné
žluté bal. 10ks

31630000-1

253

Spojovače 24/4

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

Spojovače 24/6

Spojovače 24/6, balení 1000 ks

101301

Drátky do sešívačky 24/ 6 1000ks
(484)

30197100-7

bal

1000 ks

15,00

4,00

Spojovače 24/8

Spojovače 24/8, balení 1000 ks

111517

Drátky do sešívačky 24/ 8 1000ks
D.RECT

30197100-7

bal

1000 ks

15,00

4,50

Spojovače NO. 10

Spojovače NO. 10, balení 1000 ks

101354

Drátky do sešívačky No10
1000ks (487)

30197100-7

bal

1000 ks

12,00

3,20

Klipy na papír 19

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 19 mm, černé

101360

Klip kancelářský 19mm černý
bal.12ks

bal

12 ks

20,00

6,00

bal

12 ks

20,00

9,90

254

255

256

257

30197220-4

258

Klipy na papír 25

259

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 25 mm, černé

101361

Klip kancelářský 25mm černý
bal.12ks

30197220-4

Klipy na papír 32

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 32 mm, černé

101364

Klip kancelářský 32mm černý
bal.12ks

bal

12 ks

20,00

12,90

bal

12 ks

20,00

20,00

bal

12 ks

30,00

30,00

bal

12 ks

20,00

4,80

30197220-4

260

Klipy na papír 41

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 41 mm, černé

101362

Klip kancelářský 41mm černý
bal.12ks

30197220-4

261

Klipy na papír 51

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 51 mm, černé

101363

Klip kancelářský 51mm černý
bal.12ks

30197220-4

262

Klipy na papír 15

Kancelářské kovové klipy na sepnutí
svazku papíru, vel. 15 mm, černé

102936

Klip kancelářský 15mm černý
bal.12ks

30197220-4

263

Spojovače 26/6

Spojovače 26/6, balení 1000 ks

109881

Drátky do sešívačky 26/ 6 1000ks
pozink. D.RECT

30197100-7

bal

1000 ks

10,00

4,00

Spojovače 9/8

Spojovače do sešívačky na 110 listů, typ
9/8, balení 1 000 ks

109882

Drátky do sešívačky 9/8 1000ks
pozink. Rapid Strong

30197100-7

bal

1000 ks

60,00

55,00

Spojovače 9/12

Spojovače do sešívačky na 110 listů, typ
9/12, balení 1 000 ks

109883

Drátky do sešívačky 9/12 1000ks
pozink. Rapid Strong

30197100-7

bal

1000 ks

70,00

70,00

Spojovače 23/9

Spojovače 23/9, balení 1000 ks.

101340

Drátky do sešívačky 23/10
1000ks pozink. SKREBA

30197100-7

bal

1000 ks

75,00

12,00

Spojovače 23/13

Spojovače do velkokapacitní sešívačky,
velikost 23/13, výkon 80 listů.

109884

Drátky do sešívačky 23/13
1000ks ocelové D.RECT

30197100-7

bal

1000 ks

50,00

12,00

Spojovače 21/4

Spojovače 21/4, kapacita sešití až 12
listů (80 g/m2), délka nožičky drátku 4
mm, velikost 21/4

109885

Drátky do sešívačky 21/ 4 1000ks
Rapid Standard

30197100-7

bal

1000 ks

10,00

6,50

264

265

266

267

268

269

Spojovače 66/7

Spojovače 66/7 do elektrické
sponkovačky, balení 5000 ks

109886

Drátky do sešívačky 66/7 electric
5000ks Rapid Electric Strong

30197100-7

bal

5000 ks

150,00

135,00

Spojovače 66/6

Spojovače 66/6 do elektrické
sponkovačky, balení 5000 ks

109887

Drátky do sešívačky 66/6 electric
5000ks Rapid Electric Strong

30197100-7

bal

5000 ks

150,00

122,00

Dopisní spony 25

Dopisní spony oblé 25 mm pozinkované

101307

Sponky kancelářské 451, 25mm,
100ks, č.1

bal

100 ks

10,00

5,00

bal

75 ks

10,00

6,00

bal

75 ks

15,00

9,00

bal

25 ks

20,00

11,00

bal

75

10,00

7,00

bal

25

15,00

12,50

ks

20,00

18,00

ks

150,00

42,00

270

271

272

30197110-0

Dopisní spony 32

Dopisní spony oblé 32 mm pozinkované

101305

Sponky kancelářské 453, 32mm,
100ks, č.3

30197110-0

273

Dopisní spony 50

Dopisní spony aktové 50 mm
pozinkované

101304

Sponky kancelářské 472, 50mm,
75ks, č.4

30197110-0

274

Dopisní spony 75

Dopisní spony aktové 75 mm
pozinkované

101303

Sponky kancelářské 475, 75mm,
25ks, č.5

30197110-0

275

Kancelářské spony

Barevné kancelářské spony 28 mm
potahované plastem

101359

Sponky kancelářské 452, 28mm,
BAREVNÉ, 100ks, č.2

30197110-0

276

Kancelářské spony

Barevné kancelářské spony 50 mm
potahované plastem

109888

Sponky kancelářské 472, 50mm,
BAREVNÉ, 250ks, č.4

30197110-0

277

Otvírač obálek

Nůž na otevírání listovních zásilek

109889

Otevírač dopisů (nůž na obálky)
ICO

278

30197300-9

Sešívačka 30 listů

279

Celokovová sešívačka potažená
plastem, hloubka vkládání 65 mm,
spojovače vel. 26/6 nebo 24/6, kapacita
sešití 30 listů 80 g/m2

104562

Sešívačka DELI 0316, 40 listů

30197320-5

Sešívačka 10 listů

Malá plastová sešívačka s mechanickými
kovovými díly, spojovače NO. 10,
kapacita sešití 10 listů 80 g/m2

109890

Sešívačka DELI 0223, spony
No.10, 10 listů

ks

90,00

19,00

30197320-5

280

Sešívačka na dlouhém rameni

Celokovová sešívačka požažená
plastem na dlouhém rameni, hloubka
vkládání 300 mm, spojovače vel. 24/6,
26/6, 24/8 a 26/8, kapacita sešití 40 listů

106973

Sešívačka D.RECT 0312 černá,
dlouhé rameno, 50 listů

30197400-0

ks

270,00

116,00

Sešívačka 110 listů

Celokovová sešívačka potažená
plastem, nastavitelná pracovní délka max. 8,5 cm, výkon 110 listů, spojovače
9/8 - 9/14

105619

Sešívačka Rapid HD9

30197600-2

ks

1 350,00

1 350,00

Klešťová sešívačka z kovu

Klešťová sešívačka z kovu, kapacita
sešívání až 25 listů 80g/m2, hloubka
vkládání papíru 50 mm, ergonomicky
tvarované držadlo z měkkého plastu pro
příjemné používání, na sponky do
sešívaček velikosti 26/6 a 24/6

109891

Sešívačka DELI 0329, klešťová,
kovová

30197600-2

ks

250,00

124,00

281

282

0

283

Klešťová sešívačka

Celokovová klešťová sešívačka
potažená plastem, kapacita sešití 15 až
20 listů 80 g/m2, hloubka vkládání
papíru cca 50 mm, spojovače NO. 10.

101375

Sešívačka SAX 634, klešťová,
černá

Rozešívačka

Rozešívačka kancelářských sešívacích
drátků

103670

Rozešívač - odstraňovač drátků

30197600-2

ks

250,00

164,00

ks

15,00

8,00

ks

300,00

93,00

ks

800,00

222,00

ks

700,00

495,00

ks

50,00

27,00

284

285

30197321-2

Kancelářská děrovačka

Kancelářská děrovačka, celokovová s
posuvným pravítkem, rozteč 80mm,
kapacita děrování 30 listů 80 g/m2

109892

Děrovačka Leviatan 09822 30
listů

30197330-8

286

Kancelářská děrovačka

Kancelářská děrovačka, celokovová s
posuvným příložníkem, délka 23 cm,
kapacita děrování 65 listů 80 g/m2

106088

Děrovačka D.RECT 419, 65 listů

30197330-8

287

Kancelářská děrovačka - 4 díry

Kancelářská děrovačka na 4 díry,
celokovová s posuvným pravítkem,
kapacita děrování 25 listů 80 g/m2,
příložník pro formáty A4, A5 a A6

101393

Děrovačka, 4-děrová SAX 588
černá

30197330-8

288

Zvlhčovač prstů, gelový

289

Zvlhčovač prstů pro papír, folie,
bankovky, gelový

100362

Navlhčovač gelový

30197400-0

Křída školní bílá

Křída školní, barva: bílá, délka křídy: 10
cm, balen po 100 ks.

201076

Křída školní bílá 111502 / 100ks

290

100 ks

75,00

55,00

bal

12 ks

120,00

27,00

bal

min. 100 ks

10,00

10,00

bal

100 ks

40,00

28,00

bal

200 g

20,00

15,00

ks

5,00

5,00

ks

10,00

5,00

ks

20,00

10,00

ks

200,00

109,00

300,00

174,00

44922100-0

Pastelky, 12 barev

Pastelky, tělo: dřevěné, tuha: nelámavá,
délka pastelky: 175 mm, barva: sada 12
barev.

201047

Pastelky, sada 12 barev

37822400-0

291

Gumičky, mix barev, mix velikostí

Gumičky, mix různých barev a velikostí,
baleno po min. 100 ks.

109893

Gumičky, mix různých barev a
velikostí, bal. 100 ks.

44425100-6

292

Filtry do kávovaru č.4

Kávové filtry, velikost č. 4.

110046

Kávové filtry vel.č.4 bal.

30197000-6

293

Plastelína

Plastelína, 10 barev

104782

Plastelína 13172 200 g. 10 barev

30197000-6

294

Pravítko 20

Pravítko, materiál: plast, barva:
transparentní, délka: 20 cm.

101075

Pravítko 20cm transparentní

30194810-6

295

Pravítko 30

Pravítko, materiál: plast, barva:
transparentní, délka: 30 cm.

101076

Pravítko 30cm transparentní

30194810-6

296

Pravítko 40

Pravítko, materiál: plast, barva:
transparentní, délka: 40 cm.

101077

Pravítko 40cm transparentní

30194810-6

297

Olej do skartovacího stroje

Olej pro čištění a údržbu skartovacích
strojů, objem: min. 250 ml.

103011

Olej pro skart.stroje 250 ml

30190000-7

298

Olejový papír pro skartovací stroje

299

bal

Olejem napuštěný papír pro snadnou
údržbu skartovacích strojů, použití pro
všechny
skartovací stroje, baleno po 12 ks

109894

Olejový papír pro skartovací stroje
A5 bal. 12 liistů

bal

30190000-7

12 ks

Organizér do zásuvky stolu

Praktický organizér zásuvky stolu,
rozměr cca 30 x 27x 4 cm, materiál plast.

109895

Organizér do zásuvky stolu 3M
C71

ks

850,00

812,00

120,00

12,00

300,00

199,00

30199600-6

300

Značkovací bloček

Poznámkový bloček a záložka v jednom,
5 neonových barev po 100 kusech
lístků, rozměr 15 x 50mm

102856

Záložka samolepící papírová
15x50mm, 5x100 bar.lístků 7154

bal

5 ks

30199410-7

301

Zásobník na Z bločky černý

Zásobník na samolepící Z bločky,
rozměr 76 x 76 mm, barva černá

103186

Zásobník na samolepicí bločky ZZ

ks

30197000-6

302

Papírový špalíček

Papírový špalíček v bílé barvě, volně
ložené listy, rozměr 85 x 85 x 80 mm,
výška 8 cm

109896

Špalíček papírový nelepený
8,5x8,5x8,0cm bílý

bal

900 lístků

50,00

22,00

bal

100 listů

35,00

12,00

bal

100 lisů

50,00

24,00

bal

100 ks lístků

50,00

8,00

30199720-3

303

Papírový špalíček

Papírový špalíček v bílé barvě, lepený,
rozměr 90 x 90 mm

100022

Špalíček papírový nelepený
8,5x8,5x4,0cm BÍLÝ

30199720-3

304

Náhradní náplň do kroužkového bloku A4

Náhradní náplň do kroužkového bloku,
linkované listy ve formátu A4 se 4 otvory,
v balení 100 listů.

100458

Vložka A4 linkovaná do
kroužk.záznamníku KARIS, 100
listů
30199720-3

305

Z bločky 76 x 76 mm, růžová

Samolepící Z-bločky, rozměr 76 x 76
mm, opakované lepení, barva růžová

109897

Bloček samolepící 76x 76mm,
100 růžových Z-Z (zig-zag) lístků,
D.RECT
30199410-7

306

Z bločky 76 x 76 mm, zelená

Samolepící Z-bločky, rozměr 76 x 76
mm, opakované lepení, barva zelená

109898

Bloček samolepící R330 76x
76mm, 100 zelených Z-Z lístků,
3M

30199410-7

bal

100 ks lístků

50,00

40,00

Z bločky 76 x 76 mm, žlutá/růžová

Samolepící Z-bločky, rozměr 76 x 76
mm, opakované lepení, barva
žlutá/růžová

106144

Bloček samolepící 76x 76mm,
100 žlutých Z-Z (zig-zag) lístků,
D.RECT

30199410-7

bal

100 ks lístků

50,00

8,00

Samolepící bloček 76 x 127 mm

Samolepící bloček 76 x 127 mm, mix
barev

107938

Bloček samolepící 127x 76mm,
100 rainbow NEON lístků, 3MTartan

30199410-7

bal

100 ks lístků

25,00

14,50

307

308

309

Samolepící bloček 76 x 76 mm, mix 4 barev

Samolepící bloček, 76 x 76 mm,
opakované lepení, mix 4 barev - růžová,
žlutá, zelená, oranžová

101114

Bloček samolepící-kostka 76x
76mm, 400 PASTEL lístků,
Donau

30199410-7

bal

4 x 100 ks lístků

100,00

39,00

Samolepící bloček 76 x 76 mm, růžová, žlutá, oranžová

Samolepící bloček, 76 x 76 mm,
opakované lepení, různé odstíny růžové,
žluté, oranžové

101139

Bloček samolepící-kostka 76x
76mm, 400 NEON lístků, Donau

30199410-7

bal

6 x 100 ks lístků

100,00

59,00

Samolepící bloček 76 x 76 mm, zelená, modrá

Samolepící bloček, 76 x 76 mm,
opakované lepení, různé odstíny zelené,
modré

109899

Bloček samolepící 76x 76mm,
6x100 lístků (3xzel.+3xmod.)
Stick´n

30199410-7

bal

6 x 100 ks lístků

100,00

59,00

Samolepící bloček 76 x 76 mm, světle žlutý

Samolepící bloček, 76 x 76 mm,
opakované lepení, barva světle žlutá

106142

Bloček samolepící 51x 76mm,
100 žlutých lístků, D.RECT

30199410-7

bal

100 ks lístků

100,00

5,00

Samolepící bloček 38 x 51 mm, zelená, modrá

Samolepící bloček, 38 x 51 mm,
opakované lepení, různé odstíny zelené,
modré

109900

Bloček samolepící 38x 51mm,
12x100 PASTELOVÝCH lístků,
Stick´n

30199410-7

bal

1200 ks

330,00

65,00

Samolepící bloček 38 x 51 mm, růžová, žlutá, oranžová

Samolepící bloček, 38 x 51 mm,
opakované lepení, různé odstíny růžové,
žluté, oranžové

109901

Bloček samolepící 38x 51mm,
12x100 NEONOVÝCH lístků,
Stick´n

30199410-7

bal

1200 ks

330,00

65,00

Samolepící bloček 38 x 51 mm, světle žlutý

Samolepící bloček, 38 x 51 mm,
opakované lepení, barva světle žlutá

109902

Bloček samolepící 38x 51mm,
3x100 žlutých lístků, D.RECT

30199410-7

bal

3 x 100 ks lístků

50,00

9,00

Čistící sprej na bílé tabule

Čistící roztok na bílé tabule s
rozprašovačem, obsah 250 ml.

101489

Kapalina čistící na bílé tabule sprej 250ml

30195700-9

ks

100,00

86,00

Čistící utěrky na monitory

Čistící utěrky na monitory, jemné,
vlhčené, balené v dóze

109903

Ubrousky čistící LCD,TFT v dóze
(100ks), D.RECT

30195700-9

bal

100,00

26,00

Magnetická houba

Magnetická houbička na bílé tabule s
vyměnitelnými filcy.

202339

Houba čistící magnetická bLS

30196000-9

ks

238,00

92,00

310

311

312

313

314

315

316

317

100 ks

318

319

Náhradní filc

Náhradní filc k magnetické houbě

103161

Houba čistící magnetická bLS VLOŽKA náhradní, bal.12ks

30196000-9

bal

Vizitkář kroužkový

Vizitkář kroužkový A5, s vyměnitelnými
listy, možnost třídění vizitek podle
abecedy, desky imitující kůži, různé
barvy, kapacita 80 vizitek, možnost
dokoupení dalších listů

101655

Vizitkář kroužkový Karis A5 kůže
XEPTER + reg.A-Z, černý

30193000-8

Krabička na vizitky

Krabička na vizitky vyrobena z kvalitního
polypropylenu, uzavíratelná na druk,
transparentní

109904

Pouzdro na vizitky transparentní
plast, D.RECT

Rotační vizitkář

Rotační vizitkář obsahující 200 kusů
pouzder na vizitky, barevné provedení
černý nebo stříbrný

109905

Jmenovka na zavěšení na krk

Jmenovka se šňůrkou na zavěšení na
krk, rozměry: 90 x 60 mm, materiál:
měkčené PVC, průhledná.

Visačka z tvrdého plastu

130,00

92,00

ks

100,00

77,00

30193000-8

ks

25,00

23,00

Zásobník na vizitky Rolodex na
200 vizitek

30193000-8

ks

600,00

188,00

109906

Visačka Donau 88x50mm, černá
šňůrka, bal. 50ks

30193000-8

bal

150,00

150,00

Visačka se šňůrkou na zavěšení na krk,
rozměr: cca 55 x 90 mm, materiál: tvrdý
plast, průhledná.

109907

Visačka IDS 68 P.modrá šňůrka

30193000-8

ks

18,00

12,00

Jmenovka s klipem

Jmenovka s klipem - jmenovka z
měkčené PVC fólie o rozměrech 90 x 60
mm, na šířku

500011

Visačka CT 123 1ks

30193000-8

ks

18,00

1,80

Jmenovka s klipem a špendlíkem

Jmenovka Combi klip - visačka z PVC
fólie o rozměrech 90 x 60 mm, na šířku.
Úchyt kombinovaný - klip a špendlík.

500011

Visačka CT 123 1ks

30193000-8

ks

4,00

1,80

Jmenovka na krk PVC

Jmenovka na zavěšení na krk jmenovka z měkčeného PVC, no
rozměrech 78 x 110 mm, bez šňůrky

109908

Visačka, 105x65 mm, flexibilní,
vodorovná, DONAU, bal. 100 ks

30193000-8

bal

500,00

315,00

Stolní jmenovka - hliníková

Stolní jmenovka, tvar písmene V, výška
cca 60 mm, šířka cca 187 mm, materiál
hliník

109909

Stolní jmenovka G-61-61
(zásuvný systém, stříbrná)

30193000-8

ks

300,00

300,00

10 ks v balení

320

321

322

323

50 ks

324

325

326

327

100 ks

328

329

Stolní jmenovka - PVC

Stolní jmenovka na založení jedné
vizitky, tvar písmene V, výška 50 mm,
materiál PVC.

109910

Jmenovka na stůl, 125x53 mm,
3L, bal. 50 ks

30193000-8

bal

50 ks

275,00

263,00

Jmenovka na stůl, velikost 210 x 63 mm

Jmenovka na stůl z průhledného plastu,
velikost 210 x 63 mm, včetně kartiček v
A4 archu pro potisk na běžné
kancelářské tiskárně, baleno po 50 ks.

109911

Jmenovka na stůl, 210x63 mm,
3L, bal. 50 ks

30193000-8

bal

50 ks

400,00

400,00

Textilní šňůrky na jmenovky

Textilní šňůrky ke jmenovkám v šířce 10
mm a délce 44 cm s klipem na
jmenovku.

108675

Šňůrka IDA s klipsem modrá

ks

20,00

20,00

ks

20,00

18,00

ks

50,00

43,00

ks

420,00

199,00

ks

50,00

26,00

ks

18,00

18,00

ks

10,00

9,50

ks

550,00

315,00

330

331

332

39540000-9

Motouz 100 g, 124 m

Polypropylenový motouz 100 g, 124 m,
různé barvy

102223

Motouz polypropylen 100g

39540000-9

333

Motouz 250 g, 200 m

Polypropylenový motouz 250 g, 200 m,
různé barvy

102201

Motouz polypropylen 250g

39540000-9

334

Motouz 2000 g, 1600 m

Polypropylenový motouz 2000 g, 1600
m

102202

Motouz polypropylen 2 000g

39540000-9

335

Motouz přírodní 40 g, 63 m

Motouz přírodní potravinářský, 40 g, 63
m

102218

Motouz potravinářský 40g bílý

39540000-9

336

Motouz přírodní 100 g, 50 m

Motouz přírodní potravinářský, 100 g, 50
m

103698

Motouz len 100g

39540000-9

337

Motouz 50 g, 50 m

Jutový motouz, 50 g, 50 m

102236

Motouz len 50g

39540000-9

338

Motouz PP 5 kg

339

Polypropylenový motouz, 5 kg, umělé
vlákno, průměr 3,25 mm, fibrilovaný, čirý.

100771

Motouz polypropylen 5kg

39540000-9

Motouz trikolora 40 g

Motouz trikolora, délka 60 m, tloušťka
cca 1 mm Velikost: hmotnost 40g Barva:
červená/modrá/bílá

301018

Motouz trikolora 40g pečetní

340

ks

45,00

27,00

39540000-9

Samolepící záložky

Samolepící neonové záložky v 5-ti
barvách (5 x 20 ks), rozměr 12 x 48 mm popisovatelné, opakovaně použitelné

102885

Záložka samolepící plast
12x45mm, 5x20 bar.lístků NEON
DELI 9062

30192800-9

ks

100 ks

15,00

13,00

Samolepící záložky - šipky

Samolepící neonové záložky ve tvaru
šipky v 5-ti barvách (6 x 20 ks),
popisovatelné, opakovaně použitelné

200002

Záložka samolepící 12x45mm,
5x25 bar.lístků ve tvaru šipky,
NEON DELI 9347

30192800-9

bal

120 ks

15,00

13,00

Samolepící záložky

Samolepící záložky ve 4 barvách x 50
papírků, opakovaně použitelné,
popisovatelné

105905

Záložka samolepící D.RECT
20x50mm, 4x50 lístků, papírová,
neon

30192800-9

bal

200 ks

20,00

9,00

Samolepící záložky 25,4 x 43,2 mm

Samolepící záložky ve 3 barvách, dvě
třetiny průhledné, popisovatelné,
nezakrývají text. Rozměr: 25,4 x 43,2
mm.

103839

Záložka samolepící 3M 686RYB
bal.3x22 zál.

30192800-9

bal

3 x 22 záložek

150,00

148,00

Samolepící záložky25.4 x 43,2

amolepící záložky v různých barvách
barvách, průhledné, nezakrývající text,
popisovatelné, Rozměr: 25,4 x 43,2 mm.

201100
nebo 201101
nebo 201102
nebo 201103

Zál. 3M 680-4 oranžová, 50ks
Zál. 3M 680-23 azurová, 50ks
Zál. 3M 680-21 růžová, 50ks
Zál. 3M 680-3 zelená, 50ks

30192800-9

bal

50 ks

95,00

79,00

Samolepící etikety 70 x 36 mm

Samolepící etikety adresní, rozměr 70 x
36 mm, 24 ks/arch

100201

Etikety bílé 70 x 36 mm (100 listů
á 24 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

140,00

119,00

Samolepící etikety 105 x 42,3 mm

Samolepící etikety adresní, rozměr 105 x
42,3 mm, 14 ks/arch,

100202

Etikety bílé 105 x 42,3 mm (100
listů á 14 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

140,00

119,00

Samolepící etikety 70 x 25 mm

Samolepící etikety, rozměr 70 x 25 mm,
33 ks/arch,

100912

Etikety bílé 70 x 25,4 mm (100
listů á 33 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 70 x 42,3 mm

Samolepící etikety, rozměr 70 x 42,3
mm, 21 ks/arch,

100203

Etikety bílé 70 x 42,3 mm (100
listů á 21 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

341

342

343

344

345

346

347

348

349

Samolepící etikety 210 x 148 mm

Samolepící etikety, rozměr 210 x 148
mm, A5, 2 ks/arch

100280

Etikety bílé 210 x 148 mm (100
listů á 2 etikety) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 105 x 148 mm

Samolepící etikety, rozměr 105 x 148
mm, 2 ks/arch A5

100214

Etikety bílé 105 x 148 mm (100
listů á 4 etikety) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 192 x 61 mm

Bílé univerzální samolepící etikety,
rozměr 192 x 61 mm, 4 ks/list A4

101561

Etikety bílé 192 x 61 mm (100
listů á 4 etikety) IG

30192800-9

bal

100 archů

370,00

119,00

Samolepící etikety 105 x 57 mm

Bílé univerzální samolepící etikety,
rozměr 105 x 57 mm, 6 ks/list A4

104107

Etikety bílé 105 x 57 mm (100
listů á 10 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety na CD

Samolepící etikety na CD vhodné pro
černobílý i barevný potisk, 2 ks/arch

102822

Etikety pro CD (100 listů á 2
etikety) R0100cd05 (118/36)

30192800-9

bal

100 archů

250,00

179,00

Samolepící etikety 210 x 297 mm

Samolepící etikety, 210 x 297 mm, 1
ks/list A

100204

Etikety bílé 210 x 297 mm (100
listů) IG

30192800-9

bal

100 archů

250,00

119,00

Tabelační etikety jednořadé 100 x 36,1 mm

Samolepící etikety, jednořadé, rozměr
100 x 36,1 mm, 8 ks/arch

111025

Etikety tabelační 100 x 36 mm
jednořadé (200 etiket 25 listů/ 8
etiket)

30192800-9

bal

25 archů

150,00

69,00

Print etikety

Print etikety, 98 x 38,1 mm, počet etiket
na archu 14, archů 100

103088

Etikety bílé 99,1 x 38,1 mm (100
listů á 14 etiket) R0100

30192800-9

bal

100 archů

370,00

119,00

Samolepící laserové etikety

Samolepící laserové etikety, 70 x 29,7
mm, A4

101531

Etikety bílé 70 x 30 mm (100 listů
á 27 etiket) R0ECO

30192800-9

bal

100 archů

370,00

333,00

Samolepicí etikety 105 x 57 mm

Univerzální samolepicí etikety. Bílý matný
potahovaný papír 70 g/m s bělostí 98 %.
Celková gramáž včetně papírového
podkladu je 140 g/m. Permanentní
lepidlo. Pro tisk s rozlišením až 720 dpi,
10 ks/arch.

104107

Etikety bílé 105 x 57 mm (100
listů á 10 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

Samolepící etikety 70 x 42,3 mm

Samolepící etikety, rozměr 70 x 42,3
mm, 21 ks/arch

100203

Etikety bílé 70 x 42,3 mm (100
listů á 21 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 48,5 x 25,4 mm

Samolepicí etikety, rozměr 48,5 x 25,4
mm, 44 ks/arc

101464

Etikety bílé 48,5 x 25,4 mm (100
listů á 44 etiket) R0ECO

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Cenové etikety 25 x 16 mm

Cenové etikety 25 x 16 mm, 1150 etiket
na kotoučku, různé barvy.

200201

Etikety cenové 25x16 Contact
(hranaté) bílé, ks

30192800-9

ks

1150 ks

20,00

16,00

Cenové etikety 16 x 23mm

Cenové etikety 16 x 23 mm, 870 etiket
na kotoučku, různé barvy.

200200

Etikety cenové 16x23 Motex bílé
(obdélník), ks

30192800-9

ks

870 ks

20,00

8,00

Samolepící etikety 192 x 61 mm

Samolepící etikety, rozměr 192 x 61 mm,
4 ks/arch,

101561

Etikety bílé 192 x 61 mm (100
listů á 4 etikety) IG

30192800-9

bal

100 archů

300,00

119,00

Samolepící etikety 70 x 32 mm

Samolepicí etikety pro kopírovací
zařízení a laserové tiskárny, rozměr 70 x
32 mm, s nakládacím okrajem, barva
bílá, 27 ks na archu

111388

Etikety bílé 70 x 32 mm (100 listů
á 27 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 97 x 42,4 mm, bílé

Samolepící etikety, rozměr 97 x 42,4
mm, barva bílá, počet etiket na archu 12,
vhodné pro laserové tiskárny.

109912

Etikety bílé 96,5x 42,3 mm (100
listů á 12 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 105 x 74 mm

Samolepící etikety, rozměr 105 x 74 mm,
A4, 8 ks/arch

100342

Etikety bílé 105 x 74 mm (100
listů á 8 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

150,00

119,00

Samolepící etikety 97 x 11 mm, bílé

Samolepící etikety, rozměr 97 x 11 mm,
barva bílá matná, počet etiket na archu
50, vhodné pro laserové tiskárny.

109913

Etikety bílé 97 x 11 mm (100 listů
á 50 etiket) S&K

30192800-9

bal

100 archů

350,00

119,00

Samolepící etikety 97 x 67,7 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety,
rozměr 97 x 67,7 mm, A4, 8 etiket/arch

109914

Etikety bílé 96,5x 67,7 mm (100
listů á 8 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

350,00

119,00

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

Samolepící etikety 99,1 x 67,7 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety,
rozměr 99,1 x 67,7 mm, A4, 8 etiket/arch

100205

Etikety bílé 99,1 x 67,7 mm (100
listů) R0100

30192800-9

bal

100 archů

350,00

119,00

Samolepící etikety 96 x 50,8 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety,
rozměr 96 x 50,8 mm, A4, 10 etiket/arch

109915

Etikety bílé 96 x 50,8 mm (100
listů á 10 etiket) R0ECO

30192800-9

bal

100 archů

300,00

119,00

Samolepící etikety 52,5 x 21,2 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety,
rozměr 52,5 x 21,2 mm, A4, 56 ks/arch

100212

Etikety bílé 52,5 x 21,2 mm (100
listů á 56 etiket) R0ECO

30192800-9

bal

100 archů

300,00

119,00

Samolepící etikety 30 x 15 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety,
rozměr 30 x 15 mm, A4, 133 ks/arc

109916

Etikety bílé 30x 15 mm (100 listů
á 133 etiket) KZK

30192800-9

bal

100 archů

250,00

119,00

Tabelační etikety dvouřadé 100 x 36,1 mm

Samolepící etikety, dvouřadé, rozměr
100 x 36,1 mm, 400 ks

100286

Etikety tabelační 100 x 36 mm
dvouřadé (400 etiket 25 listů/16
etiket)

30192800-9

bal

100 archů

148,76 Kč

99,00

Samolepící etikety průhledné 96 x 50,8 mm

Čiré průhledné samolepící eitekty,
rozměr 96 x 50,8 mm, 10 etiket/arch.

109917

Etikety čiré 96 x 50,8 mm (100
listů á 10 průhledná samolepící
folie syntetic laser/copy

30192800-9

bal

100 archů

1 500,00

1 340,00

Samolepící etikety 38 x 21 mm

Samolepící etikety, rozměr 38 x 21 mm,
56 ks/arch, v balení 100 archů A4

100262

Etikety bílé 38,1 x 21,2 mm (100
listů á 65 etiket) IG

30192800-9

bal

100 archů

170,00

119,00

Samolepící etikety kulaté 60 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety, kulaté
o průměru 60 mm, formát archu A4,
počet etiket na archu 12, archů v balení
100.

111094

Etikety bílé kulaté prům. 60mm
(100 listů) R0100

30192800-9

bal

100 bal po 12 ks

250,00

195,00

Samolepící etikety kulaté 40 mm

Bílé univerzální samolepicí etikety, kulaté
o průměru 40 mm, formát archu A4,
počet etiket na archu 24, archů v balení
100.

103234

Etikety bílé kulaté prům. 40mm
(100 listů) R0100

30192800-9

bal

100 bal po 24 ks

250,00

195,00

Samolepící etikety, průměr 8 mm, různobarevné

Samolepící etikety, barevná kolečka;
rozměr etikety: průměr 8 mm; barva
etiket: různobarevná - balení obsahuje
červené, zelené, žluté, modré, černé a
bílé etikety; materiál etiket: papír; počet
etiket v balení: 416 ks.

109918

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
8mm mix barev,2x bal.á 288 ks,
APLI

30192800-9

bal

416 ks

270,00

33,00

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Samolepící etikety barevná kolečka - mix barev

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, mix barev - červená,
modrá, bílá, žlutá, zelená

109919

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
19mm mix barev, 10x bal. á 100
ks, APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Samolepící etikety barevná kolečka - červená

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, červená barva

109920

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
19mm červená, 10 x bal.á 100 ks,
APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Samolepící etikety barevná kolečka - žlutá

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, žoutá barva

109922

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
19mm žlutá, 10 x bal. á 100 ks,
APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Samolepící etikety barevná kolečka - modrá

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, modrá barva

109923

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
19mm modrá, 10 x bal. á 100 ks,
APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Samolepící etikety barevná kolečka - zelená

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, zelená barva

109924

VUT_Etikety bar. kulaté průměr
19mm zelená, 10 x bal. á 100 ks,
APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Samolepící etikety barevná kolečka - bílá

Samolepící etikety, barevná kolečka,
průměr 18 mm, 96 ks v balení, baleno
po 10 baleních, bílá barva

109925

VUT_Etikety bílé kulaté průměr
19mm, 8 x bal. á 120 ks, APLI

30192800-9

bal

10 bal po 96 ks

270,00

132,00

Obal na CD/DVD

Univerzální obal na CD/DVD, průhledný,
rozměry: 142 x 125 mm, šířka: 5 mm,
slim provedení.

102384

Krabička na 1CD, slim, průhl.,
černý tray

30193000-8

ks

6,00

4,00

Obal na CD/DVD

Univerzální obal na CD/DVD, průhledný,
rozměry: 142 x 125 mm, šířka: 10 mm,
standard provedení.

102377

Krabička na 1CD, jewel, průhl.,
černý tray

30193000-8

ks

10,00

8,00

Stojánek na CD

Stojánek na CD pro 25 kusů CD v
krabičkách, použitelný svisle i
vodorovně, rozměr 350 x 148 x 140 mm,
barva šedá

102381

Box na 25 CD v obalu Curtis

30193000-8

ks

400,00

160,00

Kartotéka na CD

Kartotéka CD/DVD na 50 kusů,
jednotlivá transparentní pouzdra s
rejstříkem

109926

Kartotéka Durable na 50 CD bez
obalu

30193000-8

ks

600,00

390,00

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

Organizér na 40 CD/DVD

Organizér na 40 CD/DVD, uvnitř
organizéru jsou oboustranná pouzdra
pro uložení 2 CD/DVD bez obalu nebo 1
CD/DVD s obalem.

109025

Pouzdro/organizér na 40
CD/DVD textil

30193000-8

ks

Organizér na 96 CD/DVD

Organizér na 96 CD/DVD, uvnitř
organizéru jsou oboustranná pouzdra
pro uložení 2 CD/DVD bez obalu nebo 1
CD/DVD s obalem.

100747

Pouzdro/organizér na 96
CD/DVD textilní

30193000-8

bal

Organizér na 224 CD/DVD

Organizér na 224 CD/DVD, uvnitř
organizéru jsou oboustranná pouzdra
pro uložení 2 CD/DVD bez obalu nebo 1
CD/DVD s obalem.

109927

Pouzdro/organizér na 224
CD/DVD textilní

30193000-8

Obal na DVD

Tenký černý obal na 1 ks CD nebo DVD
média, rozměry: 135 x 190 mm, šířka: 7
mm, slim provedení.

202331

Krabička na 1DVD slim černá,
tloušťka 7mm

Závěsný obal na CD na 4 kusy CD

Závěsný obal na CD, typ na 4 kusy CD,
oboustranný, zpevněná multiperforace
pro zakládání do pořadačů, čirý

201612

Závěsný obal na CD na 1 kus CD

Závěsný obal na CD, typ na 1 kus CD,
zpevněná multiperforace pro zakládání
do pořadačů, čirý

Závěsný obal na CD na 2 kusy CD

100,00

54,00

150,00

99,00

ks

300,00

300,00

30193000-8

ks

5,00

4,00

Obal závěsný na 2 CD PP 2řadý
bal.10ks

30193000-8

bal

270,00

52,00

109928

Obal závěsný na 1 CD PP 1 ks

30193000-8

ks

5,00

2,00

Závěsný obal na CD, typ na 2 kusy CD,
zpevněná multiperforace pro zakládání
do pořadačů, čirý

201612

Obal závěsný na 2 CD PP 2řadý
bal.10ks

30193000-8

bal

55,00

52,00

Aktovka na dokumenty A4 6-ti dílná

Uzavíratelná aktovka na dokumenty s
uchem, s vnitřními přihrádkami A4, 6-ti
dílná

109929

Aktovka na spisy A4, 6 přihrádek,
pevné plastové ucho

30193000-8

ks

100,00

48,00

Aktovka na dokumenty A4

Uzavíratelná aktovka na dokumenty s
uchem, s volným prostorem A4

109930

Aktovka na spisy A4, bez
přihrádek, pevné plastové ucho

30193000-8

ks

100,00

79,00

CD-R

CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x jewel box

109932

VUT_CD-R 700MB EXTREME
52x jewel, bal. 10 ks

30197000-6

bal

160,00

109,00

390

10 ks

391

392

393

10 ks

394

395

10 ks

396

397

398

399

10 ks

CD-R 25 ks

CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x cake box

104586

CD-R 700MB Extreme 52x,spindl
25ks, cena za bal.

30197000-6

bal

25

150,00

106,00

CD-R 50 ks

CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x cake box

106426

CD-R 700MB
Extreme/Esperanza/Platinum 52x,
spindl 50 ks, cena za bal.

30197000-6

bal

50

300,00

168,00

CD-R 100 ks

CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x cake box

106429

CD-R 700MB Extreme 52x, spindl
100 ks, cena za bal

30197000-6

bal

100 ks

470,00

315,00

CD-R Printable 25 ks

CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x,
printable - cake box.

106435

CD-R 700MB Verbatim DLP 52x
Printable spindl 25 ks, cena za
bal

30197000-6

bal

25 ks

250,00

150,00

CD-R printable 50 ks

CD-R 50 ks printable, kapacita 700 MB,
rychlost 52x

104533

CD-R 700MB Verbatim DLP 52x
WIDE PHOTO Printable spindl50, cena za bal.

30197000-6

bal

50 ks

350,00

300,00

DVD-RW

DVD-RW, možnost zápisu více než
1000 x, kapacita 4,7 GB, rychlost 4 x,
jewel box

109933

DVD-RW 4,7GB Intenso 4x slim
box,10 ks, cena za bal.

30197000-6

bal

10 ks

300,00

280,00

CD-RW

CD-RW, možnost zápisu více než 1000
x, kapacita 700 MB, rychlost 8 - 12 x,
jewel box

100730

CD-RW 700MB Verbatim, 8-12x,
jewel, bal.10 ks

30197000-6

bal

10 ks

250,00

210,00

DVD-RDL

DVD-RDL, kapacita 8,5 GB, rychlost 4 x,
jewel box

109934

DVD+R 8,5GB Verbatim Double
Layer, 8x, jewel,5ks, cena za bal.

30197000-6

bal

5 ks

250,00

195,00

DVD-R 10 ks

DVD-R, kapacita 4,7 GB, rychlost 16 x,
cake box

106756

DVD-R 4,7GB Esperanza
/Platinum 16x, spindl 10ks, cena
za bal.

30197000-6

bal

10 ks

100,00

46,00

DVD-R 25 ks

DVD-R, kapacita 4,7 GB, rychlost 16 x,
cake box

109935

DVD-R 4,7GB Intenso 16x, spindl
25ks, cena za bal.

30197000-6

bal

25 ks

200,00

120,00

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

DVD-R 50 ks

DVD-R, kapacita 4,7 GB, rychlost 16 x,
cake box

106444

DVD-R 4,7GB Titanum 16x,
spindl 50, cena za bal.

30197000-6

bal

50 ks

300,00

215,00

DVD-R printable, 50 ks

DVD-R printable, se speciálním
povrchem pro potisk inkoustovými
tiskárnami, kapacita 4,7 GB, rychlost 16
x, cake box.

109936

DVD-R 4,7GB Intenso 16x
Printable, spindl 25 ks, cena za
bal.

30197000-6

bal

25

500,00

165,00

DVD+R archivační

DVD+R, kapacita 4,7 GB, rychlost
zápisu 4x, archivační, s keramickokovovou záznamovou vrstvou
nepodléhající stárnutí. Disk je imunní
vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným
teplotám, magnetismu a radiaci. 1 ks v
krabičce.

109937

DVD+R DataTresorDisc 4.7GB,
12cm, General, Standard, jewel,
cena za ks

30197000-6

ks

50,00

46,00

Bublinková fólie 1000

Obalový materiál v rolích, odolná proti
vlhkosti, pružná, role šíře 1000 mm návin 100 bm

102213

Folie bublinková 100cm/100m

30197000-6

ks

100 m

300,00

230,00

Bublinková fólie 500

Obalový materiál v rolích, odolná proti
vlhkosti, pružná, role šíře 500 mm návin 100 bm

105219

Folie bublinková 50cm/100m

30197000-6

ks

100 m

150,00

133,00

Fólie do tiskárny

transparentní folie A4 pro inkoustové a
laserové tiskárny

103417

Folie projekční univerzální Folex
BG-40.5 RS bal. 50ks

30197000-6

bal

50 ks

500,00

460,00

Rychlouzavírací sáčky 25 x 35 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 25 x 35 cm, baleno po
100 ks.

102247

Sáček samouzavírací
transparentní 25x35cm bal.100
ks

bal

100 ks

200,00

123,00

bal

100 ks

200,00

33,00

bal

100 ks

100,00

51,00

bal

100 ks

200,00

84,00

410

411

412

413

414

415

18937100-7

416

Rychlouzavírací sáčky 12 x 17 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 12 x 17 cm, baleno po
100 ks.

104250

Sáček samouzavírací
transparentní 12x17cm bal.100
ks
18937100-7

417

Rychlouzavírací sáčky 15 x 22 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 15 x 22 cm, baleno po
100 ks.

102241

Sáček samouzavírací
transparentní 15x22cm bal.100
ks
18937100-7

418

Rychlouzavírací sáčky 20 x 30 cm

419

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 20 x 30 cm, baleno po
100 ks.

102242

Sáček samouzavírací
transparentní 20x30cm bal.100
ks
18937100-7

Rychlouzavírací sáčky 18 x 25 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 18 x 25 cm, baleno po
100 ks.

109938

Sáček samouzavírací
transparentní 18x25cm bal.100
ks

53,00

ks

100,00

24,00

ks

25,00

16,00

ks

25,00

9,00

ks

15,00

7,00

ks

15,00

5,00

ks

70,00

70,00

ks

65,00

45,00

100 ks

18937100-7

420

Rychlouzavírací sáčky 10 x 15 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 10 x 15 cm, baleno po
100 ks.

100358

Sáček samouzavírací
transparentní 10x15cm, bal.100
ks
18937100-7

421

Rychlouzavírací sáčky 8 x 12 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 8 x 12 cm, baleno po 100
ks.

100769

Sáček samouzavírací
transparentní 8x12cm, bal.100
ks
18937100-7

422

Rychlouzavírací sáčky 6 x 8 cm

Sáčky se samouzavíracím zipem,
opakovaně použitelné, barva: čirá,
rozměr (š x v): 6 x 8 cm, baleno po 100
ks.

100357

Sáček samouzavírací
transparentní 6x 8cm, bal.100 ks

18937100-7

423

Balící papír 83 g

Pevný balící papír, 83 g, archy o
rozměrech 70 x 100 cm

109939

Papír balící hnědý pevný 83g/m2
70x100cm, balení 1 arch

30197600-2

424

Balící papír 90 g

Pevný balící papír, 90 g, archy o
rozměrech 90 x 135 cm

109940

Papír balící rec. sulfit 90x140cm,
1 arch

30197600-2

425

Balící papír - role

Balící papír v roli, vyrobený z
recyklovaného materiálu. Šířka 800 mm,
návin 62,5 m, plošná hmotnost 100
g/m2, hmotnost celé role cca 5 kg.

104164

Papír balící šedý v roli 90g/m2 1m
x 50m

30197600-2

426

Balící papír 25 - 30 g

Balící papír, bílý, 25 - 30 g, archy o
rozměrech 70 x 100 cm, vhodný pro
balení potravin, cena za 1 kg

102205

Papír balící pergam.náhrada
40g/m2 70x100cm, cena za kg

30197600-2

427

Celofán 70 x 120 cm

Celofán arch cca 70 x 120 cm, vhodný
pro balení dárkových balíčků, cena za
arch

109941

Celofán archy 75x100 cena za
arch

bal

10 ks

150,00

2,40

bal

10 ks

150,00

3,40

30197000-6

428

Celofán 70 x 120 cm, 20 my

429

100,00

bal

Celofán arch cca 70 x 120 cm, 20 my potisk, vhodný pro balení dárkových
balíčků, cena za arch

109942

Celofán archy 90x120 potištěný
dárkový cena za arch

30197000-6

Fólie popisovací, bílá, 60 x 80 cm

Bílá popisovací fólie, fólie přilne na
jakýkoliv rovný povrch bez zanechání
jakýchkoliv stop, na fólii možno připevnit
papírové poznámky bez jakéhokoliv
lepení,
pro popis je možné použít jakékoliv
suché popisovače a čističe tabulí, fólii lze
popsat
a smazat až 10x, šířka fólie: 60 cm,
délka folie: 20 m, perforace po každých
80 cm
pro snadné odtržení celkem tedy 25

103147

Obálka dopisní C6, navlhčený pásek

Obálka dopisní formátu C6, s
navlhčeným páskem, bez okénka,
rozměr (v x š): 114 x 162 mm, vkládání
na delší straně, materiál: bílý 80 g/m2
ofsetový papír, baleno po 1000 ks.

107818

430

Easy-Flip náhradní popisovatelná
folie

300,00

294,00

44174000-0

Obálka C6 samolepící s krycí
páskou (1000ks) bílá

bal

1000 ks

250,00

240,00

bal

1000 ks

225,00

224,00

bal

50 ks

50,00

16,00

bal

10 ks

120,00

45,00

bal

10 ks

120,00

22,00

bal

10 ks

100,00

19,00

bal

10 ks

100,00

14,00

bal

10 ks

80,00

25,00

bal

10 ks

80,00

16,00

30199200-2

431

Obálka dopisní C6, samolepící, 1000 ks

Obálka dopisní formátu C6, samolepící,
bez okénka, rozměr (v x š): 114 x 162
mm, vkládání na delší straně, materiál:
bílý 80 g/m2 ofsetový papír, baleno po
1000 ks.

100304

Obálka C6 samolepící (1000ks)
bílá

30199200-2

432

Obálka dopisní C6, samolepící, 50 ks

Obálka dopisní formátu C6, samolepící,
bez okénka, rozměr (v x š): 114 x 162
mm, vkládání na delší straně, materiál:
bílý 80 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

100306

Obálka C6 samolepící (50ks) bílá

30199200-2

433

Obálka bublinková I/19

Obálka bublinková formátu I/19,
samolepící s krycím páskem,
vnější rozměr: 320 x 455 mm, vnitřní
rozměr: 300 x 445 mm,
materiál: bílý min. 90 g/m2 papír, PE
bublinková fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková E/15

Obálka bublinková formátu E/15,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 240 x 275 mm,
vnitřní rozměr: 210 x 265 mm, materiál:
bílý min. 90 g/m2 papír, PE bublinková
fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková D/14

Obálka bublinková formátu D/14,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 200 x 270 mm,
vnitřní rozměr: 180 x 265 mm, materiál:
bílý min. 90 g/m2 papír, PE bublinková
fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková B/12

Obálka bublinková formátu B/12,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 140 x 225 mm, vnitřní rozměr:
120 x 215 mm, materiál: bílý min. 90
g/m2 papír, PE bublinková fólie, baleno
po 10 ks.

Obálka bublinková F/16

Obálka bublinková formátu F/16,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 240 x 350 mm,
vnitřní rozměr: 220 x 340 mm, materiál:
bílý min. 90 g/m2 papír, PE bublinková
fólie, baleno po 10 ks.

109943

Taška s ochrannou výplní č. 9
320 x 455, samolep. (300 x 345
vnit.rozměr) bal.10 Ks
30199200-2
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109944

Taška s ochrannou výplní č. 5
240 x 275, samolep. (220 x 265
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2
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109945

Taška s ochrannou výplní č. 4
200 x 275, samolep. (180 x 265
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2

436

109946

Taška s ochrannou výplní č. 2
140 x 255, samolep. (120 x 215
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2

437

109947

Taška s ochrannou výplní č. 6
240 x 350, samolep. (220 x 340
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2

438

Obálka bublinková CD

439

ks

Obálka bublinková na CD, samolepící s
krycím páskem, vnější rozměr: 200 x
175 mm, vnitřní rozměr: 180 x 165 mm,
materiál: bílý min. 90 g/m2 papír, PE
bublinková fólie, baleno po 10 ks.

109948

Taška s ochrannou výplní na CD
200 x 175, samolep. (180 x 165
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2

Obálka/taška dopisní C4, s krycím páskem

Obálka/taška dopisní formátu C4, s
krycím páskem, bez okénka, rozměr (v x
š): 324 x 229 mm,
vkládání na kratší straně, materiál: bílý
min. 90 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

Obálka/taška dopisní B4, s krycím páskem

Obálka/taška dopisní formátu B4, s
krycím páskem, bez okénka,
rozměr (v x š): 353 x 250 mm, vkládání
na kratší straně,
materiál: bílý min. 100 g/m2 ofsetový
papír, baleno po 50 ks.

Obálka/taška dopisní B4, bez lepidla, křížové dno

Obálka/taška dopisní formátu B4,
křížové dno, bez lepidla, bez okénka,
rozměr (v x š x š dna): 353 x 250 x 40
mm, vkládání na kratší straně,
materiál: min. 90 g/m2 papír, baleno po
10 ks.

Obálka/taška dopisní B4, bez lepidla, křížové dno, textil

Obálka/taška dopisní formátu B4,
křížové dno, bez lepidla, bez okénka,
z vnitřní strany viditelná textilní výztuž,
rozměr (v x š x š dna): 353 x 250 x 40
mm,
vkládání na kratší straně, materiál: min.
120 g/m2 papír, baleno po 10 ks.

109949

Taška C4 samolepící s krycí
páskou (50ks) ČISTĚ BÍLÁ bal.
50 ks

50 ks

100,00

50,00

bal

50 ks

100,00

62,50

bal

10 ks

100,00

31,00

bal

10 ks

80,00

70,00

bal

10 ks

100,00

70,00

bal

10 ks

150,00

49,00

bal

10 ks

100,00

40,00

bal

100

80,00

37,50

bal

100 ks

150,00

149,00

bal

50 ks

100,00

35,00

30199200-2
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109950

Taška B4 samolepící s krycí
páskou (50ks) ČISTĚ BÍLÁ bal.
50 ks
30199200-2

441

109951

Taška B4 křížové dno (10ks)
hnědý sulfát, bez krycí pásky bal.
10 ks
30199200-2

442

106761

VUT_ Taška B4 křížové dno
textilní výztuž hnědá (10ks) - dříve
"aralin" - bal.10ks

30199200-2

443

Obálka kartonová B4

Obálka kartonová formátu B4, rozměr (v
x š): 353 x 250 mm, vkládání na kratší
straně, materiál: pevný karton min. 300
g/m2, baleno po 10 ks.

109952

Kartonová obálka A4 (vnější
rozměr 278 x 368) bal. 10 ks

30199200-2

444

Obálka kartonová A5

Obálka kartonová formátu A5, rozměr (v
x š): 262 x 202 mm, vkládání na kratší
straně, materiál: pevný karton min. 300
g/m2, baleno po 10 ks.

109953

Kartonová obálka A5 (vnější
rozměr 202 x 262) bal. 10 ks

30199200-2

445

Obálka kartonová CD

Obálka kartonová na CD, rozměr (v x š):
160 x 160 mm, materiál: pevný karton
min. 300 g/m2, baleno po 10 ks.

109954

Kartonová obálka na CD
(vnější rozměr 160x160) bal. 10
ks
30199200-2

446

Obálka CD, bílá

Obálka na CD, samolepící, s fóliovým
okénkem, rozměr (v x š): 125 x 125 mm,
materiál: 80 g/m2 papír, barva: bílá,
baleno po 100 ks.

106424

Obálka na CD papírová, s
okénkem ActiveJet bal.100 ks

30199200-2

447

Obálka CD, mix 4 barev

Obálka na CD, samolepící, s fóliovým
okénkem, rozměr (v x š): 125 x 125 mm,
materiál: 80 g/m2 papír, barva: mix min.
4 barev, baleno po 100 ks.

Obálka/taška dopisní B5, samolepící

Obálka/taška dopisní formátu B5,
samolepící, bez okénka, rozměr (v x š):
250 x 176 mm,
vkládání na kratší straně, materiál: bílý
min. 90 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

109955

Obálka naCD papírová, s
okénkem barevný mix bal.100 ks

30199200-2

448

449

bal

109956

Taška B5 samolepící s krycí
páskou ( 50ks) EKO bal. 50 ks

30199200-2

Obálka bublinková G/17

Obálka bublinková formátu G/17,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 260 x 350 mm,
vnitřní rozměr: 240 x 340 mm, materiál:
bílý min. 90 g/m2 papír, PE bublinková
fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková H/18

Obálka bublinková formátu H/18,
samolepící s krycím páskem, vnější
rozměr: 290 x 370 mm,
vnitřní rozměr: 270 x 360 mm, materiál:
bílý min. 90 g/m2 papír, PE bublinková
fólie, baleno po 10 ks.

Obálka/taška dopisní B5, bez lepidla, křížové dno

Obálka/taška dopisní formátu B5,
křížové dno, bez lepidla, bez okénka,
rozměr (v x š x š dna): 250 x 176 x min.
40 mm, vkládání na kratší straně,
materiál: min. 90 g/m2 papír, baleno po
10 ks.

Obálka/taška dopisní B4, samolepící

Obálka/taška dopisní formátu B4,
samolepící, bez okénka, rozměr (v x š):
353 x 250 mm,
vkládání na kratší straně, materiál: bílý
min. 100 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

109957

Taška s ochrannou výplní č. 7
260 x 350, samolep. (240 x 340
vnit.roz.) bal. 10 ks

10 ks

80,00

29,00

bal

10 ks

80,00

33,00

bal

10 ks

80,00

22,50

bal

50 ks

80,00

62,50

bal

10 ks

100,00

70,00

bal

10 ks

100,00

33,00

bal

50 ks

100,00

26,50

bal

1000 ks

600,00

295,00

bal

1000 ks

1 400,00

795,00

bal

1000 ks

1 400,00

795,00

30199200-2

450

109958

Taška s ochrannou výplní č. 8
290 x 370, samolep. (270 x 360
vnit.roz.) bal. 10 ks
30199200-2

451

109959

Taška B5 křížové dno samolepící
s krycí páskou (10ks) bal. 10 ks

30199200-2

452

109950

Taška B4 samolepící s krycí
páskou (50ks) ČISTĚ BÍLÁ bal.
50 ks
30199200-2

453

Obálka kartonová A4

Obálka kartonová formátu A4, rozměr (v
x š): 368 x 278 mm, vkládání na kratší
straně, materiál: pevný karton min. 300
g/m2,

Obálka/taška dopisní B4, s krycím páskem, křížové dno

Obálka/taška dopisní formátu B4,
křížové dno, s krycím páskem, bez
okénka,
rozměr (v x š x š dna): 353 x 250 x 40
mm, vkládání na kratší straně,
materiál: bělený sulfát min. 90 g/m2,
baleno po 10 ks.

112189

Obálka/taška dopisní C5, samolepící

Obálka/taška dopisní formátu C5,
samolepící, bez okénka, rozměr (v x š):
229 x 162 mm,
vkládání na kratší straně, materiál: bílý
min. 100 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

100311

Obálka dopisní DL, samolepící, s okénkem

Obálka dopisní formátu DL, samolepící,
s okénkem, rozměr (v x š): 110 x 220
mm,
vkládání na delší straně, materiál: bílý 80
g/m2ofsetový papír, baleno po 1000 ks.

Obálka doručenková B6, modrý pruh

Obálka doručenková formátu B6, pro
doručování zásilek dle zákona č.
500/2004 Sb. Správní řád, modrý pruh,
s vytrhávacím okénkem,
samopropisující, rozměr (v x š): 125 x
176 mm, baleno po 1000 ks

Obálka doručenková B6, červený pruh

Obálka doručenková formátu B6, pro
doručování zásilek dle zákona č.
500/2004 Sb. Správní řád, červený pruh,
s vytrhávacím okénkem,
samopropisující, rozměr (v x š): 125 x
176 mm, baleno po 1000 ks

109952

Kartonová obálka A4 (vnější
rozměr 278 x 368) bal. 10 ks

30199200-2

454

455

VUT_Taška B4 křížové dno (
10ks) hnědý sulfát - samolepící
krycí páska, bal. 10 ks
30199200-2

Obálka C5 samolepící (50ks) bílá

30199200-2

456

100322

Obálka DL s oknem samolepící
(1000ks) bílá

30199200-2

457

100380

Obálka DODEJKA modrá B6
NCR OSC (1000ks) s
POUČENÍM
30199200-2

458

459

bal

100386

Obálka DODEJKA červená B6
NCR OSC (1000ks) s
POUČENÍM
30199200-2

Obálka doručenková B6, bílá

460

Obálka dopisní C6, s krycím páskem

Obálka doručenková formátu B6, pro
doručování zásilek dle zákona č.
500/2004 Sb.
Správní řád, bílá, s vytrhávacím
okénkem, samopropisující, rozměr (v x
š): 125 x 176 mm,
baleno po 1000 ks

100326

Obálka C6 s krycí páskou z kvalitního
bílého 80 g ofsetového papíru o
rozměrech 114 x 162 mm.

109960

Obálka DODEJKA bílá B6 NCR
OSC (1000ks) s POUČENÍM

bal

1000 ks

1 400,00

795,00

bal

50 ks

30,00

19,00

7,00

5,00

30199200-2

Obálka C6 samolepící s krycí
páskou ( 50ks) bílá

30199200-2
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Obálka/taška dopisní B5, bez lepidla, křížové dno, textil

Obálka/taška dopisní formátu B5,
křížové dno, bez lepidla, bez okénka,
z vnitřní strany viditelná textilní výztuž,
rozměr (v x š x š dna): 250 x 176 x min.
32 mm,
vkládání na kratší straně, materiál: min.
120 g/m2 papír, baleno po 10 ks.

Obálka dopisní C5, samolepící

Obálka dopisní formátu C5, samolepící,
bez okénka, rozměr (v x š): 162 x 229
mm, vkládání na delší straně, materiál:
bílý 80 g/m2 ofsetový papír, baleno po
50 ks.

Obálka dopisní C5, samolepící, vnitřní tisk

Obálka dopisní formátu C5, samolepící,
bez okénka, s vnitřním tiskem: šedý
potisk vnitřní strany obálky pro zvýšení
diskrétnosti obsahu, rozměr (v x š): 162
x 229 mm, vkládání na delší straně,
materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový papír,
baleno po 50 ks.

105530

Obálka dopisní DL, samolepící

Obálka dopisní formátu DL, samolepící,
bez okénka, rozměr (v x š): 110 x 220
mm, vkládání na delší straně, materiál:
bílý 80 g/m2ofsetový papír, baleno po
1000 ks.

100317

Obálka dopisní DL, samolepící, vnitřní tisk

Obálka dopisní formátu DL, samolepící,
bez okénka, s vnitřním tiskem: šedý
potisk vnitřní strany obálky pro zvýšení
diskrétnosti obsahu, rozměr (v x š): 110
x 220 mm, vkládání na delší straně,
materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový papír,
baleno po 50 ks.

109962

Univerzální zásilkový obal, rozměry 350 x
260 x 70 mm z vlnité lepenky

109963

109961

Taška B5 křížové dno textilní
výztuž hnědá 1 ks - dříve "aralin"

462

ks

30199200-2

100311

Obálka C5 samolepící (50ks) bílá

bal

50 ks

30,00

26,00

bal

50 ks

40,00

22,50

bal

1000

546,00

257,00

bal

50 ks

45,00

15,00

35,00

20,00

300,00

287,00

100,00

100,00

30199200-2

463

464

Obálka C5 samolepící bílá s
vnitřním tiskem bal. 50 ks

30199200-2

Obálka DL samolepící (1000ks)
bílá

30199200-2

465

466

Univerzální zásilkový obal

Obálka DL samolepící bílá s
vnitřním tiskem bal. 50 ks

30199200-2

Krabice 35x26x 7cm zásilková,
třívrstvá lepenka

ks

30199200-2

467

Vývěsný obal A4

Vývěsný obal A4 s uzavíratelnou klopou,
síla mat. 150 mic

109964

Obal vývěsný A4 bal. 50 ks

30193000-8

bal

Třídící kniha A-Z

Třídící kniha v pevných deskách,
roztažitelný hřbet pro zvýšení kapacity.

109965

Třídící kniha černá A-Z

30193000-8

ks

50 ks

468

469

Podpisová kniha

Podpisová kniha A4 v pevných deskách
s roztažitelným hřbetem, 16 listů s
děrováním, s okénkem pro výměnu
štítků, různé barvy

101826

Podpisová kniha černá

30193000-8

ks

200,00

133,00

Kniha došlé pošty

Kniha došlé pošty pro evidenci došlé
pošty, tvrdé desky, formát A4, 100 listů.

100403

Kniha došlé pošty A4 100 listů

30196000-9

ks

77,00

59,00

Katalogová kniha 20 černá

Kniha A4 s pevnými deskami a napevno
vloženými lesklými obaly, 20 listů, barva
černá

101631

Kniha katalogová 20 kapes, tuhé
desky, černá

30193000-8

ks

110,00

39,00

Katalogová kniha 20 modrá

Kniha A4 s pevnými deskami a napevno
vloženými lesklými obaly, 20 listů, barva
modrá

101630

Kniha katalogová 20 kapes, tuhé
desky, modrá

30193000-8

ks

110,00

39,00

Propustky

Formát A7, 100 listů

103208

Propustka, A7, OP147

30196000-9

bal

100 ks

10,00

10,00

Dovolenky

Formát A6, 100 listů

100578

Dovolenka, A6, 100 listů, OP146

30196000-9

bal

100 ks

15,00

14,00

Kniha příchodů

Formát A4, na šířku 64 listů

107923

Kniha příchodů a odchodů, A4,
128stran (64 listů), OP260

30196000-9

bal

64 listů

50,00

50,00

Deník drobných poranění

Formát A5 sešit, 20 stran

104829

Kniha úrazů SEVT 49 157

30196000-9

bal

20 stran

65,00

50,00

Pokladní doklad výdajový

Formát A6, 100 listů, samopropisující
papír

100567

NCR Výdajový pokladní doklad
A6, 100 listů, DPH, OP83

30196000-9

bal

100 listů

35,00

27,00

Pokladní doklad příjmový

Formát A6, číslovaný, 3 x 25 listů NCR,
samopropisující papír

100566

NCR Příjmový pokladní doklad
číslovaný, A6, 3x25 listů, DPH,
OP82

30196000-9

bal

3x25 listů

35,00

24,00

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

Příjemka-převodka-výdejka

Příjemka, převodka, výdejka, formát A4,
samopropisovací, 100 listů.

109966

NCR Příjemka - převodka výdejka, A4 100 listů, OP75

30196000-9

bal

100 listů

83,00

49,00

Pokladní kniha

Pokladní kniha s DPH, formát A4,
samopropisovací, 2 x 25 listů.

100522

NCR Pokladní kniha A4, 50 listů,
OP14

30196000-9

bal

2x25 listů

50,00

49,00

Paragon

Paragon obchodní (úzký), nepropisující,
blok 2 x 50 listů. Formát 7,5 x 15 cm,
číslovaný.

100591

Paragon číslovaný, 2x50 listů
OP41 s DPH

30196000-9

bal

2x 50 listů

15,00

13,00

Kniha odeslané pošty 360 ET-360, 50 listů

Kniha odeslané pošty pro evidenci
odeslané pošty,formát A4, 50 listů.

100526

Kniha pošty odeslané, A4, 20 listů
oboustr., BAL ET360

30196000-9

ks

50 listů

30,00

24,00

Pokladní doklad příjmový

Pokladní příjmový doklad - 1068, formát
A6, nečíslovaný, blok 100 listů,
samopropisující papír.

100594

NCR Příjmový pokladní doklad
jednoduchý A6, 100 listů, OP304

30196000-9

ks

100 listů

35,00

25,00

Pokladní doklad příjmový

Formát A6, číslovaný, 2 x 50 listů,
samopropisující papír

100565

NCR Příjmový pokladní doklad
číslovaný, A6, 2x50 listů, DPH,
OP81

30196000-9

bal

2x50 listů

28,93 Kč

25,00

Paragon samopropisovací číslovaný

Paragon obchodní, neboli úzký.
Samopropisující tiskopis. Blok 2 x 50
listů. Formát 7,5 x 15 cm. Číslovaný.

100574

NCR Paragon / daň.doklad,
7,5x15cm, 2x50 listů, číslovaný,
OP89

30196000-9

bal

2x50 listů

19,83 Kč

19,00

Kancelářský sešit A5 - linka

Kancelářský sešit A5 - 40 listů, linka,
bezdřevý papír

100442

Sešit 544 A5 linkovaný / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

7,00

5,00

Kancelářský sešit A5 - čistý

Kancelářský sešit A5 - 40 listů, čistý,
bezdřevý papír

100913

Sešit 540 A5 čistý / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

7,00

5,00

Kancelářský sešit A4 - linka

Kancelářský sešit A4 - 40 listů, linka,
bezdřevý papír

100444

Sešit 444 A4 linkovaný / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

13,00

10,00

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

Kancelářský sešit A4 - čistý

Kancelářský sešit A4 - 40 listů, čistý,
bezdřevý papír

100844

Sešit 440 A4 čistý / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

13,00

10,00

Kancelářský sešit A4 - čtvereček

Kancelářský sešit A4 - 40 listů, čtvereček
materiál bezdřevý papír

100407

Sešit 445 A4 čtverečk. / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

13,00

10,00

Záznamní kniha A4 - linka

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A4, 100 listů, linka, bezdřevý
papír

100401

Kniha A4 linkovaná 96 listů

30199720-3

ks

80,00

31,00

Kancelářský sešit A5 čtvereček

Kancelářský sešit A5 - 40 listů, čtvereček
materiál bezdřevý papír

100408

Sešit 545 A5 čtverečk. / 40 l.
PREMIUM

30199720-3

ks

7,00

5,00

Záznamní kniha A5 - linka

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A5, linka, 100 listůbezdřevý
papír

100402

Kniha A5 linkovaná 96 listů

30199720-3

ks

70,00

19,00

Spirálový blok A4 - linka

Spirálový blok A4, 80 listů, linkovaný,
boční kroužková vazba, každý list s
perforací pro snadné odtržení a
čtyřděrování pro ukládání do pořadače

101478

Blok A4 linka kroužk. College 80
listů

30199720-3

ks

65,00

38,00

Spirálový blok A4 - linka + registr

Spirálový blok A4 - linka + barevný
registr, 100 listů, boční kroužková vazba,
každý list s perforací pro snadné
odtržení a čtyřděrování pro ukládání

101673

Záznamník kroužkový Karis A4
kůže Hanibal + náplň + reg. A-Z

30199720-3

ks

80,00

79,00

Spirálový blok A4 - čtvereček

Spirálový blok A4, 80 listů, čtvereček,
boční kroužková vazba, každý list s
perforací pro snadné odtržení a
čtyřděrování pro ukládání do pořadače

109967

Blok A4 linka čtverečk. College
80 listů

30199720-3

ks

65,00

38,00

Spirálový blok A5 - linka

Spirálový blok A5, 80 listů, linkovaný,
boční kroužková vazba, každý list s
perforací pro snadné odtržení a
čtyřděrování pro ukládání do pořadače

101479

Blok A5 linka kroužk. College 80
listů

30199720-3

ks

30,00

25,00

Spirálový blok A5 - čtvereček

Spirálový blok A5, 80 listů, čtvereček,
boční kroužková vazba, každý list s
perforací pro snadné odtržení a
čtyřděrování pro ukládání do pořadače

102959

Blok A5 čtverečk. kroužk. College
80 listů

30199720-3

ks

30,00

25,00

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

Záznamní kniha A4 - čtvereček

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A4, čtvereček, bezdřevý papír,
100 listů

100425

Kniha A4 čtverečkovaná 96 listů

30199720-3

ks

100 listů

50,00

31,00

Záznamní kniha A5 - čtvereček

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A5, čtvereček, bezdřevý papír,
100 listů

100426

Kniha A5 čtverečkovaná 96 listů

30199720-3

bal

100 listů

30,00

19,00

Záznamní kniha A4 - linka

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A4, linka, bezdřevý papír, 100
listů

100401

Kniha A4 linkovaná 96 listů

30199720-3

ks

100 listů

50,00

31,00

Záznamní kniha A5 - linka

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A5, linka, bezdřevý papír, 100
listů

100402

Kniha A5 linkovaná 96 listů

30199720-3

bal

100 listů

30,00

19,00

Záznamní kniha A4 - nelinkovaný

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A4, nelinkovaný, bezdřevý
papír, 100 listů

103563

Kniha A4 čistá 96 listů

30199720-3

ks

100 listů

50,00

31,00

Záznamní kniha A5- nelinkovaný

Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými
deskami A5, nelinkovaný, bezdřevý
papír, 100 listů

103564

Kniha A5 čistá 96 listů

30199720-3

ks

100 listů

30,00

19,00

Poznámkový blok A4 - linka

Poznámkový blok A4 - linka s horním
lepením, listy z bílého papíru, opatřený
měkkou obálkou a kartonovými zády, 50
listů

100417

Blok A4 linka lepený EKO

30199720-3

ks

45,00

12,00

Poznámkový blok A4 - čistý

Poznámkový blok A4 - čistý, s horním
lepením, listy z bílého papíru, opatřený
měkkou obálkou a kartonovými zády, 50
listů

100414

Blok A4 čistý lepený EKO

30199720-3

ks

20,00

12,00

Poznámkový blok A5 - linka

Poznámkový blok A5 - linka s horním
lepením, listy z bílého papíru, opatřený
měkkou obálkou a kartonovými zády, 50
listů

100415

Blok A5 linka lepený EKO

30199720-3

ks

20,00

7,00

Poznámkový blok A5 - čistý

Poznámkový blok A5 - čistý, s horním
lepením, listy z bílého papíru, opatřený
měkkou obálkou a kartonovými zády, 50
listů

100419

Blok A5 čistý lepený EKO

30199720-3

ks

80,00

7,00

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

Poznámkový Blok A5

Blok A5 4-koužkový s mechanikou,
linkovaný a náplní 100 listů, linka
bezdřevý papír

201628

Záznamník kroužkový Karis A5
plastik Hanibal černý + náplň

30199720-3

ks

100 listů

100,00

50,00

Náhradní náplň A5

Náhradní náplň A5 do kroužkového
bloku, 100 listů, linka bezdřevý papír

100460

Vložka A5 linkovaná do
kroužk.záznamníku KARIS, 100
listů

30199720-3

bal

100 listů

25,00

13,00

Blok pro flipchart

Blok pro flipchart, rozměr 95 x 68cm, 25
listů, čistý

103921

Blok na Flip-Chart nelinkovaný
70g/m2, 25 listů

bal

25 listů

700,00

65,00

bal

250 ks

550,00

550,00

bal

50 listů v bal

300,00

257,00

bal

500 ks

300,00

179,00

krab

5 x 500 listů

450,00

319,00

bal

500 ks

250,00

145,00

krab

5 x 500 listů

700,00

515,00

bal

250 ks

200,00

105,00

510

511

30197621-5

512

Fotografický papír A4

Fotografický papír, lesklý A4, 170 g/m2

105419

Papír xerogr.ColorCopy COATED
GLOSSY (lesklý) A4 170g 250
listů
30197643-5

513

Fotografický papír A4 210 g

Fotografický papír, lesklý A4, 210 g/m2

100176

Fotopapír R0215 A4 bal.50 listů
210g/m2

30197643-5

514

Papír lesklý, A4, 120 - 190 g/m2

Papír bílý lesklý, gramáž cca 120 - 190
g/m2, vhodné pro barevný tisk na
inkoustových i laserových tiskárnch a pro
barevné kopírování. Papír určený pro
tisk marketingových materiálů.

112190

VUT_Papír xerogr.ColorCopy A4
120g, 2 x 250 listů, cena za 500
listů
30197642-8

515

Papír A4 80 g - černobílý tisk

Xerografický papír standardní kvality,
vhodný pro každodenní kopírování a
černobílý tisk v základní kvalitě. Formát
A4, 80 g, barva bílá, CIE bělost 153. 1
balení = 500 listů. Baleno po 5 baleních.

109968

Papír xerogr. Every Day (C) A4
80g 5x500 listů (krabice)

30197642-8

516

Papír A3 80 g

Multifunkční papír A3, 80 g, se zvýšenou
bělostí pro použití ve všech kopírovacích
strojích, laserových a inkoustových
tiskárnách

100008

Papír xerogr. Alabaster A3 80g
500 listů

30197642-8

517

Papír A4 90 g

Multifunkční papír A4, 90 g, se zvýšenou
bělostí pro použití ve všech kopírovacích
strojích, laserových a inkoustových
tiskárnách. 1 balení = 500 listů. Baleno
po 5 baleních.

109969

Papír xerogr. MultiCopy Original
A4 90g 5x500 listů (krabice)

30197642-8

518

Papír A4 160 g

519

Multifunkční papír se zvýšenou bělostí
A4, 160 g, pro použití v tiskárnách,
kopírovacích strojích

100013

Papír xerogr. MultiCopy Original
A4 160g 250 listů

30197642-8

Papír A4 250 g

Multifunkční tvrdý papír se zvýšenou
bělostí A4, 250 g, pro použití v
tiskárnách, kopírovacích strojích

112191

Papír xerogr.ColorCopy A4
250g, 2 x 125 listů, cena za 250
listů

250 ks

300,00

195,00

bal

250 ks

200,00

92,00

bal

250 ks

600,00

460,00

krab

5 x 500 listů

700,00

385,00

410,00

403,00

350,00

330,00

350,00

230,00

30197642-8

520

Papír A4 120 g

Papír A4, 120 g, pro barevné kopírky a
laserové tiskárny. 1 balení = 250 listů.
Baleno po 6 baleních.

107893

Papír xerogr.ColorCopy A4 120g
250 listů

30197642-8

521

Papír A3 250 g

Multifunkční papír A3, 250 g, se
zvýšenou bělostí

Papír A4 80 g, recyklovaný

Multifunkční papír A4, 80 g, pro použití
ve všech kopírovacích strojích,
laserových, inkoustových tiskárnách a
faxech. 1 balení = 500 listů. Baleno po 5
baleních.

112192

VUT_Papír xerogr.ColorCopy A3
250g, 2 x 125 listů, cena za 250
listů
30197642-8

522

109970

VUT_Papír xerogr. recyklovaný
A4 80g ISO 60 5x500 listů
(krabice)
30197642-8

523

Papír A3 80 g, barevný

Barevný xerografický papír, vhodný pro
kopírky, laserové i inkoustové tiskárny,
A3, 80 g, mix 10 barev, 5 barev sytých a
5 barev pastelových.

109971

Papír xerogr.bar. mix 10 x 50 listů
A3 80g sada pastel. a sytých
Prima Copy bal.500 listů

bal

10 barev á 50 ks,
celkem v bal 500 ks

30197642-8

524

Papír A4 80 g - barevný tisk

Xerografický papír nejvyšší kvality,
vhodný pro plnobarevný tisk a
kopírování. Formát A4, 80 g, barva bílá,
CIE bělost 166. 1 balení = 500 listů.
Baleno po 5 baleních.

109972

Papír xerogr. EURO JET / Igepa
"A", A4 80g 5x500 listů (krabice)

krab

5 x 500 listů

30197642-8

525

Papír A4 80 g, barevný

Barevný xerografický papír, vhodný pro
kopírky, laserové i inkoustové tiskárny,
A4, 80 g, mix 10 barev, 5 barev sytých a
5 barev pastelových.

Papír A4 100 g

Multifunkční papír A4, 100 g, se
zvýšenou bělostí pro použití ve všech
kopírovacích strojích, laserových a
inkoustových tiskárnách. 1 balení = 500
listů. Baleno po 5 baleních.

109973

Papír xerogr.bar. mix 10 x 50 listů
A4 80g sada pastelových barev
Prima Copy bal.500 listů

bal

10 barev á 50 ks,
celkem v bal 500 ks

30197642-8

526

109974

Papír xerogr.ColorCopy A4 100g
5x500 listů (krabice)

krab

5 x 500 listů

750,00

660,00

bal

500 archů

300,00

50,00

bal

500 archů

600,00

525,00

30197642-8

527

Papír A5 80 g

Xerografický papír bílý A5, 80 g, vhodný
pro každodenní použití v kancelářských
laserových tiskárnách a kopírkách,
umožňuje spolehlivý tisk

100042

Papír xerogr.A5 80g bal.500 listů
formátu 210x148 mm

30197620-8

528

Kreslicí karton A4 225 g, barevný

529

bal

Kreslicí karton A4 225 g, mix barev nebo
jednotlivé barvy balené ve fólii, škála 10
barev

109975

VUT_Kreslící karton A4 mix
barev, 10 x 50 listů, cena za 500
listů
30197620-8

Papír A3 milimetrový

Milimetrový papír, A3.

112193

VUT_Bloky milimetr.papír A3 10 x
50 listů, cena za 500 listů

530

bal

500 archů

800,00

705,00

bal

500 archů

480,00

420,00

krab

5 x 500 listů

550,00

490,00

0

0,00

0,00

bal

200

180,00

98,00

30197620-8

Papír A4 milimetrový

Milimetrový papír, A4

Papír A4 90 g

Multifunkční papír A4, 90 g, vysoká
kvalita, bělost, velmi nízká prašnost a
vysoká pevnost a tuhost papíru. Pro
náročné podmínky s požaavkem na
rychlost tisku, vhodný pro jedno i
oboustranný tisk, inkoustové a laserové
tiskárny a kopírky. 1 balení = 500 listů.
Baleno po 5 baleních.

112194

VUT_Bloky milimetr.papír A4 10 x
50 listů, cena za 500 listů

30197642-8

531

109969

Papír xerogr. MultiCopy Original
A4 90g 5x500 listů (krabice)

30197642-8

532

Linkovaný karton

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

Kreslicí karton A4 220 g, bílý

Kreslící karton A4 220 g, bílý

533

100020

Karton kreslící A4 220g 200 listů

30197620-8

534

Papír A3 160 g

Xerografický papír nejvyšší kvality,
vhodný pro plnobarevný tisk a
kopírování. Formát A3, 160 g, barva bílá,
CIE bělost 166

112195

Papír xerogr.ColorCopy A3 160g
2 x 250 listů, cena za 500 listů

30197644-2

bal

500 archů

520,00

475,00

Papír A3 200 g

Papíř A3, 200 g, vhodný pro barevné
kopírování a barevný laserový tisk.

112196

Papír xerogr.ColorCopy A3 200g
2 x 250 listů, cena za 500 listů

30197644-2

bal

500 archů

650,00

575,00

Papír A4 80 g, červený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva červená

100076

Papír xerogr.barva červená
jahodově/Chile Coloraction A4
80g 500 listů CO44

30197644-2

bal

500 archů

210,00

170,00

Papír A4 80 g, modrý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva modrá

100084

Papír xerogr.barva modrá
ledově/Iceberg Coloraction A4
80g 500 listů OBL70

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, oranžový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva oranžová

100073

Papír xerogr.barva oranžová
cihlově/Amsterdam Coloraction
A4 80g 500

30197644-2

bal

500 archů

210,00

170,00

535

536

537

538

539

Papír A4 80 g, zelený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva zelená

100038

Papír xerogr.barva zelená
světle/Jungle Coloraction A4 80g
500 listů GN27

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, žlutý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva žlutá

100060

Papír xerogr.barva žlutá
citrónově/Florida Coloraction A4
80g 500 listů ZG34

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově zelený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově zelená

100058

Papír xerogr.barva zelená/Forest
Coloraction A4 80g 500 listů
MG28

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově fialový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově fialová

100063

Papír xerogr.barva fialová/Tundra
Coloraction A4 80g 500 listů
LA12

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově krémový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově krémová

100083

Papír xerogr.barva
meruňková/Savana Coloraction
A4 80g 500 listů SA24

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově lososový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově lososová

100080

Papír xerogr.barva růžová
reflexní/Malibu Coloraction A4
80g 500 listů NeoPi

30197644-2

bal

500 archů

210,00

170,00

Papír A4 80 g, pastelově modrý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově modrá

100084

Papír xerogr.barva modrá
ledově/Iceberg Coloraction A4
80g 500 listů OBL70

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově růžový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově růžová

100061

Papír xerogr.barva
starorůžová/Coral Coloraction A4
80g 500 listů PI25

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 80 g, pastelově žlutý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
80 g, barva pastelově žlutá

100054

Papír xerogr.barva žlutá/Desert
Coloraction A4 80g 500 listů
YE23

30197644-2

bal

500 archů

210,00

140,00

Papír A4 160 g, červený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva červená

100116

Papír xerogr.barva červená
jahodově/Chile Coloraction A4
160g 250 listů CO44

30197644-2

bal

250 archů

210,00

195,00

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

Papír A4 160 g, modrý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva modrá

100165

Papír xerogr.barva modrá
ledově/Iceberg Coloraction A4
160g 250 listů OBL70

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, oranžový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva oranžová

100121

Papír xerogr.barva
oranžová/Venezia Coloraction A4
160g 250 listů AG10

30197644-2

bal

250 archů

210,00

185,00

Papír A4 160 g, zelený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva zelená

100125

Papír xerogr.barva zelená/Java
Coloraction A4 160g 250 listů
MA42

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, žlutý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva žlutá

200024

Papír xerogr.barva žlutá/Sevilla
Coloraction A4 160g 250 listů
IG50

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, pastelově zelený

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově zelená

100175

Papír xerogr.barva zelená/Forest
Coloraction A4 160g 250 listů
MG28

30197644-2

bal

250 archů

210,00

185,00

Papír A4 160 g, pastelově fialový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově fialová

100130

Papír xerogr.barva fialová/Tundra
Coloraction A4 160g 250 listů
LA12

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, pastelově krémový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově krémová

100161

Papír xerogr.barva
meruňková/Savana Coloraction
A4 160g 250 listů SA24

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, pastelově lososový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově lososová

100167

Papír xerogr.barva růžová/Tropic
Coloraction A4 160g 250 listů
OPI74

30197644-2

bal

250 archů

210,00

185,00

Papír A4 160 g, pastelově modrý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově modrá

100165

Papír xerogr.barva modrá
ledově/Iceberg Coloraction A4
160g 250 listů OBL70

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

Papír A4 160 g, pastelově růžový

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově růžová

100167

Papír xerogr.barva růžová/Tropic
Coloraction A4 160g 250 listů
OPI74

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

Papír A4 160 g, pastelově žlutý

Barevný kopírovací papír pro laserové,
inkoustové stroje a kopírky, A4, gramáž
160 g, barva pastelově žlutá

100168

Papír xerogr.barva žlutá/Desert
Coloraction A4 160g 250 listů
YE23

Papír skládaný A4 linka

Papír skládaný A4 linka, kancelářský
bezdřevý papír

100157

Dvojarch A3 linkovaný 200listů

30197644-2

bal

250 archů

210,00

170,00

bal

250 ks

120,00

90,00

bal

250 ks

120,00

90,00

bal

50 ks

1 450,00

905,00

bal

10 ks

210,00

149,00

bal

30 ks

950,00

565,00

bal

10 ks

120,00

42,00

bal

20

205,00

113,00

560

30197620-8

561

Papír skládaný A4 čtvereček

Papír skládaný A4 čtvreček, kancelářský
bezdřevý papír

Kotouček pokladní, termo, 80/80/17

Kotouček pokladní, papír: termocitlivý
VEN, barva papíru: bílá, gramáž papíru
55 g/m2, šíře role: 80 mm, průměr role:
80 mm, průměr dutinky: 17 mm, návin
78 m baleno po 50 ks.

Kotouček pokladní, termo, 80/60/12

Kotouček pokladní, papír: termocitlivý,
barva papíru: bílá, gramáž papíru 55
g/m2,
šíře role: 80 mm, průměr role: 60 mm,
průměr dutinky: 12 mm, baleno po 10
ks.

Kotouček pokladní, termo, 80/80/12

Kotouček pokladní, papír: termocitlivý,
barva papíru: bílá,
gramáž papíru 55 g/m2, šíře role: 80
mm, průměr role: 80 mm,
průměr dutinky: 12 mm, baleno po 30
ks.

100158

Dvojarch A3 čtverečk. 200listů

30197620-8

562

109976

Kotouček termo 80/80/17 bal. 50
ks

30192700-8

563

109977

Kotouček termo 80/60/12 bal. 10
ks

30192700-8

564

109978

Kotouček termo 80/80/12 bal. 30
ks

30192700-8

565

Kotouček pokladní, 57/60/17

Kotouček pokladní, papír: bezdřevý,
barva papíru: bílá, šíře role: 57 mm,
průměr role: 60 cm, průměr dutinky: 17
mm, baleno po 10 ks.

109979

Kotouček 57/60/17 bal. 10 ks

30192700-8

566

Kotouček pokladní, 57/40/12

Kotouček pokladní, papír: bezdřevý,
barva papíru: bílá, šíře role: 57 mm,
průměr role: 40 cm, průměr dutinky: 12
mm, baleno po 20 ks.

109980

Kotouček termo 57/40/12 bal. 20
ks

30192700-8

567

Archivační spona

Archivační spona, balení po 50 kusech

201625

Vazač archivační MIRON2
bal.50ks+1přenašeč zdarma

30193000-8

bal

50 ks

250,00

215,00

Závěs do pořadače

Závěs do pořadače - pásek, čirý, s
univerzální perforací pro kroužkovou
vazbu

202740

Závěs do pořadače pro hřbety
kroužkové vazby bal.100ks

30193000-8

bal

100

400,00

186,00

568

569

Nasouvací lišta 30

Nasouvací lišta do 30 listů, různé barvy

109981

RELIDO hřbet 0-3mm (2-30 listů)
bal. 50ks

30193000-8

bal

50 ks

150,00

77,00

Nasouvací lišta 60

Nasouvací lišta do 60 listů, různé barvy

109982

RELIDO hřbet 3-6mm (31-60
listů) bal. 50ks

30193000-8

bal

50 ks

180,00

83,00

Desky pro nasouvací lišty, čiré

Desky A4 pro nasouvací lišty, materiál
PP, tloušťka cca 0,12 mm, protiskluzový
povrch, barva čirá.

102706

Folie Prestige A4 150mic čirá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

550,00

110,00

Nasouvací lišta 30 euro

Nasouvací lišta s eurozávěsem do 30
listů, čirá

109983

DURABLE hřbet 3mm (1-30 listů)
EUROzávěs, transparentní, 1 ks

30193000-8

ks

7,00

7,00

Nasouvací lišta 60 euro

Nasouvací lišta s eurozávěsem do 60
listů, čirá.

109984

DURABLE hřbet 6mm (30-60
listů) EUROzávěs, transparentní,
1 ks

30193000-8

ks

7,00

7,00

Folie pro kroužkovou vazbu bílá

Folie pro kroužkovou vazbu A4, barva
bílá

102712

Folie Prestige A4 200mic žlutá
bal.100ks (nebo modrá, zelená,
červená, ale bílá neexistuje)

30193000-8

bal

100 ks

180,00

156,00

Folie pro kroužkovou vazbu čirá

Folie pro kroužkovou vazbu A4, barva
čirá

102706

Folie Prestige A4 150mic čirá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

99,00

Folie pro kroužkovou vazbu čirá

Folie pro kroužkovou vazbu A4, tloušťka
200 mic., barva čirá

102707

Folie Prestige A4 200mic čirá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

115,00

Folie pro kroužkovou vazbu čirá

Folie pro kroužkovou vazbu A4, tloušťka
300 mic., barva čirá

103497

Folie přední Polyclearview A4
350mic čirá matná/lesklá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

360,00

336,00

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, bílé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barva bílá

102739

Karton Delta A4 250g/m2 bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

99,00

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, černé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barva černá

102740

Karton Delta A4 250g/m2 černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

99,00

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, červené

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barva červená

102742

Karton Delta A4 250g/m2 červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

99,00

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, modré

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barva modrá

102741

Karton Delta A4 250g/m2 modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

99,00

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, šedé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barva šedá

102744

Karton Delta A4 250g/m2 šedý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, imitace kůže, béžové

Desky pro kroužkovou vazbu A4, imitace
kůže, barvab éžová

103500

Karton Delta A4 250g/m2
slon.kost bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, bílé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva bílá

102733

Karton Chromo A4 250g/m2 bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, černé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva černá

102735

Karton Chromo A4 250g/m2
černý bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, červené

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva červená

102736

Karton Chromo A4 250g/m2
červený bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, modré

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva modrá

102734

Karton Chromo A4 250g/m2
modrý bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, šedé

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva šedá

109985

Karton Chromo A4 250g/m2 šedý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, béžové

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva béžová

109986

Karton Chromo A4 250g/m2 slon.
kost bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, světle modré

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva světle modrá

102734

Karton Chromo A4 250g/m2
modrý bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Desky pro kroužkovou vazbu, leský karton, zelené

Desky pro kroužkovou vazbu A4, lesklý
karton, barva zelené

102737

Karton Chromo A4 250g/m2
zelený bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

380,00

144,00

Plastové hřbety, průměr 6 mm, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 6 mm, barva bílá

102715

Hřbet plastový 6mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

46,00

Plastové hřbety, průměr 6 mm, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 6 mm, barva černá

102713

Hřbet plastový 6mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

46,00

Plastové hřbety, průměr 6 mm, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 6 mm, barva modrá

102714

Hřbet plastový 6mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

46,00

Plastové hřbety, průměr 6 mm, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 6 mm, barva červená

102717

Hřbet plastový 6mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

46,00

Plastové hřbety, průměr 8 mm, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 8 mm, barva bílá

102720

Hřbet plastový 8mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

770,00

55,00

Plastové hřbety, průměr 8 mm, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 8 mm, barva černá

102718

Hřbet plastový 8mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

55,00

Plastové hřbety, průměr 8 mm, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 8 mm, barva modrá

102719

Hřbet plastový 8mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

55,00

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

Plastové hřbety, průměr 8 mm, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 8 mm, barva červená

102722

Hřbet plastový 8mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

70,00

55,00

Plastové hřbety, průměr 10 mm, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 10 mm, barva bílá

102725

Hřbet plastový 10mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

90,00

68,00

Plastové hřbety, průměr 10 mm, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 10 mm, barva černá

102723

Hřbet plastový 10mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

90,00

68,00

Plastové hřbety, průměr 10 mm, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 10 mm, barva modrá

102724

Hřbet plastový 10mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

90,00

68,00

Plastové hřbety, průměr 10 mm, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 10 mm, barva červená

102727

Hřbet plastový 10mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

90,00

68,00

Plastové hřbety, průměr 12,5 mm, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 12,5 mm, barva bílá

102730

Hřbet plastový 12,5mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

100,00

88,00

Plastové hřbety, průměr 12,5 mm, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 12,5 mm, barva černá

102728

Hřbet plastový 12,5mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

100,00

88,00

Plastové hřbety, průměr 12,5 mm modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 12,5 mm, barva modrá

102729

Hřbet plastový 12,5mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

100,00

88,00

Plastové hřbety, průměr 12,5 mm červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 12,5 mm, barva červená

102732

Hřbet plastový 12,5mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

100,00

88,00

Plastové hřbety, průměr 14, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 14 mm, barva bílá

202719

Hřbet plastový 14mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

120,00

100,00

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

Plastové hřbety, průměr 14, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 14 mm, barva černá

102790

Hřbet plastový 14mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

120,00

100,00

Plastové hřbety, průměr 14, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 14 mm, barva modrá

202729

Hřbet plastový 14mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

120,00

100,00

Plastové hřbety, průměr 14, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 14 mm, barva červená

202728

Hřbet plastový 14mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

120,00

100,00

Plastové hřbety, průměr 16, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 16 mm, barva bílá

202720

Hřbet plastový 16mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

130,00

Plastové hřbety, průměr 16, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 16 mm, barva černá

102789

Hřbet plastový 16mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

130,00

Plastové hřbety, průměr 16, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 16 mm, barva modrá

202731

Hřbet plastový 16mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

130,00

Plastové hřbety, průměr 19, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 19 mm, barva bílá

202733

Hřbet plastový 19mm bílý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

149,00

Plastové hřbety, průměr 19, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 19 mm, barva černá

102791

Hřbet plastový 19mm černý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

149,00

Plastové hřbety, průměr 19, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 19 mm, barva modrá

202735

Hřbet plastový 19mm modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

149,00

Plastové hřbety, průměr 19, cervené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 19 mm, barva červená

202734

Hřbet plastový 19mm červený
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

180,00

149,00

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

Plastové hřbety, průměr 25, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 25 mm, barva bílá

202749

Hřbet plastový 25mm bílý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

200,00

125,00

Plastové hřbety, průměr 25, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 25 mm, barva černá

104938

Hřbet plastový 25mm černý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

200,00

125,00

Plastové hřbety, průměr 25, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 25 mm, barva modrá

102158

Hřbet plastový 25mm modrý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

200,00

125,00

Plastové hřbety, průměr 25, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 25 mm, barva červená

109987

Hřbet plastový 25mm červený
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

200,00

125,00

Plastové hřbety, průměr 22, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 22 mm, barva bílá

102777

Hřbet plastový 22mm bílý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

125,00

98,00

Plastové hřbety, průměr 22, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 22 mm, barva černá

202737

Hřbet plastový 22mm černý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

125,00

98,00

Plastové hřbety, průměr 22, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 22 mm, barva modrá

202738

Hřbet plastový 22mm modrý
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

125,00

98,00

Plastové hřbety, průměr 22, červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 22 mm, barva červená

102792

Hřbet plastový 22mm červený
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

125,00

98,00

Plastové hřbety, průměr 32, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 32 mm, barva bílá

202751

Hřbet plastový 32mm bílý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

160,00

153,00

Plastové hřbety, průměr 32, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 32 mm, barva černá

100688

Hřbet plastový 32mm černý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

160,00

153,00

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

Plastové hřbety, průměr 32, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 32 mm, barva modrá

109988

Hřbet plastový 32mm modrý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

160,00

153,00

Plastové hřbety, průměr 32, červení

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 32 mm, barva červená

109989

Hřbet plastový 32mm červený
ovál. bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

160,00

153,00

Plastové hřbety, průměr 28, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 28 mm, barva bílá

202750

Hřbet plastový 28,5mm bílý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

185,00

148,00

Plastové hřbety, průměr 28,černá

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 28 mm, barva černá

103817

Hřbet plastový 28,5mm černý
ovál. bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

185,00

148,00

Plastové hřbety, průměr 28, modrá

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 28 mm, barva modrá

102159

Hřbet plastový 28,5mm modrý
ovál.bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

185,00

148,00

Plastové hřbety, průměr 28, červená

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 28 mm, barva červená

109995

Hřbet plastový 28,5mm červený
ovál.bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

185,00

148,00

Plastové hřbety, průměr 51, černé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 51 mm, barva černá

202713

Hřbet plastový 51mm černý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

245,00

200,00

Plastové hřbety, průměr 51, bílé

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 51 mm, barva bílá

202714

Hřbet plastový 51mm bílý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

245,00

200,00

Plastové hřbety, průměr 51, modré

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 51 mm, barva modrá

109996

Hřbet plastový 51mm modrý ovál.
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

245,00

200,00

Plastové hřbety, průměr 51,červené

Plastové hřbety pro kroužkovou vazbu,
průměr 51 mm, barva červená

109997

Hřbet plastový 51mm červený
ovál. bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

245,00

200,00

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

Laminovací kapsa A4 - 80 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, lesklá, síla 80 mikronů,
baleno po 100 ks.

102752

Obálka laminovací 216x303 (A4)
80mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

350,00

106,00

Laminovací kapsa A4 - 100 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, lesklá, síla 100 mikronů,
baleno po 100 ks.

102751

Obálka laminovací 216x303 (A4)
100mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

350,00

156,00

Laminovací kapsa A4 - 125 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, lesklá, síla 125 mikronů,
baleno po 100 ks.

102750

Obálka laminovací 216x303 (A4)
125mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

350,00

175,00

Laminovací kapsa A4 - 150 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, lesklá, síla 150 mikronů,
baleno po 100 ks.

102600

Obálka laminovací 216x303 (A4)
150mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

350,00

280,00

Laminovací kapsa A4 - 100 mic, matná

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, matná, síla 100 mikronů,
baleno po 100 ks

107925

Obálka laminovací 216x303 (A4)
100mic bal.100ks MATNÁ

30193000-8

bal

100

350,00

350,00

Laminovací kapsa A4 - 250 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A4 (216 x
303 mm), čirá, lesklá, síla 250 mikronů,
baleno po 100 ks

108898

Obálka laminovací 216x303 (A4)
250mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

500,00

450,00

Laminovací kapsa A5 - 80 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A5 (154 x
216 mm), čirá, lesklá, síla 80 mikronů,
baleno po 100 ks.

102783

Obálka laminovací 154x216 (A5)
80mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

170,00

73,00

Laminovací kapsa A5 - 100 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A5 (154 x
216 mm), čirá, lesklá, síla 100 mikronů,
baleno po 100 ks.

102784

Obálka laminovací 154x216 (A5)
100mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

170,00

110,00

Laminovací kapsa A5 - 125 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A5 (154 x
216 mm), čirá, lesklá, síla 125 mikronů,
baleno po 100 ks.

102785

Obálka laminovací 154x216 (A5)
125mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

170,00

135,00

Laminovací kapsa A3 - 80 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A3 (303 x
426 mm), čirá, lesklá, síla 80 mikronů,
baleno po 100 ks.

102755

Obálka laminovací 303x426 (A3)
80mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

650,00

210,00

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

Laminovací kapsa A3 - 125 mic, lesklá

Laminovací kapsa pro formát A3 (303 x
426 mm), čirá, lesklá, síla 125 mikronů,
baleno po 100 ks.

102754

Obálka laminovací 303x426 (A3)
125mic bal.100ks

30193000-8

bal

100

650,00

330,00

Termodesky (termoobálky) 1,5 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

102778

Termodeska Standing 1,5mm
bílá bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

550,00

Termodesky (termoobálky) 3 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

102746

Termodeska Standing 3mm bílá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

540,00

Termodesky (termoobálky) 4 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

102747

Termodeska Standing 4mm bílá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

540,00

Termodesky (termoobálky) 6 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

102748

Termodeska Standing 6mm bílá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

540,00

Termodesky (termoobálky) 8 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

111524

Termodeska GBC 8mm bílá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

875,00

Termodesky (termoobálky) 9 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

202718

Termodeska Standing 9mm bílá
bal.80ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

450,00

Termodesky (termoobálky) 10 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

111525

Termodeska GBC 10mm bílá
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

940,00

Termodesky (termoobálky) 12 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po
100 ks.

108488

Termodeska Standing 12mm bílá
bal.80ks

30193000-8

bal

100 ks

1 000,00

400,00

Termodesky (termoobálky) 15 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po 50
ks.

108489

Termodeska Standing 15mm bílá
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

500,00

260,00

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

Termodesky (termoobálky) 25 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po 50
ks.

109998

Termodeska Standing 25mm bílá
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

500,00

315,00

Termodesky (termoobálky) 35 mm

Desky pro tepelnou vazbu, formát A4,
přední strana transparentní folie, zadní
strana bílý karton 250g/m2 baleno po 50
ks.

109999

Termodeska Standing 35mm bílá
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

800,00

405,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva modrá

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, barva modrá,

106332

Roztřiďovač karton 1/3 A4 modrý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva oranžová

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, barva oranžová

106333

Roztřiďovač karton 1/3 A4
oranžový bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva růžová

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, barva růžová

112197

Roztřiďovač karton 1/3 A4 růžový
bal.100ks, DONAU

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva zelená

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, barva zelená

112198

Roztřiďovač karton 1/3 A4 zelený
bal.100ks, DONAU

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva žlutá

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, barva žlutá

106334

Roztřiďovač karton 1/3 A4 žlutý
bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva mix barev

Rozlišovač papírový, vhodný pro
všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x
24,0 cm, mix barev - modrá, oranžová,
růžová, zelená, žlutá

101814

Roztřiďovač karton 1/3 A4
barevné (MIX) bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

50,00

34,00

Kartonové rozlišovače

Kartonový rozlišovač, mix 5 barev,
použitelný do pořadačů, rozměry 105 x
235 mm.

112001

Roztřiďovač karton 1/3 A4
barevné (MIX) bal. 10ks

30193000-8

bal

10 ks

30,00

3,40

Plastové rozlišovače

Plastové rozlišovače formátu A4,
materiál polypropylen, 12 barev,
multiperforace, titulní list je popisovatelný

112007

Roztřiďovač PP A4 bar. 1-12 čísl.

30193000-8

bal

10 listů

80,00

18,00

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

Kartonový rozlišovač

Kartonový rozlišovač A4, z kvalitního
různobarevného kartonu, 12 barev,
multiperforace

105141

Roztřiďovač karton A4 bar. 1-12
čísl.

30193000-8

bal

20 listů

80,00

16,00

Rozlišovač

Papírový rozlišovač do pořadačů,
velikost A4, různé barvy

112008

Roztřiďovač karton A4 10barev.
1-10 čísl.

30193000-8

bal

10 listů

25,00

14,00

Rozlišovač abecední, A4

Abecední rozlišovač A-Z, plastový,
formát A4.

101653

Roztřiďovač PP A4 šedý A-Z

30193000-8

bal

20 listů

30,00

28,00

Číselný rozlišovač 1-31, formát A4

Rozlišovač pro číselné nebo abecední
třídění; popisovatelný titulní list;
europerforace pro použití v kroužkových
a pákových pořadačích, formát A4

101638

Roztřiďovač PP A4 šedý 1-31
čísl.

30193000-8

bal

31 listů

50,00

39,00

Vizitkář černý

Vizitkář 4-řadý, na min 80 ks vizitek,
materiál PVC, barva černá

101691

Vizitkář čtyřřadý plastik černý, 80
vizitek

30193000-8

ks

1

50,00

30,00

Vizitkář červený

Vizitkář 4-řadý, na min 80 ks vizitek,
materiál PVC, barva červená

112002

Vizitkář čtyřřadý plastik červený,
80 vizitek

30193000-8

ks

1

50,00

30,00

Vizitkář hnědý

Vizitkář 4-řadý, na min 80 ks vizitek,
materiál PVC, barva hnědá

112003

Vizitkář čtyřřadý plastik hnědý, 80
vizitek

30193000-8

ks

1

50,00

30,00

Vizitkář modrý

Vizitkář 4-řadý, na min 80 ks vizitek,
materiál PVC, barva modrá

112004

Vizitkář čtyřřadý plastik modrý, 80
vizitek

30193000-8

bal

1

50,00

30,00

Vizitkář zelený

Vizitkář 4-řadý, na min 80 ks vizitek,
materiál PVC, barva zelená.

112005

Vizitkář čtyřřadý plastik zelený, 80
vizitek

30193000-8

ks

50,00

30,00

Zakládací obal A5 L

Zakládací fólie (obal) A5 L , 200 ym, 160
x 215 x 0,2 mm

201611

Obal zakládací "L" A5 čirý hladký
bal.100ks, PVC

30193000-8

bal

300,00

250,00

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

100 ks

Prospektový obal A4 42 mic

Plastová U kapsa A4 s krupičkovým
povrchem, zpevněná multiperforace pro
zakládání do pořadačů, síla mat. 42 mic

101704

Obal závěsný A4 "U" 40mic čirý,
krupička, bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

90,00

35,00

Prospektový obal A4 110 mic

Plastová kapsa U, extra široká, vnitřní
rozměr 220 x 300 mm, zpevněná
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, síla mat. 110 mic

112006

Obal závěsný A4 "U" 100mic čirý
krupička silný MAXI bal.10ks

30193000-8

bal

10 ks

30,00

23,00

Prospektový obal B4 110 mic s klopou

Plastová kapsa B4 s klopou, zpevněná
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, síla mat. 110 mic

112009

Obal závěsný s boční kapsou,
B4, bal.10ks

30193000-8

bal

10 ks

30,00

24,00

Prospektový obal A4 80 mic

A4 závěsný, plastový, nahoře otevřený
(U), pro zakládání do pořadačů, čirý,
hladký povrch, síla mat. 80 mic

108559

Obal závěsný A4 "U" 80mic čirý
hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

100,00

98,00

Prospektový obal A4 80 mic - rozšířený

A4 rozšířený, závěsný, plastový, nahoře
otevřený (U), pro zakládání do
pořadačů, čirý, hladký povrch, síla mat.
80 mic

112010

Obal závěsný A4 "U" 100mic čirý
hladký silný MAXI bal.25ks

30193000-8

bal

25 ks

160,00

41,00

Prospektový obal A4 50 mic

Plastová U kapsa A4, hladký povrch,
zpevněná multiperforace pro zakládání
do pořadačů, síla mat. 50 mic

112011

Obal závěsný A4 "U" 50mic čirý,
hladký, bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

80,00

58,00

Prospektový obal A3 80 mic

Prospektový obal A3, plastová kapsa,
síla mat. 80 mic, zpevněná
multiperforace

101709

Obal závěsný A3 "U" čirý hladký
bal.50ks

30193000-8

bal

50 ks

280,00

165,00

Prospektový obal A5 42 mic

Prospektový obal A5, plastová kapsa,
síla mat. 42 mic, zpevněná
multiperforace

101718

Obal závěsný A5 "U" 50mic čirý
krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

80,00

52,00

Prospektový obal A4 L/U

Plastová kapsa A4 U/L se spevněnou
multiperforací, síla mat. 150 mic

112012

Obal závěsný A4"L/U" 150mic
čirý hladký silný 1 ks

30193000-8

ks

5,00

5,00

Vývěsný obal A4

Vývěsný obal A4 s uzavíratelnou klopou,
síla mat. 150 mic

101722

Obal vývěsný A4

30193000-8

ks

5,00

5,00

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

Zakládací obal na vizitky

Zakládací obal na vizitky, závěsný.
Formát A4.

112013

Obal závěsný na vizitky do
kroužk.pořadače A4 bal. 10 ks

30193000-8

bal

10 ks á 20 vizitek

200,00

37,00

Prospektový obal na vizitky A5

Prospektový obal na A5 na 8 kusů
vizitek, vhodný do kroužkového vizitkáře

112014

Obal závěsný na vizitky do
kroužk.vizitkáře A5 bal. 100ks

30193000-8

bal

100 ks

200,00

175,00

Zakládací obal A4 L čirý

Zakládací obal A4 "L" čirý, síla mat. 170
mic.

112015

Obal zakládací "L" A4 180mic čirý
hladký 1 ks Glasklar

30193000-8

ks

3,00

2,90

Prospektový obal A4 150 mic

Plastová kapsa U, s kapacitou cca. 30
listů, extra pevný, vnitřní rozměr 213 x
307 mm, zpevněná multiperforace pro
zakládání do pořadačů, síla mat. 150
mic.

101701

Obal závěsný A4 "U" 150mic čirý
hladký lesklý silný bal.100ks

30193000-8

bal

600,00

336,00

Prospektový obal se zipem, A4, PVC

Prospektový obal se zipem na delší
straně, formát A4, materiál čirý PVC,
tloušťka 140 mic, multiperforace pro
zakládání do pořadačů, baleno po 10 ks.

107787

VUT_Obal závěsný A4 se zipem
a euro děrováním, ks

30193000-8

ks

21,00

15,00

Obal spisový A4 se zipem

Spisový obal uzavíratelný na zip, pro
dokumenty do formátu A4, rozměr 24 x
34 cm, na přední straně kapsička se
štítkem pro popis. materiál transparentní
PVC s barevným zipem, barva zipů
červená, modrá, zelená, žlutá

100483

Obal uzavíratelný na zip A4

30193000-8

ks

21,00

6,50

Prospektový obal s rozšířenou kapacitou

Prospektový obal závěsný bez klopy,
formát A4 s rozšířenou kapacitou,
materiál silný hladký PVC o tloušťce 170
mic, kapacita o šířce 20 mm
pro vložení až 200 papírů 80 g/m2,
barva čirá, baleno po 10 ks.

101737

Obal závěsný A4 na katalogy
180mic čirý hladký silný, ks

30193000-8

ks

18,00

18,00

Prospektový obal s rozšířenou kapacitou a klopou

Prospektový obal závěsný s vrchní
klopou, formát A4 s rozšířenou
kapacitou, materiál silný hladký PVC o
tloušťce 170 mic, kapacita o šířce 20
mm pro vložení až 200 papírů 80 g/m2,
barva čirá, baleno po 10 ks.

102402

Obal závěsný A4 na katalogy
170mic čirý hladký silný, s klopou,
ks

30193000-8

ks

7,50

7,50

Zakládací obal A4 L čirý

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, barva čirá

101703

Obal zakládací "L" A4 110mic čirý
hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

160,00

150,00

Zakládací obal A4 L krupičkový, čirá

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, krupičkový, čirá

101708

Obal zakládací "L" A4 120mic čirý
krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

150,00

690

691

692

100

693

694

695

696

697

698

699

Zakládací obal A4 L červený

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, barva červená

101711

Obal zakládací "L" A4 120mic
bar.červený krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

250,00

200,00

Zakládací obal A4 L modrý

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, barva modrá

101712

Obal zakládací "L" A4 120mic
bar.modrý krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

250,00

200,00

Zakládací obal A4 L zelený

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, barva zelená

101714

Obal zakládací "L" A4 120mic
bar.zelený krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

250,00

200,00

Zakládací obal A4 L žlutý

Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150
micronů, barva žlutá

101713

Obal zakládací "L" A4 120mic
bar.žlutý krupička bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

250,00

200,00

Zakládací obal A5 U na výšku

Zakládací obal A5 U - na výšku , 150
micronů, hladký povrch, barva čirá.

112016

VUT_Obal zakládací "U" A5 na
výšku čirý hladký bal. 10ks

30193000-8

bal

10 ks

50,00

28,00

Zakládací obal A5 U na šírku

Zakládací obal A5 U - na šířku , 150
micronů, hladký porvch, barva čirá.

112017

VUT_Obal zakládací "U" A5 na
šířku čirý hladký bal. 10ks

30193000-8

bal

10 ks

50,00

28,00

Prospektový obal A4 70 mic

Plastová U kapsa A4, hladký povrch,
zpevněná multiperforace pro zakládání
do pořadačů, síla mat. 70 mic

101719

Obal závěsný A4 "U" 70mic čirý
hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

200,00

100,00

Prospektový obal A4 80 mic

Plastová U kapsa A4, hladký povrch,
zpevněná multiperforace pro zakládání
do pořadačů, síla mat. 80 mic

108559

Obal závěsný A4 "U" 80mic čirý
hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

200,00

98,00

Prospektový obal A4, 40-60 mic, barva červená

Prospektový obal A4, krupičkový povrch,
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, materiál polypropylen,
tloušťka materiálu 40 - 60 mic, barva
červená

101731

Obal závěsný A4 "U" 50mic
červený hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

80,00

Prospektový obal A4, 40-60 mic, barva modrá

Prospektový obal A4, krupičkový povrch,
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, materiál polypropylen,
tloušťka materiálu 40 - 60 mic, barva
modrá

101729

Obal závěsný A4 "U" 50mic
modrý hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

80,00

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

Prospektový obal A4, 40-60 mic, barva zelená

Prospektový obal A4, krupičkový povrch,
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, materiál polypropylen,
tloušťka materiálu 40 - 60 mic, barva
zelená

101730

Obal závěsný A4 "U" 50mic
zelený hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

80,00

Prospektový obal A4, 40-60 mic, barva žlutá

Prospektový obal A4, krupičkový povrch,
multiperforace pro zakládání do
pořadačů, materiál polypropylen,
tloušťka materiálu 40 - 60 mic, barva
žlutá

101715

Obal závěsný A4 "U" 50mic žlutý
hladký bal.100ks

30193000-8

bal

100 ks

150,00

80,00

Plastový rychlovazač A4, 30 - 60 listů

Plastový rychlovazač s klipem a přední
stranou transparentní pro neperforované
dokumenty. Formát A4. Na 30 - 60 listů,
různé barvy.

112019

VUT_Deska rychlovázací A4 s
klipem DURABLE SWINGCLIP,
náhodný výběr barev

30193000-8

ks

30,00

29,00

Plastový rychlovazač s kovovým klipem A4, 30 - 60 listů

Plastový rychlovazač s kovovým klipem a
přední stranou transparentní pro
neperforované dokumenty. Formát A4.
Na 30 - 60 listů, různé barvy.

112018

Deska rychlovázací A4 s klipem
na 60 listů DURABLE
DURACLIP, náhodný výběr barev

30193000-8

ks

40,00

39,00

Podložka na stůl s odklápěcí fólií

Podložka na stůl s odklápěcí fólií, přední
strana průhledná fólie, zadní strana s
protiskluzovou úpravou, rozměr: 60-65 x
40-50 cm, barva zadní strany: černá.

107734

Podložka na stůl s odklopnou
přední stranou

30199780-1

ks

95,00

95,00

Podložka na stůl plánovací A2

Podložka na stůl, týdenní plánovací
kalendář, formát A2, lepená vazba na
spodní straně, 30 listů

100409

Podložka A2 plánovací na stůl
BOBO, 30 listů

30199780-1

ks

200,00

125,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, černá

Psací podložka, formát A4 na výšku, s
kovovým klipem na horní straně pro
uchycení dokumentů, materiál: pevná
min. 2,5 mm lepenka potažená
barevným PVC, barva: černá.

101608

Podložka s klipem, plastik černá

30199780-1

ks

30,00

15,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, červená

Psací podložka, formát A4 na výšku, s
kovovým klipem na horní straně pro
uchycení dokumentů, materiál: pevná
min. 2,5 mm lepenka potažená
barevným PVC, barva: červená.

111016

Podložka s klipem, plastik
červená

30199780-1

ks

30,00

15,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, modrá

Psací podložka, formát A4 na výšku, s
kovovým klipem na horní straně pro
uchycení dokumentů, materiál: pevná
min. 2,5 mm lepenka potažená
barevným PVC, barva: modrá.

101609

Podložka s klipem, plastik, modrá

30199780-1

ks

30,00

15,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, zelená

Psací podložka, formát A4 na výšku, s
kovovým klipem na horní straně pro
uchycení dokumentů, materiál: pevná
min. 2,5 mm lepenka potažená
barevným PVC, barva: zelená.

112020

VUT_Podložka s klipem, plastik,
zelená

30199780-1

ks

30,00

15,00

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

Psací podložka s klipem A4, PVC, rozevíratelná, černá

Psací podložka, formát A4 na výšku,
uzavíratelná, na levé vnitřní straně
průhledná kapsa, s kovovým klipem na
horní straně pro uchycení dokumentů,
materiál: pevná min. 2,5 mm lepenka
potažená barevným PVC, barva: černá.

101605

Podložka s klipem, dvojdeska,
plastik, černá

30199780-1

ks

55,00

25,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, rozevíratelná, červená

Psací podložka, formát A4 na výšku,
uzavíratelná, na levé vnitřní straně
průhledná kapsa, s kovovým klipem na
horní straně pro uchycení dokumentů,
materiál: pevná min. 2,5 mm lepenka
potažená barevným PVC, barva:
červená.

103695

Podložka s klipem, dvojdeska,
plastik, červená

30199780-1

ks

55,00

25,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, rozevíratelná, modrá

Psací podložka, formát A4 na výšku,
uzavíratelná, na levé vnitřní straně
průhledná kapsa, s kovovým klipem na
horní straně pro uchycení dokumentů,
materiál: pevná min. 2,5 mm lepenka
potažená barevným PVC, barva: modrá.

101644

Podložka s klipem, dvojdeska,
plastik, tm.modrá

30199780-1

ks

55,00

25,00

Psací podložka s klipem A4, PVC, rozevíratelná, zelená

Psací podložka, formát A4 na výšku,
uzavíratelná, na levé vnitřní straně
průhledná kapsa, s kovovým klipem na
horní straně pro uchycení dokumentů,
materiál: pevná min. 2,5 mm lepenka
potažená barevným PVC, barva: zelená

112021

VUT_Podložka s klipem,
dvojdeska, plastik, zelená

30199780-1

ks

55,00

25,00

Desky PVC A4 s rychlosvorkou černé

Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu,
na vnitřní straně kapsa, materiál PVC,
barva černá

102267

Složka A4 s rychlosvorkou u
hřbetu, plastik, černá

30199780-1

ks

70,00

40,00

Desky PVC A4 s rychlosvorkou modré

Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu,
na vnitřní straně kapsa, materiál PVC,
barva modrá

112022

VUT_Složka A4 s rychlosvorkou
u hřbetu, plastik, modrá

30199780-1

ks

70,00

40,00

Desky PVC A4 s rychlosvorkou zelené

Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu,
na vnitřní straně kapsa, materiál PVC,
barva zelená

112023

VUT_Složka A4 s rychlosvorkou
u hřbetu, plastik, zelená

30199780-1

ks

70,00

40,00

Desky PVC A4 s rychlosvorkou červené

Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu,
na vnitřní straně kapsa, materiál PVC,
barva červená

112024

VUT_Složka A4 s rychlosvorkou
u hřbetu, plastik, červená

30199780-1

ks

70,00

40,00

Desky, A4, PVC, spodní kapsy, černá

Dvojdeska, uvnitř průhledné spodní
kapsy na obou stranách cca 8 cm
vysoké, formát: A4, materiál: pevná
lepenka potažená barevným PVC,
barva: černá.

103696

Složka SPORO plastik spodní
kapsy, černá

30199780-1

ks

50,00

27,00

Desky, A4, PVC, spodní kapsy, modrá

Dvojdeska, uvnitř průhledné spodní
kapsy na obou stranách cca 8 cm
vysoké, formát: A4, materiál: pevná
lepenka potažená barevným PVC,
barva: modrá.

112025

VUT_Složka SPORO plastik
spodní kapsy, modrá

30199780-1

ks

50,00

27,00

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

Spisové desky A7, průhledné s drukem, červené

Spisové desky A7 průhledné s drukem,
rozměr 80 x 115 mm, materiál
polypropylen, barva červená.

112026

Spisovka na dokumenty A7
("psaníčko"), průhledná, růžová

30193000-8

ks

12,00

5,00

Spisové desky A7, průhledné s drukem, čiré

Spisové desky A7 průhledné s drukem,
rozměr 80 x 115 mm, materiál
polypropylen, barva čirá.

107688

Spisovka na dokumenty A7
("psaníčko"), průhledná, čirá

30193000-8

ks

12,00

5,00

Spisové desky A7, průhledné s drukem, modré

Spisové desky A7 průhledné s drukem,
rozměr 80 x 115 mm, materiál
polypropylen, barva modrá.

112027

Spisovka na dokumenty A7
("psaníčko"), průhledná, modrá

30193000-8

ks

12,00

5,00

Spisové desky A7, průhledné s drukem, zelené

Spisové desky A7 průhledné s drukem,
rozměr 80 x 115 mm, materiál
polypropylen, barva zelená

112028

Spisovka na dokumenty A7
("psaníčko"), průhledná, zelená

30193000-8

ks

12,00

5,00

Spisové desky A6, průhledné s drukem, čiré

Spisové desky A6, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva čirá

105406

Spisovka na dokumenty A6
("psaníčko"), průhledná, čirá

30193000-8

ks

20,00

5,00

Spisové desky A6, průhledné s drukem, červené

Spisové desky A6, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva červená

112029

Spisovka na dokumenty A6
("psaníčko"), průhledná, červená

30193000-8

ks

20,00

5,00

Spisové desky A6, průhledné s drukem, modré

Spisové desky A6, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva modrá

112030

Spisovka na dokumenty A6
("psaníčko"), průhledná, modrá

30193000-8

ks

20,00

5,00

Spisové desky A6, průhledné s drukem, zelené

Spisové desky A6, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva zelená

112031

Spisovka na dokumenty A6
("psaníčko"), průhledná, zelená

30193000-8

ks

20,00

5,00

Spisové desky A5, průhledné s drukem, červené

Spisové desky A5, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva červená

101695

Spisovka na dokumenty A5
("psaníčko"), průhledná, červená

30193000-8

ks

15,00

6,50

Spisové desky A5, průhledné s drukem, čiré

Spisové desky A5, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva čirá

105405

Spisovka na dokumenty A5
("psaníčko"), průhledná, čirá

30193000-8

ks

15,00

6,50

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

Spisové desky A5, průhledné s drukem, modré

Spisové desky A5, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva modrá

101697

Spisovka na dokumenty A5
("psaníčko"), průhledná, modrá

30193000-8

ks

15,00

6,50

Spisové desky A5, průhledné s drukem, žluté

Spisové desky A5, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva žlutá

101696

Spisovka na dokumenty A5
("psaníčko"), průhledná, žlutá

30193000-8

ks

15,00

6,50

Spisové desky A4, průhledné s drukem, červené

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva červená

101657

Spisovka na dokumenty A4
("psaníčko"), průhledná, červená

30193000-8

ks

20,00

7,50

Spisové desky A4, průhledné s drukem, čiré

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva čirá

101615

Spisovka na dokumenty A4
("psaníčko"), průhledná, čirá

30193000-8

ks

20,00

7,50

Spisové desky A4, průhledné s drukem, modré

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva modrá

101616

Spisovka na dokumenty A4
("psaníčko"), průhledná, modrá

30193000-8

ks

20,00

7,50

Spisové desky A4, průhledné s drukem, žluté

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva žlutá

101693

Spisovka na dokumenty A4
("psaníčko"), průhledná, žlutá

30193000-8

ks

20,00

7,50

Spisové desky DL, průhledné s drukem, červené

Spisové desky DL, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva červená

102616

Spisovka na dokumenty DL
("psaníčko"), průhledná, červená

30193000-8

ks

15,00

5,00

Spisové desky DL, průhledné s drukem, čiré

Spisové desky DL, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva čirá

105601

Spisovka na dokumenty DL
("psaníčko"), průhledná, čirá

30193000-8

ks

15,00

5,00

Spisové desky DL, průhledné s drukem, modré

Spisové desky DL, průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva modrá

201616

Spisovka na dokumenty DL
("psaníčko"), průhledná, modrá

30193000-8

ks

15,00

5,00

Spisové desky DL, průhledné s drukem, žluté

Spisové desky DL průhledné s drukem,
materiál polypropylen, barva žlutá

102618

Spisovka na dokumenty DL
("psaníčko"), průhledná, žlutá

30193000-8

ks

15,00

5,00

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

Spisové desky A4, průhledné s drukem, eurozávěs, čiré

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
s eurozávěsem, materiál polypropylen,
barva čirá.

101649

Spisovka na dokumenty A4 s
EURO děrováním, průhledná, čirá

30193000-8

ks

20,00

10,00

Spisové desky A4, průhledné s drukem, eurozávěs, modré

Spisové desky A4, průhledné s drukem,
s eurozávěsem, materiál polypropylen,
barva modrá

101699

Spisovka na dokumenty A4 s
EURO děrováním, průhledná,
modrá

30193000-8

ks

20,00

10,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou bílá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva bílá

101601

Složka tříklopá PP průhledná s
gumou, čirá

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou černá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva černá

112032

VUT_Složka tříklopá PP
neprůhledná s gumou, černá

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou červená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva červená

112033

VUT_Složka tříklopá PP
neprůhledná s gumou, červená

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou modrá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva modrá

112034

VUT_Složka tříklopá PP
neprůhledná s gumou, modrá

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva zelená

112035

VUT_Složka tříklopá PP
neprůhledná s gumou, zelená

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa 3 klopy PVC s gumou zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál PVC, barva zelená

112036

VUT_Složka tříklopá PP
neprůhledná s gumou, žlutá

30193000-8

ks

30,00

12,00

Mapa PVC, bez klop, bez gumy, bílá

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

0,00

0,00

Mapa PVC, bez klop, bez gumy, žlutá

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

0,00

0,00

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

Mapa PVC, bez klop, bez gumy, zelená

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

0,00

0,00

Mapa PVC, bez klop, bez gumy, červená

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

0,00

0,00

Box na spisy modrý

Box na spisy, formát A4, šířka hřbětu 3
cm, tloušťka materiálu 0,8 mm, tři klopy,
uzavírání na gumičku přes rohy, materiál
průhledný polypropylen, barva modrá.

101662

Krabice na spisy 3 klopá PP
průhledná modrá

30193700-5

ks

55,00

35,00

Box na spisy žlutý

Box na spisy, formát A4, šířka hřbětu 3
cm, tloušťka materiálu 0,8 mm, tři klopy,
uzavírání na gumičku přes rohy, materiál
průhledný polypropylen, barva žlutá.

101661

Krabice na spisy 3 klopá PP
průhledná žlutá

30193700-5

ks

55,00

35,00

Box na spisy zelený

Box na spisy, formát A4, šířka hřbětu 3
cm, tloušťka materiálu 0,8 mm, tři klopy,
uzavírání na gumičku přes rohy, materiál
průhledný polypropylen, barva zelená.

101660

Krabice na spisy 3 klopá PP
průhledná zelená

30193700-5

ks

55,00

35,00

Box na spisy červený

Box na spisy, formát A4, šířka hřbětu 3
cm, tloušťka materiálu 0,8 mm, tři klopy,
uzavírání na gumičku přes rohy, materiál
průhledný polypropylen, barva červená.

101659

Krabice na spisy 3 klopá PP
průhledná červená

30193700-5

ks

55,00

35,00

Mapa 3 klopy, karton, modrá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva modrá

109311

Mapa odkládací tříklopá A4
modrá CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

Mapa 3 klopy, karton, růžová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva růžová

112037

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
růžová CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

Mapa 3 klopy, karton, zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva zelená

112038

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
zelená CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

Mapa 3 klopy, karton, žlutá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva žlutá

112039

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
žlutá CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

Mapa 3 klopy, karton, oranžová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva oranžová

112040

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
oranžová CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

Mapa 3 klopy, karton,fialová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
karton, barva fialová

112041

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
fialová CLASSIC 1ks

30193000-8

ks

4,00

2,80

Mapa 3 klopy, prešpán, červená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva červená

103395

Mapa odkládací tříklopá A4
červená PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, světle modrá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva světle modrá

112042

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
modrá světle PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, tmavě modrá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva tmavě modrá

112043

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
modrá tmavě PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, světle zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva světle zelená

112044

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
zelená světle PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, tmavě zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva tmavě zelená

112045

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
zelená tmavě PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, žlutá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva žlutá

107675

Mapa odkládací tříklopá A4 žlutá
PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, oranžová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva oranžová

112046

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
oranžová PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa 3 klopy, prešpán, fialová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva fialová

112047

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
fialová PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

Mapa 3 klopy, prešpán, růžová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál
prešpán, barva růžová

112048

VUT_Mapa odkládací tříklopá A4
růžová PREŠPÁN

30193000-8

ks

10,00

10,00

Mapa bez klop, karton, modrá

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
karton, barva modrá

112049

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 CLASSIC modrá, ks

30193000-8

ks

2,00

1,40

Mapa bez klop, karton, růžová

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
karton, barva růžová

112050

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 CLASSIC růžová, ks

30193000-8

ks

2,00

1,40

Mapa bez klop, karton, zelená

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
karton, barva zelená

112051

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 CLASSIC zelená, ks

30193000-8

ks

2,00

1,40

Mapa bez klop, karton, žlutá

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
karton, barva žlutá

112052

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 CLASSIC žlutá, ks

30193000-8

ks

2,00

1,40

Mapa bez klop, karton, oranžová

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
karton, barva oranžová

112053

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 CLASSIC oranžová, ks

30193000-8

ks

2,00

1,40

Mapa bez klop, prešpán, červená

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
prešpán, barva červená

112054

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 PREŠPÁN červená

30193000-8

ks

6,00

6,00

Mapa bez klop, prešpán, modrá

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
prešpán, barva modrá

112055

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 PREŠPÁN modrá

30193000-8

ks

6,00

6,00

Mapa bez klop, prešpán, oranžová

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
prešpán, barva oranžová

112056

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 PREŠPÁN oranžová

30193000-8

ks

6,00

6,00

Mapa bez klop, prešpán, zelená

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
prešpán, barva zelená

112057

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 PREŠPÁN zelená

30193000-8

ks

6,00

6,00

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

Mapa bez klop, prešpán, žlutá

Odkládací mapa A4, bez klop, materiál
prešpán, barva žlutá

112058

VUT_Mapa odkládací bez klop
A4 PREŠPÁN žlutá

30193000-8

ks

6,00

6,00

Mapa s jednou klopou modrá

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva modrá

112059

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC modrá

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa s jednou klopou zelená

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva zelená

112060

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC zelená

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa s jednou klopou žlutá

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva žlutá

112061

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC žlutá

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa s jednou klopou fialová

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva fialová

112062

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC fialová

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa s jednou klopou oranžová

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva oranžová

112063

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC oranžová

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa s jednou klopou růžová

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál karton, barva růžová

112064

VUT_Mapa odkládací jednoklopá
A4 CLASSIC růžová

30193000-8

ks

2,00

1,70

Mapa 3 klopy, prešpán s gumou, červená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál prešpán, barva
červená

112065

VUT_Složka tříklopá A4 prešpán
s gumou červená

30193000-8

ks

22,00

7,00

Mapa 3 klopy, prešpán s gumou, modrá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál prešpán, barva
modrá

112066

VUT_Složka tříklopá A4 prešpán
s gumou modrá

30193000-8

ks

22,00

7,00

Mapa 3 klopy, prešpán s gumou, oranžová

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál prešpán, barva
oranžová

112067

VUT_Složka tříklopá A4 prešpán
s gumou oranžová

30193000-8

ks

22,00

7,00

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

Mapa 3 klopy, prešpán s gumou, zelená

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál prešpán, barva
zelená

112068

VUT_Složka tříklopá A4 prešpán
s gumou zelená

30193000-8

ks

22,00

7,00

Mapa 3 klopy, prešpán s gumou, žlutá

Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička
přez rohy, materiál prešpán, barva žlutá

112069

VUT_Složka tříklopá A4 prešpán
s gumou žlutá

30193000-8

ks

22,00

7,00

Mapa s jednou klopou, prešpán, červená

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál 350 g/m2 prešpán, barva
červená

111422

Mapa jednoklopá A4 PREŠPÁN
červená

30193000-8

ks

10,00

8,50

Mapa s jednou klopou, prešpán, tmavě modrá

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál 350 g/m2 prešpán, barva tmavě
modrá.

111327

Mapa jednoklopá A4 PREŠPÁN
modrá tmavě

30193000-8

ks

10,00

8,50

Mapa s jednou klopou, prešpán, zelená

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál 350 g/m2 prešpán, barva
zelená

112070

VUT_Mapa jednoklopá A4
PREŠPÁN zelená

30193000-8

ks

10,00

8,50

Mapa s jednou klopou, prešpán, světle modrá

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál 350 g/m2 prešpán, barva světle
modrá.

112071

VUT_Mapa jednoklopá A4
PREŠPÁN modrá světle

30193000-8

ks

10,00

8,50

Mapa s jednou klopou, prešpán, žlutá

Odkládací mapa A4, s jednou klopou,
materiál 350 g/m2 prešpán, barva žlutá

112072

VUT_Mapa jednoklopá A4
PREŠPÁN žlutá

30193000-8

ks

10,00

8,50

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem bílé

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva bílá.

112074

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex bílá, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem červené

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva červená.

112073

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex červená, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem hnědé

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva hnědá.

112075

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex hnědá, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem modré

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva modrá.

112076

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex modrá, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem šedé

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva šedá.

112077

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex šedá, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem zelené

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barva zelená

112078

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex zelená, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Kartotékové závěsné desky s rozlišovačem žluté

Standardní závěsné papírové desky A4 s
posuvným plastovým vyměnitelným
rozlišovačem s vyměnitelným štítkem, Vdno, bez rychlovazače, barvažlutá.

112079

VUT_Složka závěsná typu
Pendaflex žlutá, ks

30193000-8

ks

15,00

15,00

Rychlovazač PVC s kapsou A4 černý

Rychlovazač A4, materiál pevný
polypropylen, přední strana průhledná kapsa, zadní strana pevná černá

101683

Rychlovazač z PVC A4 silný
černý

30193000-8

ks

32,00

22,50

Rychlovazač PVC s kapsou A4 červený

Rychlovazač A4, materiál pevný
polypropylen, přední strana průhledná kapsa, zadní strana pevná červená

101618

Rychlovazač z PVC A4 silný
červený

30193000-8

ks

32,00

22,50

Rychlovazač PVC s kapsou A4 modrý

Rychlovazač A4, materiál pevný
polypropylen, přední strana průhledná kapsa, zadní strana pevná modrá

101619

Rychlovazač z PVC A4 silný
modrý

30193000-8

ks

32,00

22,50

Rychlovazač PVC s kapsou A4 zelený

Rychlovazač A4, materiál pevný
polypropylen, přední strana průhledná kapsa, zadní strana pevná zelená

101617

Rychlovazač z PVC A4 silný
zelený

30193000-8

ks

32,00

22,50

Rychlovazač PVC A4 bílý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
bílá

101647

Rychlovazač A4 bílý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 černý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
černá

101621

Rychlovazač A4 černý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

Rychlovazač PVC A4 červený

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
červená

101622

Rychlovazač A4 červený,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 fialový

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
fialová

103719

Rychlovazač A4 fialový,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 modrý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
modrá

108481

Rychlovazač A4 světle modrý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 oranžový

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
oranžová

100500

Rychlovazač A4 oranžový,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 růžový

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
růžová

108482

Rychlovazač A4 tmavě růžový,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 šedý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
šedá

101623

Rychlovazač A4 šedý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 tmavě modrý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
tmavě modrá

101620

Rychlovazač A4 tmavě modrý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 zelený

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
zelená

101625

Rychlovazač A4 zelený,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 žlutý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
přední strana průhledná, zadní strana
žlutá

101624

Rychlovazač A4 žlutý,
průhl.př.strana

30193000-8

ks

25,00

2,60

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem bílý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana bílá

101675

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 bílý

30193000-8

ks

7,00

3,70

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem černý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana černá

101627

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 černý

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem červený

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana červená

101628

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 červený

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem modrý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana modrá

101626

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 modrý

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem oranžový

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana oranžová

101756

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 oranžový

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem šedý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana šedá

101677

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 šedý

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem zelený

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana zelená

101674

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 zelený

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem žlutý

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana žlutá

101676

Rychlovazač s EURO děrováním
A4 žlutý

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem fialová

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana fialová

112080

VUT_Rychlovazač s EURO
děrováním A4 fialový

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem hnědá

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana hnědá

112081

VUT_Rychlovazač s EURO
děrováním A4 hnědý

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem světle zelená

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana světle zelená

112082

VUT_Rychlovazač s EURO
děrováním A4 zelený světle

30193000-8

ks

7,00

3,70

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem světle modrá

Rychlovazač A4, materiál polypropylen,
na boční straně multiperforace pro
zakládání do pořadačů, přední strana
průhledná, zadní strana světle modrá

112083

VUT_Rychlovazač s EURO
děrováním A4 modrý světle

30193000-8

ks

7,00

3,70

Rychlovazač karton A4 červený

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
červená

112084

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC červený, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 hnědý

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
hnědá

112085

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC hnědý, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 modrý

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
modrá

112086

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC modrý, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 oranžový

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
oranžová

112087

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC oranžový, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 růžový

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
růžová

112088

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC růžový, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 zelený

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
zelená

112089

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC zelený, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač karton A4 žlutý

Rychlovazač A4, materiál karton, barva
žlutá

112090

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 CLASSIC žlutý, ks

30193000-8

ks

5,00

2,20

Rychlovazač A4 závěsný červený

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva červená

112091

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC červený, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač A4 závěsný hnědý

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva hnědá

112092

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC hnědý, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

Rychlovazač A4 závěsný modrý

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva modrá

112093

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC modrý, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač A4 závěsný oranžový

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva oranžová

112094

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC oranžový, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač A4 závěsný růžový

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva růžová

112095

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC oranžový, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač A4 závěsný zelený

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva zelená

112096

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC zelenýý, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač A4 závěsný žlutý

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
karton, barva žlutá

112097

VUT_Rychlovazač závěsný celý
RZC A4 CLASSIC žlutýý, ks

30193000-8

ks

5,00

3,10

Rychlovazač závěsný, půlený, žlutý

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
žlutá, baleno po 50 ks

112098

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC žlutý,
ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

Rychlovazač závěsný, půlený, zelený

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
zelená, baleno po 50 ks

112099

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC zelený,
ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

Rychlovazač závěsný, půlený, růžová

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
růžová, baleno po 50 ks

112100

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC
růžový, ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

Rychlovazač závěsný, půlený, oranžová

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
oranžová, baleno po 50 ks

112101

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC
oranžový, ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

Rychlovazač závěsný, půlený,fialový

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
fialová, baleno po 50 ks

112102

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC fialový,
ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

Rychlovazač závěsný, půlený,modrý

A4, klasický papírový, závěsný, s přední
stranou půlenou, materiál karton, barva
modrá, baleno po 50 ks

112103

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 CLASSIC modrý,
ks

30193000-8

ks

5,00

2,90

Rychlovazač A4 závěsný, modrý

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
prešpán, barva modrá.

112104

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 PREŠPÁN
modrý, ks

30193000-8

ks

15,00

12,00

Rychlovazač A4 závěsný, zelený

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
prešpán, barva zelená.

112105

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 PREŠPÁN
zelený, ks

30193000-8

ks

15,00

12,00

Rychlovazač A4 závěsný,červený

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
prešpán, barva červená

112106

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 PREŠPÁN
červený, ks

30193000-8

ks

15,00

12,00

Rychlovazač A4 závěsný, žlutý

Rychlovazač A4, závěsný, materiál
prešpán, barva žlutá.

112107

VUT_Rychlovazač závěsný
půlený RZP A4 PREŠPÁN žlutý,
ks

30193000-8

ks

15,00

12,00

Rychlovazač A4, prešpán, nezávěsný, tmavě modrý

Rychlovazač formátu A4, nezávěsný,
materiál: prešpán min 350 g/m2, barva:
tmavě modrá.

112108

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 PREŠPÁN modrý
tmavě, ks

30193000-8

ks

12,00

12,00

Rychlovazač A4, prešpán, nezávěsný, žlutý

Rychlovazač formátu A4, nezávěsný,
materiál: prešpán min 350 g/m2,
barva:žlutá.

112109

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 PREŠPÁN žlutý, ks

30193000-8

ks

12,00

12,00

Rychlovazač A4, prešpán, nezávěsný, červený

Rychlovazač formátu A4, nezávěsný,
materiál: prešpán min 350 g/m2,
barva:červená.

112110

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 PREŠPÁN červený, ks

30193000-8

ks

12,00

12,00

Rychlovazač A4, prešpán, nezávěsný, zelený

Rychlovazač formátu A4, nezávěsný,
materiál: prešpán min 350 g/m2,
barva:zelená.

112111

VUT_Rychlovazač obyčejný celý
ROC A4 PREŠPÁN zelený, ks

30193000-8

ks

12,00

12,00

Desky A2 hřbet + tkanice

Desky na výkresy formátu A2 + tkanice,
rozměr 610 x 430 mm, hřbet 4 cm.
Materiál knihařsky zpracovaný karton,
hřbetní vazba zesílena plátnem

112112

VUT_Deska s tkanicí A2
knihařsky potažená

30193000-8

ks

65,00

65,00

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

Spisové desky s tkanicí, A3

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A3, materiál strojní lepenka min.
1250 g.

101818

Deska s tkanicí A3 náhodný výběr
barev

30199500-5

ks

35,00

19,00

Spisové desky s tkanicí, A4 černé

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva černá

101801

Deska s tkanicí A4 EKO
jednobar.černá

30199500-5

ks

25,00

13,50

Spisové desky s tkanicí, A4 zelené

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva zelená

112113

VUT_Deska s tkanicí A4 EKO
jednobar.zelená

30199500-5

ks

25,00

13,50

Spisové desky s tkanicí, A4 žlutá

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva žlutá

112114

VUT_Deska s tkanicí A4 EKO
jednobar.žlutá

30199500-5

ks

25,00

13,50

Spisové desky s tkanicí, A4 červené

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva červená

112115

VUT_Deska s tkanicí A4 EKO
jednobar.červená

30199500-5

ks

25,00

13,50

Spisové desky s tkanicí, A4 modré

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva modrá

112116

VUT_Deska s tkanicí A4 EKO
jednobar.modrá

30199500-5

ks

25,00

13,50

Spisové desky s tkanicí, A4 mramorová černá

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva mramorová černá

101829

Deska s tkanicí A4 EKO mramor
černá

30199500-5

ks

16,00

10,00

Spisové desky s tkanicí, A4 mramorová červená

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva mramorová červená

112117

Deska s tkanicí A4 EKO mramor
červená

30199500-5

ks

16,00

13,00

Spisové desky s tkanicí, A4 mramorová modrá

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva mramorová modrá

101822

Deska s tkanicí A4 EKO mramor
modrá

30199500-5

ks

16,00

10,00

Spisové desky s tkanicí, A4 mramorová zelená

Spisové desky s tkanicí, bez hřbetu,
formát A4, materiál strojní lepenka min
1250 g, barva mramorová zelená

112118

VUT_Deska s tkanicí A4 EKO
mramor zelená

30199500-5

ks

16,00

13,00

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm červený

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva červená

112119

VUT_Pořadač dvoukr. opaline
20mm červený

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm čirý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva čirá

112120

VUT_Pořadač dvoukr. opaline
20mm čirý

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm modrý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva modrá

112121

VUT_Pořadač dvoukr. opaline
20mm modrý

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm oranžový

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva oranžová

112122

VUT_Pořadač dvoukr. opaline
20mm oranžový

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm zelený

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva zelená

112123

VUT_Pořadač dvoukr. opaline
20mm zelený

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm, žlutý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhledný, tloušťka
800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva žlutá

112124

VUT_Pořadač dvoukr. 20mm
žlutý

30199500-5

ks

60,00

31,00

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 mm bílý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva bílá

101949

VUT_Pořadač dvoukr. VICTORIA
PP/kart. 35mm hřbet, bílý,
2kroužky prům.25mm.

30199500-5

ks

85,00

36,00

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 mm černý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva černá

101950

Pořadač dvoukr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, černý, 2kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

85,00

36,00

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 červený

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva červená

101951

Pořadač dvoukr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, červený, 2kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

85,00

36,00

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 modrý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva modrá

101952

Pořadač dvoukr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, modrý, 2kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

85,00

36,00

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 zelený

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva zelená

101953

Pořadač dvoukr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, zelený, 2kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

85,00

36,00

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 žlutý

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na
hřbetě se štítkem, barva žlutá

112125

Pořadač dvoukr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, žlutý, 2kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

85,00

36,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm čirý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva čirá

201948

Pořadač čtyřkr. opaline 20mm
čirý

30199500-5

ks

45,00

30,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm modrý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva modrá

201951

Pořadač čtyřkr. opaline 20mm
modrý

30199500-5

ks

45,00

30,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm oranžový

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva oranžová

201950

Pořadač čtyřkr. opaline 20mm
oranžový

30199500-5

ks

45,00

30,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm zelený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800
mic, šířka hřbetu 20 mm, barva zelená

201949

Pořadač čtyřkr. opaline 20mm
zelený

30199500-5

ks

45,00

30,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm bílá

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva bílá

112126

VUT_Pořadač čtyřkr. PP/kart.
40/45mm hřbet, bílý, 4kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm černý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva černá

101955

Pořadač čtyřkr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, černý, 4kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm červený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva červená

101956

Pořadač čtyřkr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, červený, 4kroužky
25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm modrý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva modrá

101957

Pořadač čtyřkr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, modrý , 4kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm zelený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva zelená

101958

Pořadač čtyřkr. Donau PP/kart.
40mm hřbet, zelený, 4kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

Čtyřkroužkový pořadač A4 40-45 mm žlutý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 40-45 mm, na
hřbetě se štítkem, barva žlutá

112127

VUT_Pořadač čtyřkr. PP/kart.
40/45mm hřbet, žlutý, 4kroužky
prům.25mm

30199500-5

ks

90,00

44,00

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4, šíře 2 cm, modrý

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4,
šíře hřbetu 2 cm, tuhý karton 750 g/m2,
barva desek modrá

112128

VUT_Pořadač dvoukr.
prešpánový 20mm modrý

30199500-5

ks

35,00

28,00

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4, šíře 2 cm, červený

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4,
šíře hřbetu 2 cm, barva desek červená

112129

VUT_Pořadač dvoukr.
prešpánový 20mm červený

30199500-5

ks

35,00

28,00

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4, šíře 2 cm, žlutý

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4,
šíře hřbetu 2 cm, barva desek žlutá

112130

VUT_Pořadač dvoukr.
prešpánový 20mm žlutý

30199500-5

ks

35,00

28,00

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4, šíře 2 cm, oranžový

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4,
šíře hřbetu 2 cm, barva desek oranžová

112131

VUT_Pořadač dvoukr.
prešpánový 20mm oranžový

30199500-5

ks

35,00

28,00

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4, šíře 2 cm, zelený

Dvoukroužkový prešpánový pořadač A4,
šíře hřbetu 2 cm, barva desek zelená

112132

VUT_Pořadač dvoukr.
prešpánový 20mm zelený

30199500-5

ks

35,00

28,00

Čtyřkroužkový pořadač 85-86 mm bílý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 85-86 mm,
barva bílá

104153

Pořadač prezentační 85mm
hřbet/70mm 4kr. bílý

30197210-1

ks

160,00

103,00

Čtyřkroužkový pořadač 85-86 mm, černý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 85-86 mm,
barva černá

112133

VUT_Pořadač prezentační 85mm
hřbet/70mm 4kr. černý

30197210-1

ks

160,00

103,00

Čtyřkroužkový pořadač 85-86 mm, červený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 85-86 mm,
barva červený

112134

VUT_Pořadač prezentační 85mm
hřbet/70mm 4kr. červený

30197210-1

ks

160,00

103,00

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

Čtyřkroužkový pořadač 85-86 mm, modrý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 85-86 mm,
barva modrá

104179

Pořadač prezentační 85mm
hřbet/70mm 4kr. modrý

30197210-1

ks

160,00

103,00

Čtyřkroužkový pořadač 70-75 mm černý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 70-75 mm,
barva černá

112135

VUT_Pořadač prezentační 70mm
hřbet/50mm 4kr. černý

30197210-1

ks

135,00

75,00

Čtyřkroužkový pořadač 70-75 mm červený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 70-75 mm,
barva červená

112136

VUT_Pořadač prezentační 70mm
hřbet/50mm 4kr. červený

30197210-1

ks

135,00

75,00

Čtyřkroužkový pořadač 70-75 mm modrý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 70-75 mm,
barva modrá

101767

Pořadač prezentační 70mm
hřbet/50mm 4kr. modrý

30197210-1

ks

135,00

75,00

Čtyřkroužkový pořadač 70-75 mm zelený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 70-75 mm,
barva zelená

112137

VUT_Pořadač prezentační 70mm
hřbet/50mm 4kr. zelený

30197210-1

ks

135,00

75,00

Čtyřkroužkový pořadač 58-60 mm bílý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 58-60 mm,
barva bílá

101963

Pořadač prezentační 60mm
hřbet/40mm 4kr. bílý

30197210-1

ks

120,00

65,00

Čtyřkroužkový pořadač 58-60 mm červený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 58-60 mm,
barva červená

112138

VUT_Pořadač prezentační 60mm
hřbet/40mm 4kr. červený

30197210-1

ks

120,00

65,00

Čtyřkroužkový pořadač 58-60 mm modrý

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 58-60 mm,
barva modrá

101739

Pořadač prezentační 60mm
hřbet/40mm 4kr. modrý

30197210-1

ks

120,00

65,00

Čtyřkroužkový pořadač 58-60 mm zelený

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál
polypropylen, šířka hřbetu 58-60 mm,
barva zelená

112139

VUT_Pořadač prezentační 60mm
hřbet/40mm 4kr. zelený

30197210-1

ks

120,00

65,00

Archivní pořadač A4 s kapsou

Archivní pořadač, materiál karton, formát
A4, šířka 8 cm, vnější potah tmavý
mramorový papír, barva hřbetu černá,
nalepená etiketa, uvnitř kartonová kapsa

101905

Pořadač archivní s kapsou černý

30199500-5

ks

32,00

27,00

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

Pákový pořadač A4 75 mm černý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu černá, materiál: kartonové
provedení

101906

Pořadač pákový karton černý
75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 75 mm červený, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu červená, materiál:
kartonové provedení

101907

Pořadač pákový karton červený
75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 75 mm modrý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu modrá, materiál: kartonové
provedení

101908

Pořadač pákový karton modrý
75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 75 mm zelený, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu zelená, materiál: kartonové
provedení

101909

Pořadač pákový karton zelený
75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 75 mm žlutý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu žlutá, materiál: kartonové
provedení

104970

Pořadač pákový karton žlutý
75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 75 mm tyrkysový, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu tyrkysová, materiál:
kartonové provedení

112140

VUT_Pořadač pákový karton
tyrkysový 75mm

30199500-5

ks

47,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm černý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu černá, materiál: kartonové
provedení

101911

Pořadač pákový karton černý
50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm červený, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu červená, materiál:kartonové
provedení

101912

VUT_Pořadač pákový karton
červený 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm modrý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu modrá, materiál: kartonové
provedení

112141

VUT_Pořadač pákový karton
modrý 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm zelený, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu zelená, materiál: kartonové
provedení

112142

VUT_Pořadač pákový karton
zelený 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

Pákový pořadač A4 50 mm žlutý, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu žlutá, materiál: kartonové
provedení

101973

VUT_Pořadač pákový karton
žlutý 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm tyrkysový, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu tyrkysová, materiál:
kartonové provedení

112143

VUT_Pořadač pákový karton
tyrkysový 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A4 50 mm fialový, karton

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a
samolepící hřbetní štítek, uzavírací
mechanismus, kovové ochrannélišty,
barva hřbetu fialová, materiál: kartonové
provedení

112144

VUT_Pořadač pákový karton
fialový 50mm

30199500-5

ks

42,00

24,00

Pákový pořadač A5 75 mm bílý, oboustranná PP folie

112147

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
A5 bílý 75mm, na výšku, celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

933

Pákový pořadač A5 na výšku, šířka
hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro
manipulaci, hřbetní kapsa s
vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
celoplastové provedení, potaženo
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva bílá.

Pákový pořadač A5 75 mm černý, oboustranná PP folie

112148

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
A5 černý 75mm, na výšku,
celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

934

Pákový pořadač A5 na výšku, šířka
hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro
manipulaci, hřbetní kapsa s
vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
celoplastové provedení, potaženo
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva černá.

Pákový pořadač A5 75 mm červený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A5 na výšku, šířka
hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro
manipulaci, hřbetní kapsa s
vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
celoplastové provedení, potaženo
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva červená.

112149

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
A5 červený 75mm, na výšku,
celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A5 75 mm modrý, oboustranná PP folie

112150

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
A5 modrý 75mm, na výšku,
celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

936

Pákový pořadač A5 na výšku, šířka
hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro
manipulaci, hřbetní kapsa s
vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
celoplastové provedení, potaženo
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva modrá.

Pákový pořadač A5 75 mm zelený, oboustranná PP folie

112151

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
A5 zelený 75mm, na výšku,
celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

937

Pákový pořadač A5 na výšku, šířka
hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro
manipulaci, hřbetní kapsa s
vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
celoplastové provedení, potaženo
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva zelená.

Pákový pořadač A4 75 mm černý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva černá.

101941

Pořadač pákový Esselte PP černý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

930

931

932

935

938

Pákový pořadač A4 75 mm červený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva červená.

104636

Pořadač pákový Esselte PP
červený 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm modrý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva modrá.

101945

Pořadač pákový Esselte PP
modrý 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm zelený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva zelená.

101988

Pořadač pákový Esselte PP
zelený 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm žlutý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva žlutá.

101990

Pořadač pákový Esselte PP žlutý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm, bílý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva bílá.

101933

Pořadač pákový Esselte PP bílý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm, šedý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva šedá.

107754

Pořadač pákový Esselte PP šedý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm, tyrkysová, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva tyrkysová.

112145

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
tyrkysový 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 75 mm, fialový, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva fialová.

112146

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
fialový 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

939

940

941

942

943

944

945

946

Pákový pořadač A4 75 mm, oranžový, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva oranžová.

111032

Pořadač pákový Esselte PP
oranžový 75mm - celoplast

30199500-5

ks

75,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm bílý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva bílá.

110667

Pořadač pákový Esselte PP bílý
50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm bordó, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva bordó.

112152

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
bordó 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm černý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva černá.

101942

Pořadač pákový Esselte PP černý
50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm červený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva červená.

101948

Pořadač pákový Esselte PP
červený 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm fialový, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva fialová.

112153

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
fialový 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm modrý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva modrá.

101946

Pořadač pákový Esselte PP
modrý 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm oranžový, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva oranžová.

112154

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
oranžový 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm šedý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus,
kovové ochranné lišty, celoplastové
provedení, potaženo odolnou a
omyvatelnou polypropylenovou fólií z
obou stran, barva šedá.

112155

VUT_Pořadač pákový Esselte PP
šedý 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

947

948

949

950

951

952

953

954

955

Pákový pořadač A4 50 mm zelený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva zelená.

101987

Pořadač pákový Esselte PP
zelený 50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 50 mm žlutý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva žlutá.

101989

Pořadač pákový Esselte PP žlutý
50mm - celoplast

30199500-5

ks

72,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm bílý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva bílá.

101990

Pořadač pákový Esselte PP žlutý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm černý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva černá.

101941

Pořadač pákový Esselte PP černý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm červený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva červená.

104636

Pořadač pákový Esselte PP
červený 75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm modrý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva modrá.

101945

Pořadač pákový Esselte PP
modrý 75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm zelený, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva zelená.

101988

Pořadač pákový Esselte PP
zelený 75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

Pákový pořadač A4 80 mm žlutý, oboustranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 80
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou,
uzavírací mechanismus, kovové
ochranné lišty, celoplastové provedení,
potaženo odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií z obou stran,
barva žlutá.

101990

Pořadač pákový Esselte PP žlutý
75mm - celoplast

30199500-5

ks

90,00

64,00

956

957

958

959

960

961

962

963

Pákový pořadač A4 50 mm bílý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva bílá.

105903

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton bílý 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm bordó, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva bordó.

112156

Pořadač pákový Donau
PP/karton bordó 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm černý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva černá.

106237

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton černý 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm červený, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva červená.

106238

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton červený 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm fialový, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva fialová.

101981

Pořadač pákový Donau
PP/karton fialový 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm modrý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva modrá.

106239

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton modrý 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm oranžový, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva oranžová.

101741

Pořadač pákový Donau
PP/karton oranžový 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm šedý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva šedá.

101979

Pořadač pákový Donau
PP/karton šedý 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

964

965

966

967

968

969

970

971

Pákový pořadač A4 50 mm zelený, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva zelená.

106240

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton zelený 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 50 mm žlutý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva žlutá.

106241

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton žlutý 50mm

30199500-5

ks

35,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm černý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva černá.

105128

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton černý 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm červený, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva červená.

105129

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton červený 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm modrý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva modrá.

105130

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton modrý 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm zelený, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva zelená.

105131

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton zelený 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm žlutý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva žlutá.

105132

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton žlutý 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm, bílý,jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva bílá.

105902

Pořadač pákový D.RECT
PP/karton bílý 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

972

973

974

975

976

977

978

979

Pákový pořadač A4 75 mm, šedý, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva šedá.

101982

Pořadač pákový Donau
PP/karton fialový 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm, tyrkysová, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější strany
odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem, barva tyrkysová.

101984

Pořadač pákový Donau
PP/karton fialový 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Pákový pořadač A4 75 mm, oranžová, jednostranná PP folie

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75
mm, na hřbetě otvor pro manipulaci,
hřbetní kapsa
s vyměnitelnou etiketou, uzavírací
mechanismus, kovové ochranné lišty,
potaženo z vnější
strany odolnou a omyvatelnou
polypropylenovou fólií a z vnitřní strany
hladkým papírem,
barva oranžová.

101742

Pořadač pákový Donau
PP/karton oranžový 75mm

30199500-5

ks

50,00

28,00

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední kapsou A4 20 mm,
bílý

Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře
20 mm, A4, s transparentní kapsou na
hřbetu a vnější straně předních desek,
barva desek bílá

101959

Pořadač prezentační 25mm
hřbet/15mm 4kr. bílý

30199500-5

ks

80,00

50,50

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední kapsou A4 20 mm,
modrý

Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře
20 mm, A4, s transparentní kapsou na
hřbetu a vnější straně předních desek,
barva desek modrá

102647

Pořadač prezentační 25mm
hřbet/15mm 4kr. modrý

30199500-5

ks

80,00

50,50

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední kapsou A4 20 mm,
červený

Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře
20 mm, A4, s transparentní kapsou na
hřbetu a vnější straně předních desek,
barva desek červená

112157

VUT_Pořadač prezentační 25mm
hřbet/15mm 4kr. červený

30199500-5

ks

80,00

50,50

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední kapsou A4 20 mm,
zelený

Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře
20 mm, A4, s transparentní kapsou na
hřbetu a vnější straně předních desek,
barva desek zelená

112158

VUT_Pořadač prezentační 25mm
hřbet/15mm 4kr. zelený

30199500-5

ks

80,00

50,50

Pořadač na závěsné složky

Mramorový papírový závěsný pořadač.
Černé desky, žlutý hřbet 80 mm, kovová
ochranná lišta. Formát A4.

112159

VUT_Pořadač závěsný kartonový
80mm žlutý

30199500-5

ks

45,00

36,00

Pořadač na závěsné složky

Mramorový papírový závěsný pořadač.
Černé desky, červený hřbet 80 mm,
kovová ochranná lišta. Formát A4.

112160

VUT_Pořadač závěsný kartonový
80mm červený

30199500-5

ks

45,00

36,00

Pořadač na závěsné složky

Mramorový papírový závěsný pořadač.
Černé desky, zelený hřbet 80 mm,
kovová ochranná lišta. Formát A4.

112161

VUT_Pořadač závěsný kartonový
80mm zelený

30199500-5

ks

45,00

36,00

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

Pořadač na závěsné složky

Mramorový papírový závěsný pořadač.
Černé desky, modrý hřbet 80 mm,
kovová ochranná lišta. Formát A4.

112162

VUT_Pořadač závěsný kartonový
80mm modrý

30199500-5

ks

45,00

36,00

Pořadač na závěsné složky

Mramorový papírový závěsný pořadač.
Černé desky, černý hřbet 80 mm,
kovová ochranná lišta. Formát A4.

101904

Pořadač závěsný kartonový
80mm černý

30199500-5

ks

45,00

36,00

Zásobník na závěsné desky

Příruční zásobník na závěsné desky,
kapacita 15 naplněných závěsných
desek A4, stabilní stání, stohování na
sebe,šířka 190mm, výška cca 265mm,
délka cca 390mm, materiál plast.

107572

Krabice archivní DONAU na
závěsné desky typu Pendaflex,
pevný, tm.modrý

30199500-5

ks

550,00

199,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně bílý

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva bílá

112613

VUT_Odkladač stohovací plný
neprůhl. bílý

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně černý

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva černá

102301

Odkladač stohovací plný neprůhl.
černý

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně červený

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva červená

112164

VUT_Odkladač stohovací plný
neprůhl. červený

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně čirý

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva čirá

101586

Odkladač stohovací plný
průhledný čirý

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně kouřový

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva kouřová

101587

Odkladač stohovací plný
průhledný kouřový

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně modrý

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva modrá

103597

Odkladač stohovací plný neprůhl.
tmavě modrý

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně oranžový

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva oranžová

101585

Odkladač stohovací plný
oranžový neon

30193000-8

ks

65,00

42,00

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

Odkladač stohovatelný i odsazeně růžový

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva růžová

101581

Odkladač stohovací plný červený
neon

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně šedý

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva šedá

112165

VUT_Odkladač stohovací plný
neprůhl. šedý

30193000-8

ks

65,00

42,00

Odkladač stohovatelný i odsazeně zelený

Plastový odkladač na dokumenty
formátu A4, stohovatelný kolmo i
odsazeně, barva zelená

101582

Odkladač stohovací plný zelený
neon

30193000-8

ks

65,00

42,00

Stojan na spisy bílý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva bílá

109379

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný matná bílá

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy černý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva černá

101589

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný černý

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy červený

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva červená

101590

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný červený

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy čirý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva čirá

101595

Box na časopisy Chemoplast
průhledný čirý

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy kouřový

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva kouřová

101594

Box na časopisy Chemoplast
průhledný kouřový

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy modrý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva modrá

101591

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný modrý

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy šedý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva šedá

202320

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný šedý

30193000-8

ks

80,00

46,00

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

Stojan na spisy zelený

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva zelená

112166

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný zelený

30193000-8

ks

80,00

46,00

Stojan na spisy žlutý

Plastový stojan na dokumenty formátu
A4, barva žlutá

112167

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný žlutý

30193000-8

ks

80,00

46,00

Box na dokumenty cervený 50 mm

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000g/m2, roz.
330x230x50 mm, barva červená

102122

Magazin box jednobarevný A4
80mm červený

30193000-8

ks

22,00

12,00

Box na dokumenty modrý 50 mm

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000g/m2, roz.
330x230x50 mm, barva modrá

102123

Magazin box jednobarevný A4
80mm modrý

30193000-8

ks

22,00

12,00

Box na dokumenty bílý 50 mm

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000g/m2, roz.
330x230x50 mm, barva bílá

112168

VUT_Magazin box jednobarevný
A4 80mm bílý

30193000-8

ks

22,00

12,00

Box na dokumenty zelený 50 mm

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000g/m2, roz.
330x230x50 mm, barva zelená

110386

Magazin box jednobarevný A4
80mm zelený

30193000-8

ks

22,00

12,00

Box na dokumenty plast transparentní bílý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva transparentní bílá

108719

Box na časopisy plastový,
skládací, transparentní bílý
DONAU

30193000-8

ks

55,00

44,00

Box na dokumenty plast transparentní červený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva transparentní červená

112169

Box na časopisy plastový,
skládací, transparentní červený
DONAU

30193000-8

ks

55,00

44,00

Box na dokumenty plast transparentní modrý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva transparentní modrá

112170

Box na časopisy plastový,
skládací, transparentní modrý
DONAU

30193000-8

ks

55,00

44,00

Box na dokumenty plast transparentní zelený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva transparentní zelená

112171

Box na časopisy plastový,
skládací, transparentní zelený
DONAU

30193000-8

ks

55,00

44,00

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

Box na dokumenty plast transparentní žlutý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva transparentní žlutá

112172

Box na časopisy plastový,
skládací, transparentní žlutý
DONAU

30193000-8

ks

55,00

44,00

Box na dokumenty plast bílý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva netransparentní bílá

109379

Box na časopisy Chemoplast
neprůhledný matná bílá

30193000-8

ks

65,00

44,00

Box na dokumenty plast červený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva netransparentní červená

101578

Box na časopisy plastový,
skládací, netransparentní,
tm.červený DONAU

30193000-8

ks

65,00

44,00

Box na dokumenty plast modrý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva netransparentní modrá

101576

Box na časopisy plastový,
skládací, netransparentní, modrý
DONAU

30193000-8

ks

65,00

44,00

Box na dokumenty plast zelený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva netransparentní zelená

101577

Box na časopisy plastový,
skládací, netransparentní, zelený
DONAU

30193000-8

ks

65,00

44,00

Box na dokumenty plast černý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
pevného plastu, rozměr 320 x 240 x 70
mm, barva netransparentní černá

101579

Box na časopisy plastový,
skládací, netransparentní černý
DONAU

30193000-8

ks

65,00

44,00

Box na dokumenty, černý, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, celobarevný, lepenka, šíře
hřbetu 110 mm, barva černá.

112173

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm černý

30193000-8

ks

25,00

19,00

Box na dokumenty,červená, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, z lepenky, šíře hřbetu 110 mm,
barva červená.

112174

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm červený

30193000-8

ks

25,00

19,00

Box na dokumenty, modrý, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, z lepenky, šíře hřbetu 110 mm,
barva modrá.

112175

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm modrý

30193000-8

ks

25,00

19,00

Box na dokumenty, bílý, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, z lepenky, šíře hřbetu 110 mm,
barva bílá.

112176

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm bílý

30193000-8

ks

25,00

19,00

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

Box na dokumenty, zelený, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, z lepenky, šíře hřbetu 110 mm,
barva zelená.

110677

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm zelený

30193000-8

ks

25,00

19,00

Box na dokumenty, žlutý, šířka 11 cm

Box na dokumenty formátu A4, otevřený,
zkosený, z lepenky, šíře hřbetu 110 mm,
barva žlutá.

112177

Magazin box jednobarevný A4
100/110 mm žlutý

30193000-8

ks

25,00

19,00

Archivační box s potiskem 50 mm

Archivační box pro ukládání dokumentů
A4 z hladké lepenky, vhodný do
archivačních kontejnerů, multifunkční
potisk, šírka 50 mm, rozměry: 330 x 260
x 50 mm

102187

Krabice archivní EMBA A4
50mm

30193700-5

ks

20,00

18,00

Archivační krabice A4 80

Archivační krabice A4 z hladké lepenky
na ukládání dokumentů, šíře 80mm,
různé barvy

102137

Krabice archivní DONAU A4
80mm červená (další barvy na
dotaz)

30193700-5

ks

24,00

13,00

Archivační krabice A4 100

Archivační krabice A4 z hladké lepenky
na ukládání dokumentů, šíře 100mm,
různé barvy

102141

Krabice archivní DONAU A4
100mm modrá (další barvy na
dotaz)

30193700-5

ks

26,00

15,00

Archivační krabice A4 50

Archivační krabice A4 z hladké lepenky
na ukládání dokumentů, šíře 50mm,
různé barvy

102187

Krabice archivní EMBA A4
50mm

30193700-5

ks

22,00

15,00

Archivační krabice 350 x 260 x 110

Archivační krabice 350 x 260 x 110 bez
potisku

100892

Krabice archivní EMBA A4
110mm II/350

30193700-5

ks

28,00

28,00

Uzavíratelná skupinová krabice 400 x 265 x 335

Uzavíratelná skupinová krabice pro
různé druhy archivních boxů, z kvalitní
pevné lepenky, kontejner otevíratelný z
přední časti, rozměr 400 x 265 x 335
mm

102103

Box skupinový EMBA 5xA4
75mm

30193700-5

ks

80,00

60,00

Archivační kontejner 350 x 240 x 300

Uzavíratelná skupinová krabice pro
různé druhy archivních boxů, z kvalitní
pevné lepenky, box uzavíratelný zvrchu,
rozměr 350 x 240 x 300 mm

110474

Emba - úložný box (350 x 240 x
300 mm)

30193700-5

ks

100,00

83,00

Archivační box

Archivační box z třívrstvé lepenky, hnědý
se zeleným potiskem pro 5 kusů
pořadačů nebo krabic, uzavíratelný
zvrchu, rozměry 400 x 330 x 295 mm

107685

Emba - úložný box 3 (400 x 330 x
300 mm)

30193700-5

ks

110,00

69,00

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

Box na dokumenty bílý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000 g/m2, rozměr 330 x
230 x 75 mm, barva bílá

102109

Document box EMBA A4 75mm
bílý

30193700-5

ks

20,00

17,50

Box na dokumenty zelený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000 g/m2, rozměr 330 x
230 x 75 mm, barva zelená

102113

Document box EMBA A4 75mm
zelený

30193700-5

ks

20,00

17,50

Box na dokumenty červený

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000 g/m2, rozměr 330 x
230 x 75 mm, barva červená

102111

Document box EMBA A4 75mm
červený

30193700-5

ks

20,00

17,50

Box na dokumenty modrý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000 g/m2, rozměr 330 x
230 x 75 mm, barva modrá

102112

Document box EMBA A4 75mm
modrý

30193700-5

ks

20,00

17,50

Box na dokumenty černý

Box na dokumenty otevřený, zkosený z
hladké lepenky 1000 g/m2, rozměr 330 x
230 x 75 mm, barva černá

102110

Document box EMBA A4 75mm
černý

30193700-5

ks

20,00

17,50

Archivační box

Archivační box z třívrstvé lepenky, hnědý
se zeleným potiskem pro 4 kusy
pořadačů, uzavíratelný zvrchu, rozměry
330 x 300 x 295 mm

108264

Emba - úložný box (330 x 300 x
295 mm)

30193700-5

ks

90,00

75,00

Archivační kontejner na pořadače

Kontejner pro ukládání pořadačů. Pro 6
kusů pořadačů hřbet 80 mm nebo 10 ks
pořadačů hřbet 50 mm. Min 530 x 330 x
300 mm.

107862

Kontejner EMBA
500x330x300cm

30193700-5

ks

105,00

99,00

Archivační box s potiskem 75 mm

Archivační box pro ukládání dokumentů
A4 z hladké lepenky, vhodný do
archivačních kontejnerů, multifunkční
potisk, šírka 75mm, rozměry: 330 x 260
x 75 mm

102101

Krabice archivní EMBA A4
75mm přírodní

30193700-5

ks

20,00

17,00

Archivační box s potiskem 110 mm

Archivační box pro ukládání dokumentů
A4 z hladké lepenky, vhodný do
archivačních kontejnerů, multifunkční
potisk, šírka 110mm, rozměry: 330 x 260
x 110 mm

102102

Krabice archivní EMBA A4
110mm I/110

30193700-5

ks

40,00

29,00

Archivační box úložný

Archivační box vyrobený z kvalitní
třívrstvé vlnité lepenky, uzavíratelný z
vrchu, o rozměrech 300 x 300x 240 mm,
vhodný pro uložení 3 kusů pákových
pořadačů o š. 80 mm

112178

Emba - úložný box (330 x 300 x
240 mm)

30193700-5

ks

90,00

69,00

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

Archivní krabice 410 x 260 x 110

Archivní krabice, typ II/410, rozměr 410 x
260 x 110 mm. Krabice vhodná k
dlouhodobé archivovaci, odolná
náročným klimatickým podmínkám,
konstrukce proti vniknutí
prachu.Vyrobena z hladké ruční lepenky
Prolux nebo Extracel 1300 g/m2,
lepenka splňuje evropskou normu ISO
9706 a test PAT

112179

Krabice archivní EMBA A4
110mm II/410

30193700-5

ks

45,00

38,00

Krabice na dokumenty - klopová

Krabice klopová vyrobená z třívrstvé
hnědé lepenky, určena na formát A4,
vnitřní rozměr: délka 320 mm, šířka 230
mm, výška 250 mm. Nosnost 10 kg

112180

Výseková krabice 320x230x250
vnitř. rozměry, klopová, třívrstvá
lepenka

30193700-5

ks

20,00

20,00

Archivační krabice 350 x 260 x 130

Archivační krabice 350 x 260 x 130 mm
bez potisku

112181

Krabice archivní EMBA A4
130mm II/350

30193700-5

ks

90,00

39,00

Archivační krabice 335 x 245 x 100, bílá

Archivační krabice 335 x 245 x 100 bez
potisku, barva bílá.

102117

Krabice archivní ESSELTE A4
100mm bílá

30193800-6

ks

20,00

20,00

Archivační krabice 335 x 245 x 100, červená

Archivační krabice 335 x 245 x 100 bez
potisku, barva červená.

102140

Krabice archivní DONAU A4
100mm červená

30194000-5

ks

20,00

20,00

Archivační krabice 335 x 245 x 100, modrá

Archivační krabice 335 x 245 x 100 bez
potisku, barva modrá.

102141

Krabice archivní DONAU A4
100mm modrá

30194000-5

ks

20,00

20,00

Archivační krabice 335 x 245 x 100, zelená

Archivační krabice 335 x 245 x 100 bez
potisku, barva zelená.

112182

Krabice archivní DONAU A4
100mm zelená

30194000-5

ks

20,00

20,00

Archivační krabice 335 x 245 x 100, žlutá

Archivační krabice 335 x 245 x 100 bez
potisku, barva žlutá.

104969

Krabice archivní DONAU A4
100mm žlutá

30194000-5

ks

20,00

20,00

Tubus papírový 5 x 45 cm

Tubus ze silného hnědého papíru, vinutá
kartonáž s uzávěry, rozměr 5 x 45 cm

108997

Tubus na výkresy 45 x 5 cm

30193000-8

ks

40,00

28,00

Tubus papírový 8 x 63 cm

Tubus ze silného hnědého papíru, vinutá
kartonáž s uzávěry, rozměr 8 x 63 cm

108996

Tubus na výkresy 63 x 8 cm

30193000-8

ks

50,00

45,00

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

Tubus papírový 10 x 75 cm

Tubus ze silného hnědého papíru, vinutá
kartonáž s uzávěry, rozměr 10 x 75 cm

108995

Tubus na výkresy 75 x 10 cm

30193000-8

ks

92,00

60,00

Tubus papírový 15 x 100 cm

Tubus ze silného hnědého papíru, vinutá
kartonáž s uzávěry, rozměr 15 x 100 cm

112183

Tubus na výkresy 100 x 15 cm

30193000-8

ks

120,00

108,00

Tubus plastový teleskopický

Tubus plastový teleskopický, délka
tubusu 70 - 124 cm, průměr 7,5 cm

108994

Tubus na výkresy teleskopický s
popruhem, plastový 124 x 7,5 cm

30193000-8

ks

550,00

396,00

Nástěnka korková, 60 x 90 cm

Nástěnka, materiál: korek o tloušťce min.
7 mm, rám: dřevěný, rozměr: 60 x 90
cm.

103115

Tabule korková 60*90 dřevěný
rám

ks

150,00

123,00

ks

420,00

304,00

ks

100,00

75,10

ks

210,00

125,00

ks

300,00

269,00

1060

1061

1062

30192170-3

1063

Nástěnka korková, 90 x 120 cm

Nástěnka, materiál: korek o tloušťce min.
7 mm, rám: dřevěný, rozměr: 90 x 120
cm.

103134

Tabule korková 90*120 dřevěný
rám

30192170-3

1064

Nástěnka korková, 40 x 60 cm

Nástěnka, materiál: korek o tloušťce min.
7 mm, rám: dřevěný, rozměr: 40 x 60
cm.

103114

Tabule korková 40*60 dřevěný
rám

30192170-3

1065

Samolepící nástěnka

Nástěnka, povrch: samolepící, bez rámu,
barva: hnědá, rozměr: 58 x 46 cm.

101105

Nástěnka samolepící hnědá
(korek) Donau

30192170-3

1066

Nástěnka samolepící, 58 x 46 cm, šedá

Nástěnka, povrch: samolepící, bez rámu,
barva: šedá, rozměr: 58 x 46 cm.

101108

Nástěnka samolepící 3M 558
šedá (dřevěné uhlí)

30192170-3

1067

Flipchart

Flipchart tabule s třínohým stativem,
stavitelná výška, tabule bíle lakovaná,
popisovatelná, blok připevněný čepy a
svěrkou, odkládací přihrádka.
Popisovatelná plocha 58 x 84 cm.

112184

Flip-Chart NEmagnet. D.RECT

30195910-4

ks

1 700,00

890,00

Flipchart mobilní

Flipchart tabule mobilní na pěti
kolečkách, stavitelná výška, magnetický
povrch stíratelný za sucha. Posuvné
háčky a moderní kovová lišta pro blok
papíru běžně používané velikosti, kovová
odkládací plocha. Popisovatelná plocha
68 x 100 cm.

112185

Flip-Chart magnetický D.RECT
MOBILE

30195910-4

ks

3 400,00

1 960,00

1068

1069

Flipchart conference

S magnetickou tabulí, na kolečkách,
která lze zabrzdit, s 2 výklopnými
magnetickými rameny, nastavitelný
sklon, ve spodní části polička na
popisovače, nastavitelná výška: min 160
cm; max 220 cm

Magnetická tabule, lakovaná, 120x90 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
120x90 cm, rám: hliníkový, barva
hliníkového rámu: stříbrná (přírodní),
povrch: magnetický lakovaný (povrch
pro "příležitostné" používání, cca 3
mazací cykly denně), barva povrchu:
bílá, balení obsahuje odkládací poličku,
montážní sadu k připevnění na zeď a
krytky rohů.

103101

Tabule bílá 90*120 magnetická,
hliníkový rám

Magnetická tabule, keramická, 120x90 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
120x90 cm, rám: hliníkový, barva
hliníkového rámu: stříbrná (přírodní),
povrch: magnetický keramický (vysoce
odolný povrch vhodný pro každodenní
zatížení za sucha stíratelnými popisovači
a magnety, záruka na keramický povrch
min. 25 let), barva povrchu: bílá, balení
obsahuje odkládací poličku, montážní
sadu k připevnění na zeď a krytky rohů.

103138

Magnetická tabule, pojízdná, keramická, 120x90 cm.

Magnetická tabule pojízdná, s
oboustrannou popisovatelnou plochou
otočnou podle horizontální osy, stabilní
hliníková konstrukce se čtyřmi
brzditelnými kolečky, rozměr: 120x90
cm, rám: hliníkový, barva hliníkového
rámu: stříbrná (přírodní), povrch:
magnetický keramický (vysoce odolný
povrch vhodný pro každodenní zatížení
za sucha stíratelnými popisovači a
magnety, záruka na keramický povrch
min. 25 let), barva povrchu: bílá, balení
obsahuje odkládací poličku, min. 2
držáků flipchartového bloku.

105034

Flip-Chart magnetický pojízdný
MobilChart Pro

ks

3 300,00

2 755,00

30195920-7

ks

1 200,00

620,00

Tabule bílá 90*120 magnetická,
hliníkový rám, keramický povrch

30195920-7

ks

2 500,00

1 899,00

112186

Tabule bílá magnetická
keramická pojezdová 120* 90

30195920-7

ks

4 500,00

3 930,00

Magneticka tabule, lakovaná, 60x45 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
60x45 cm, rám: hliníkový, barva
hliníkového rámu: stříbrná (přírodní),
povrch: magnetický lakovaný (povrch
pro "příležitostné" používání, cca 3
mazací cykly denně), barva povrchu:
bílá, balení obsahuje odkládací poličku,
montážní sadu k připevnění na zeď a
krytky rohů.

106168

Tabule bílá 45*60 magnetická,
hliníkový rám

30195920-7

ks

500,00

335,00

Magnetické tabule, lakovaná, 90x60 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
90x60 cm,
rám: hliníkový, barva hliníkového rámu:
stříbrná (přírodní), povrch: magnetický
lakovaný
(povrch pro "příležitostné" používání, cca
3 mazací cykly denně), barva povrchu:
bílá,
balení obsahuje odkládací poličku,
montážní sadu k připevnění na zeď a
krytky rohů.

103106

Tabule bílá 60*90 magnetická,
hliníkový rám

30195920-7

ks

900,00

499,00

Magnetická tabule, lakovaná, 150x100 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
150x100 cm, rám: hliníkový, barva
hliníkového rámu: stříbrná (přírodní),
povrch: magnetický lakovaný (povrch
pro "příležitostné" používání, cca 3
mazací cykly denně), barva povrchu:
bílá, balení obsahuje odkládací poličku,
montážní sadu k připevnění na zeď a
krytky rohů.

103113

Tabule bílá 100*150 magnetická,
hliníkový rám

30195920-7

ks

3 100,00

1 375,00

30195900-1

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

Magnetická tabule, plánovací roční, 90x60 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, plánovací
roční s předtištěnými liniemi (12 sloupců,
31 řádků), rozměr: 90x60 cm, rám:
hliníkový, barva hliníkového rámu:
stříbrná (přírodní), barva povrchu: bílá,
balení obsahuje montážní sadu k
připevnění na zeď.

103135

Tabule bílá plánovací měsíční 60
* 90 magnetická, hliníkový rám

30195920-7

ks

2 300,00

1 470,00

Magnetické tabule, lakovaná, 200x120 cm

Magnetická tabule popisovatelná za
sucha stíratelnými popisovači, rozměr:
200x120 cm, rám: hliníkový, barva
hliníkového rámu: stříbrná (přírodní),
povrch: magnetický lakovaný (povrch
pro "příležitostné" používání, cca 3
mazací cykly denně), barva povrchu:
bílá, balení obsahuje odkládací poličku,
montážní sadu k připevnění na zeď a
krytky rohů.

112187

Tabule bílá 120*200 magnetická,
hliníkový rám, lakovaný povrch

30195920-7

ks

4 500,00

2 290,00

1077

1078

CELKEM

95 570,00

