název

Papír A5

Papír A4

Papír A3

Lepící tyčinka 40g
Zvýrazňovače (mix
barev)
Pravítko 30 cm

popis

A5, 80g, 5x500 listů=1krabice, Vysoce kvalitní papír s extrémně
nízkou prašností, vysokou bělostí a stálostí kvality.Papír pro
multifunkční užití. Vhodný pro oboustranné kopírování, laserový a
inkoustový tisk a do faxů.
A4, 80g, 5x500 listů=1krabice, Vysoce kvalitní papír s extrémně
nízkou prašností, vysokou bělostí a stálostí kvality.Papír pro
multifunkční užití. Vhodný pro oboustranné kopírování, laserový a
inkoustový tisk a do faxů.
A3, 80g, 5x500 listů=1krabice, Vysoce kvalitní papír s extrémně
nízkou prašností, vysokou bělostí a stálostí kvality.Papír pro
multifunkční užití. Vhodný pro oboustranné kopírování, laserový a
inkoustový tisk a do faxů.
Lepicí tyčinka pro jednoduché a čisté lepení. Na papír, lepenku,
fotografie, textil, polystyren aj. materiály. Neobsahuje rozpouštědla,
nevysychá.Vodou omyvatelné lepidlo.
zvýrazňovač se seřízlým hrotem. Víčko a tělo v barvě inkoustu.
Univerzální inkoust pro všechny druhy papírů. Klínový hrot, šíře
stopy 0,5 - 3,5 mm
Ekonomické kancelářské pravítko - 30cm. Natištěná stupnice odolná
vůči UV záření. Velmi dobrá čitelnost, černá barva. Místo pro
personální označení. Tloušťka 2 mm.

Drátky do sešívačky 24/6 Drátky do sešívaček 24/6, 1000 ks
Kancelářské sponky 25 Dopisové a aktové spony s pozinkovanou úpravou, která zabraňuje
znečištění papíru. Krabička = min.75 ks.
mm
Kancelářské sponky 32 Dopisové a aktové spony s pozinkovanou úpravou, která zabraňuje
znečištění papíru. Krabička = min.75 ks.
mm
Kancelářské sponky 50 Dopisové a aktové spony s pozinkovanou úpravou, která zabraňuje
znečištění papíru. Krabička = min.75 ks.
mm
Transparentní zakládací obal "U", závěsný. Formát A5, tloušťka 42
Zakládací obal A4 "U"mikronů. Balení = 100ks.
matný

m.j.

množství
celkem

krabice

4

krabice

109

krabice

1

ks

21

ks

54

ks

3

krabička

55

kabička

2

krabička

33

krabička

2

balení

35

cena za
jeden kus
bez DPH

cena za
celkový počet
kusů bez DPH

DPH

cena za
celkový počet
kusů včetně
DPH

Zakládací obal A4 "U" s
rozšířenou kapacitou matný
Zakládací obal A4 "U"lesklý
Drátky do sešívačky
No.10
Poznámkový bloček
lepený
Poznámkový bloček
nelepený
Pákový pořadač - A4,
50mm (mix barev)

Pákový pořadač - A4,
70mm (mix barev)
děrovačka
Feritové magnety

Transparentní zakládací obal U závěsný, extra pevný, síla 100
mikronů s rozšířenou kapacitou až 80 listů. Vnitřní rozměr 220×300,
matný. Balení = 50ks.
Transparentní zakládací obal "U" závěsný, extra pevný, síla 150
mikronů. Vnitřní rozměr 213 × 307 mm. Umožňuje vložení 30 listů
papíru. Formát A4, lesklý.Balení = 25ks.

balení

20

balení

3

krabička
Drátky do sešívaček, 2000 ks. Krabička = 2000 ks.
Lepený poznámkový bloček, rozměry 9 x 9 x 5 cm, 500 listů. Balení
balení
= 500 listů.
Poznámkový bloček, nelepený, 9 × 9 cm, 500 listů. Balení = 500
balení
listů.
Kartonový celobarevný pořadač. Prešpánová povrchová úprava,
hřbetní otvor, uzavírací mechanismus (radozámek) kovové ochranné
ks
lišty, samolepicí hřbetní štítek.Pro dokumenty do formátu A4. Hřbet
50 mm.
Kartonový celobarevný pořadač. Prešpánová povrchová úprava,
hřbetní otvor, uzavírací mechanismus (radozámek) kovové ochranné
ks
lišty, samolepicí hřbetní štítek.Pro dokumenty do formátu A4. Hřbet
75 mm.
Výkonná děrovačka s posuvným příložníkem. Na 30 listů.
ks
Celokovová.
Feritové magnety, černé. Průměr 20 mm. Balení 20 ks.
balení

Razítkovací barva - černá Razítková barva, 27 ml. Vhodné do samobarvicích razítek.
Razítkovací barva Razítková barva, 27 ml. Vhodné do samobarvicích razítek.
modrá
Univerzální etikety. Vynikající kvalita etiket zaručuje ostrý tisk ve
všech tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech
čtyřech stranách chrání tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.
Štítky na ověřování rozměr 105,0×48,0 mm, Balení 100 listů/1200etiket. Rozměry 105,0 × 48,0 mm, 12
etiket.Etikety jsou recyklovatelné jako součást běžného papírového
1200 etiket
odpadu. Vrchní část etiket je vyráběna z papíru ze šetrně
spravovaných a obnovitelných lesů.
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35
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5

ks

2

ks
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balení

7

Štítky na ověřování rozměr 70,0 x 36,0 mm,
2400 etiket

Papírové desky, 3
chlopně
Papírové desky bez
chlopní
plastový rychlovazač (mix
barev)
Nezávěsný papírový
rychlovazač
papírový rozlišovač
Závěsný papírový
rychlovazač
Samolepící bločky 76x76mm,mix barev
Samolepící bločky 51x51mm, mix barev
Samolepící bločky 38x51mm, mix barev
korekční strojek
pryž
Desky s tkanicí
Propiska s tenkou
modrou tuhou
Záznamní kniha A5výsek registru A-Z

Univerzální etikety. Vynikající kvalita etiket zaručuje ostrý tisk ve
všech tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech
čtyřech stranách chrání tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.
Balení 100 listů/2400etiket. Rozměry 70,0 × 36,0 mm, 24 etiket.
Etikety jsou recyklovatelné jako součást běžného papírového
odpadu. Vrchní část etiket je vyráběna z papíru ze šetrně
spravovaných a obnovitelných lesů.

balení

1

papírové desky, 3 chlopně

ks

145

Papírové desky bez chlopní.
Plastový rychlovazač s přední stranou transparentní s očky pro
zakládání do pořadačů. Formát A4.
Nezávěsný papírový rychlovazač. Papír 250 g. Na přední straně
natištěné linky k popisu.
Papírový rozlišovač, 105x240 mm. Vyrobeno z eko kartonu 240
g/m2.100 ks v balení.

ks

100

ks

130

ks

100

balení

2

Závěsný papírový rychlovazač. Papír 250 g.
samolepicí bločky,různé barvy, rozměr 76x76mm,100listů (ne "Z"
bločky)
Samolepicí minibločky ve tvaru kostky. Mix barev, rozměr bločku 51
x 51 mm/250 lístků

ks

70

ks

46

ks

10

Samolepicí bloček, mix barev, rozměry bločku 38 × 51 mm/100listů.
Suchý jednorázový korekční strojek. 4,2mmx8,5m. Kompaktní
ergonomický tvar umožnující opravu s přirozeným držením ruky.
Vhodný pro všechny druhy korektur.
Kancelářská pryž na tužku. Na papír a film.
Kartonové desky s tkanicí. Přírodně nepotažený povrch. Vyrobeno z
knižní lepenky 900 g/m2. Formát A4.
Plastové kulaté tělo, kovová pochromovaná špička, klip a stiskátko.
Ergonomická zóna pro dokonalé držení. Mix barev designu. Šíře
stopy 0,40 mm
Záznamní kniha šitá drátem. Výsek registru A - Z. Linkovaná, A5,
100 listů, laminované desky s různým designem.
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Barevný xerografický papír. Výroba probíhá ve Francii s maximálním
ohledem k životnímu prostředí, z lokálních surovin a za použití 85 %
Barevný papír, A4, 80g, zelené energie (biomasy). Papír je vyrobený z PEFC certifikované
500listů - intenzivní žlutý suroviny a je držitelem certifikace EU-Ecolabel. Použití barevného
papíru vám pomůže k lepší organizaci dokumentů a vylepší vaší
komunikaci. Ideální pro interní a externí komunikaci, poznámky,
faxy, prezentace, pozvánky atd. A4, 80 g, 500 listů=1balení.

balení

1

Barevný xerografický papír. Výroba probíhá ve Francii s maximálním
ohledem k životnímu prostředí, z lokálních surovin a za použití 85 %
zelené energie (biomasy). Papír je vyrobený z PEFC certifikované
suroviny a je držitelem certifikace EU-Ecolabel. Použití barevného
papíru vám pomůže k lepší organizaci dokumentů a vylepší vaší
komunikaci. Ideální pro interní a externí komunikaci, poznámky,
faxy, prezentace, pozvánky atd. A4, 80 g, 500 listů=1balení.

balení

1

Barevný xerografický papír. Výroba probíhá ve Francii s maximálním
ohledem k životnímu prostředí, z lokálních surovin a za použití 85 %
Barevný papír, A4, 80g, zelené energie (biomasy). Papír je vyrobený z PEFC certifikované
500listů - pastel.slon.kost suroviny a je držitelem certifikace EU-Ecolabel. Použití barevného
papíru vám pomůže k lepší organizaci dokumentů a vylepší vaší
komunikaci. Ideální pro interní a externí komunikaci, poznámky,
faxy, prezentace, pozvánky atd. A4, 80 g, 500 listů=1balení.

balení

1

balení

1

balení

13

ks

2

ks

11

Barevný papír, A4, 80g,
500listů - intenzivní
fuchsia

Barevný xerografický papír. Výroba probíhá ve Francii s maximálním
ohledem k životnímu prostředí, z lokálních surovin a za použití 85 %
Barevný papír, A4, 80g, zelené energie (biomasy). Papír je vyrobený z PEFC certifikované
500listů - intenzivní
suroviny a je držitelem certifikace EU-Ecolabel. Použití barevného
zelený
papíru vám pomůže k lepší organizaci dokumentů a vylepší vaší
komunikaci. Ideální pro interní a externí komunikaci, poznámky,
faxy, prezentace, pozvánky atd. A4, 80 g, 500 listů=1balení.
Samolepicí obálka bílá formátu C4 - pro nepřeloženou A4, rozměry
obálka - bílá, C4,
229 × 324 mm. Balení=50 obálek.
samolepicí
záznamní kniha - A4, 180 Šitá záznamní kniha A4, linkovaná, 180 listů. Různý design
laminovaných desek, nelze vybrat.
l., linkovaná
záznamní kniha - A5, 180 Šitá záznamní kniha A5, linkovaná, 180 listů. Různý design
laminovaných desek, nelze vybrat.
l., linkovaná

Sešit čtverečkovaný,
40listů, A5

Sešit šitý A5, čtverečkovaný papír, z recyklovaného papíru, 40 listů
Samolepicí polypropylenová páska. S vysokou pevností,
Izolepa - 2,5cmx10m
transparentní. Rozměry 25 mm x 10 m.
Transparentní lepicí páska vhodná do stolních odvíječů. 19 mm x 33
izolepa - 1,9cmx33m
m
Samolepicí polypropylénová páska šíře 5cm s návinem 66 m,
izolepa - 5cm x 66m
transparentní.
Kuličková tužka - modrá Transparentní plastové tělo. Dolní ergonomická pogumovaná část v
barvě náplně. Uzávěr s plastovým klipem
tuha
Pravítko poměrové trojboké stavařské, neprůhledný plast, stavařina,
Pravítko poměrové
plastové držátko pro lepší manipulaci, poměry: 1:20, 1:25, 1:50,
trojboké stavařské
1:100, 1:200, 1:500
Obchodní taška formátu B4 (pro nepřeloženou A4), samolepicí. Dno
obálka - bílá, B4,
40 mm. Balení = 50obálek.
samolepící, dno 40mm
Samolepicí bílá obálka formátu C6, rozměry 162 × 114 mm - pro A4
obálka - bílá, C6,
přeloženou na čtvrtiny. Balení=50obálek.
samolepicí
obálka - C5, samolepicí, Samolepicí bílá obálka formátu C5, rozměry 229 × 162 mm - pro A4
přeloženou na polovinu. Balení=50 obálek.
bílá
Transparentní zakládací obal "L" tuhý. Formát A5, tloušťka 150
Zakládací obal L - A5,
mikronů. Balení=25 ks.
150 mikronů
Přenosný archivační kontejner. Pojme 6 archivačních krabic se
Archivační kontejner, bílý šířkou hřbetu 80mm nebo 5 krabic se šířkou hřbetu 100mm. Rozměr
560 x 275 x 370 mm.
Archivační krabice na 1
Archivační uzavíratelná krabice. 320 x 240 x 75 mm.
šanon o šířce 75mm.
Archivační box, natural

Úložný box vhodný na 3 pákové pořadače 80 mm nebo 3 archivní
boxy. Ideální pro přenášení a transport, lze jej stohovat. Vyrobeno z
vlnité lepenky, dodáváno v rozloženém stavu. 350 x 240 x 300 mm.

Tříchlopňové desky A4 s
uzavírací gumičkou - mix 3chlopňové spisové desky A4 s uzavírací gumičkou. Vyrobené z
pevného transparentního polypropylenu tloušťky 500 mikronů.
barev
Malá sešívačka. Na 10 listů. Hloubka vkládání papíru 50 mm. Drátky
Sešívačka - na 10 listů
No. 10.
Sešívačka s neklouzavou spodní částí a plastovým integrovaným
Sešívačka - na 25 listů. odstraňovačem sponek. Hloubka vkládání papíru 53 mm. Drátky
24/6, 26/6. Na 25 listů.
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Řezačka na papír

Jednoduchá řezačka na papír formátu A4 včetně pravítka v cm.
Dodáváno včetně 1 ks náhradního nože. Translucentní provedení v
různých barvách. Pro využití v kanceláři i v domácnosti. Mix barev nelze vybrat.

Oboustranná lepící páska Oboustranně lepicí páska s vysokou kvalitou lepení. Vhodná pro
- 25mm x 10m
lepení koberců, PVC, dekorací apod. Rozměry 25 mm x 10 m.
stolní odvíječ - do šíře 19
Stolní odvíječ pro pásky do šíře 19 mm s návinem do 33 m.
mm
Papírové desky A4, 1
Papírové desky na papír A4, 1 chlopeň, mix barev.
chlopeň
Zakládací obal "L". PVC hladký. Tloušťka 150 mikronů. Formát A4.
Zakládací obal L, A4,
Mix barev.
PVC
Speciální popisovač určený k popisování CD/DVD/BD. Permanentní
Popisovač na
inkoust na lihové bázi. Šíře stopy 1 mm.
CD/DVD/BD
Samolepicí bílá obálka formátu DL s okénkem umístěným v pravé
obálka - DL s okénkem, části, rozměry 220 × 110 mm - pro A4 přeloženou na polovinu.Balení
samolepicí, bílá
= 50ks.
Mikrofix - černý, stopa 0,3 Bílé plastové tělo s ergonomickou dolní částí pro lehké a příjemné
psaní. Koncovka v barvě náplně. Chránítko s klipem. Jemný plastový
mm
hrot, šířka stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m.
Faxový papír l=15 m, š=210 mm, dutinka=12 mm, vhodný pro
Faxový papír
přístroj Panasonic KX-FP78.
∅
Kovový stojánek na psací
Kovový černý stojánek
na psací potřeby. 95 mm × 85 mm.
potřeby
∅
Kovový kalíšek malý na
Kalíšek malý, 80 mm, v 30 mm, černá barva.
kancelářské sponky
Kovový stojánek na
Černý kovový stojánek na dopisy, vizitky a jiné dokumenty.
dokumenty
Rozešívač kancelářských
Rozešívač kancelářských drátků.
drátků
Ekonomické nůžky, rukojeti z měkčeného plastu, broušená nerezová
Nůzky, velikost 17cm
ocel. Velikost 17 cm symetrické rukojeti.
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Stvrzenka A6 číslovaná

Strvzenka A6 číslovaná (blok, originál+2kopie) NCR, propisovací

ks

10

Výplatní šáček
oboustranný

Výplatní sáček oboustranný, formát 120x180mm

ks

50

Kancelářský odkladač černý

Stylový kancelářský odkladač. Možnost stohování. Pro formáty A4.
Kapacitu odkládání je možné zvýšit univerzálním nástavcem na
odkladač – 1321 / 2025900. Rozměry 255 × 66 × 346 mm.

6
ks
Celková
nabídková
cena
bez DPH

Celková
částka DPH

Celková
nabídková
cena včetně
DPH

