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Pořadač A4 pákový celoplastový Leitz 180º Active WOW
unikátní mobilní pořadač v zářivých barvách WOW s perleťovým efektem pro 
organizaci dokumentů v kanceláři, domácnosti i na cestách a jednáních, je vyroben 
z dvouvrstvého PP materiálu, vyplněného pěnou, uzavírání pořadače na gumičku, 
vnitřní kapsy na volné papíry, CD/DVD a vzitky, praktický úchyt na propisku, páková 
mechnika 180°, záruka na mechaniku 5 let
kat. č.  popis cena
403520 hřbet 7,5 cm / růžová 253,–
403550 hřbet 7,5 cm / modrá 253,–
403820 hřbet 7,5 cm / oranžová 253,–
403830 hřbet 7,5 cm / tyrkysová 253,–
403840 hřbet 7,5 cm / fialová 253,–
403850 hřbet 7,5 cm / zelená 253,–

další výrobky z řady Leitz WOW 
najdete v kapitolách č. 7 Sešívače 

a č. 8 Kancelářské doplňky

Pořadač A4 pákový Leitz 180° WOW
pákový pořadač v zářivých barvách, který zaujme na první pohled, díky laminaci je 
povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní, unikátní patentovaná mechanika Leitz 180°, 
která poskytuje širší otevření, možnost zakládání většího množství papírů najednou 
a zároveň o 20 % rychlejší práci s pořadačem, elegantní hřbetní štítek, který může být 
v případě potřeby odstraněn, vybaveno hřbetním úchytem pro snazší vyjmutí pořadače 
z police a rado zámky, které drží pořadač uzavřený, kapacita: 600 listů
kat. č.  popis cena
402550 hřbet 8 cm / bílá 150,–
402560 hřbet 8 cm / oranžová  150,–
402570 hřbet 8 cm / modrá 150,–
402580 hřbet 8 cm / růžová  150,–
402590 hřbet 8 cm / zelená 150,–
403440 hřbet 8 cm / tyrkysová 150,–
403450 hřbet 8 cm / fialová 150,–

POŘADAČE PRO SNADNÝ A BEZPEČNÝ PŘENOS DOKUMENTŮ

280

Kroužkové pořadače Leitz:

Kroužková  
mechanika  
SoftClick s pákou 
pro otevření  
a zavření.

Bezpečné a lehké 
otevírání i zavírání 
mechaniky.

Kapacita:350

Pákové pořadače Leitz:

Překlopení páky o 180°  
poskytuje možnost zakládat  
na obě strany mechaniky  
a šetří čas při práci   
s pořadačem.

Kapacita:

500

Mobilní pořadače Leitz:

Vnitřní kapsy 
a poutko  
na tužku

Zaoblený 
hřbet pro 
pohodlné 
přenášení

Uzavírání na  
gumičku

350

Pořadač pákový celoplastový Vivida PLUS
vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s vylepšenými 
ergonomickými a uživatelskými výhodami, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií 
z obou stran v atraktivním designu VIVIDA, formát A4 MAXI, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
402880 A4 / hřbet 8 cm / černá 110,–
402870 A4 / hřbet 8 cm / modrá 110,–
402860 A4 / hřbet 8 cm / červená 110,–
402890 A4 / hřbet 8 cm / zelená 110,–
  
402500 A4 / hřbet 7,5 cm / černá 82,50

Pořadač A4 pákový celoplastový
vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s jedinečnou 
přítlačnou silou pro vždy přesné otevření a zavření mechaniky, garantováno 10.000 
použití, hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem, hřbetní úchyt a uzavírací mechanismus 
(Rado zámky) pro snazší manipulaci s pořadačem, kovové lišty pro delší životnost 
pořadače, kapacita 500 listů A4 (80 g/m²), 3 roky záruka na mechaniku, certifikace FSC
kat. č.  popis cena
403080 A4 / 7,5cm / modrá 89,50
403090 A4 / 7,5cm / červená 89,50
403100 A4 / 7,5cm / zelená 89,50
403180 A4 / 7,5cm / žlutá 89,50

další výrobky z řady 
Vivida najdete v kapitole 
č. 8 Kancelářské doplňky
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Pořadač A4 pákový celoplastový pastelový Solea
vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s jedinečnou 
přítlačnou silou pro vždy přesné otevření a zavření mechaniky, garantováno 10.000 
použití, hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem, hřbetní úchyt a uzavírací mechanismus 
(Rado zámky) pro snazší manipulaci s pořadačem, kovové lišty pro delší životnost 
pořadače, kapacita 500 listů A4 (80 g/m²), 3 roky záruka na mechaniku, certifikace FSC
kat. č.  popis obr. č. cena
403070 hřbet 7,5 cm / pastelová broskvová 1 89,50
403020 hřbet 7,5 cm / pastelová červená 2 89,50
403060 hřbet 7,5 cm / pastelová levandulová 3 89,50
403050 hřbet 7,5 cm / pastelová modrá 4 89,50

1 2
3 4

Pořadač A4 pákový celoplastový
vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s jedinečnou přítlačnou silou pro vždy přesné otevření a zavření mechaniky, garantováno 10.000 použití, 
hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem, hřbetní úchyt a uzavírací mechanismus (Rado zámky) pro snazší manipulaci s pořadačem, kovové lišty pro delší životnost pořadače, kapacita 
500 listů A4 (80 g/m²), 3 roky záruka na mechaniku, certifikace FSC
kat. č.  popis cena
400070 hřbet 5 cm / černá 89,50
400360 hřbet 5 cm / bílá 89,50
400350 hřbet 5 cm / červená 89,50
400190 hřbet 5 cm / modrá 89,50
400170 hřbet 5 cm / zelená 89,50
399900 hřbet 5 cm / žlutá 89,50
399760 hřbet 5 cm / oranžová 89,50
399770 hřbet 5 cm / bordó 89,50
399910 hřbet 5 cm / šedá 89,50
400330 hřbet 5 cm / tyrkysová 89,50
  
400180 hřbet 7,5 cm / černá 89,50
399980 hřbet 7,5 cm / bílá 89,50
400430 hřbet 7,5 cm / červená 89,50
399990 hřbet 7,5 cm / modrá 89,50
399970 hřbet 7,5 cm / zelená 89,50
399730 hřbet 7,5 cm / žlutá 89,50
399740 hřbet 7,5 cm / oranžová 89,50
399750 hřbet 7,5 cm / bordó 89,50
399710 hřbet 7,5 cm / šedá 89,50
399960 hřbet 7,5 cm / tyrkysová 89,50
399780 hřbet 7,5 cm / fialová 89,50
399810 hřbet 7,5 cm / písková 89,50
399820 hřbet 7,5 cm / krémová 89,50
402700 hřbet 7,5 cm / světle modrá 89,50
402710 hřbet 7,5 cm / světle zelená 89,50
402650 hřbet 7,5 cm / růžová 89,50

DOPORUČUJEME

Pákový pořadač Esselte No.1 Power

Představujeme vylepšený  pákový pořadač 
Esselte No.1 Power s novou pákovou 
mechanikou, která drží pevně a přesně 
uzavřená. ZÁRUKA

3 ROKY

TESTOVÁNO
Garance přesného 
otevření a zavření

 10 000-krát

VŽDY PERFEKTNÍ!
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Pořadač A4 pákový lamino
kvalitní pákový pořadač s laminovaným potahem, bez štítku a ochranné lišty, hřbetní 
otvor pro lehkou manipulaci, uzavíratelný mechanismus, který drží pořadač vždy 
uzavřený
kat. č.  popis cena
400713 hřbet 7 cm / koně 89,–
400714 hřbet 7 cm / psi 89,–
400715 hřbet 7 cm / kočky 89,–
400716 hřbet 7 cm / Afrika 89,–

Pořadač A4 pákový NeoColori
kvalitní pákový pořadač v zářivých barvách designu NeoColori pro zakládání 
dokumentů, kapacita 675 listů, hřbetní kroužek pro lepší manipulaci, provedeni lamino, 
páková mechanika, šíře hřbetu 7 cm
kat. č.  popis cena
402660 hřbet 7 cm / modrá 85,50
402670 hřbet 7 cm / zelená 85,50
402690 hřbet 7 cm / oranžová 85,50
402693 hřbet 7 cm / růžová 85,50

Pořadač A4 pákový Graphic Pastels
kvalitní pákový pořadač v designu řady Graphic Pastels s radokroužkem, bez štítku, 
otvor ve hřbetu pro snadnou manipulaci, povrch lamino, šíře 8 cm
kat. č.  popis obr. č. cena
400711 hřbet 8 cm / Poly 1 79,90
400712 hřbet 8 cm / Blue 2 79,90

12

Pořadač A4 pákový polypropylen Economy
plastové pořadače s papírovým vnitřním polepem, z vnější strany polypropylenová folie, hřbetní kapsa pro označení spisu
a kvalitní uzavírací mechanizmus, kovové ochranné lišty prodlužují 
životnost, hřbet 5 cm – balení 25 ks, hřbet 7,5 cm – balení 20 ks
kat. č.  popis cena
400200 hřbet 5 cm / černá 63,70
400230 hřbet 5 cm / bílá 63,70
400040 hřbet 5 cm / červená 63,70
400210 hřbet 5 cm / modrá 63,70
400220 hřbet 5 cm / zelená 63,70
400030 hřbet 5 cm / žlutá 63,70
400370 hřbet 5 cm / bordó 63,70
400380 hřbet 5 cm / šedá 63,70
400390 hřbet 5 cm / fialová 63,70
400250 hřbet 5 cm / oranžová 63,70
400240 hřbet 5 cm / tyrkysová 63,70
  
400090 hřbet 7,5 cm / černá 63,70
400130 hřbet 7,5 cm / bílá 63,70
400080 hřbet 7,5 cm / červená 63,70
400110 hřbet 7,5 cm / modrá 63,70
400120 hřbet 7,5 cm / zelená 63,70
400140 hřbet 7,5 cm / žlutá 63,70
399850 hřbet 7,5 cm / bordó 63,70
399840 hřbet 7,5 cm / šedá 63,70
399860 hřbet 7,5 cm / fialová 63,70
400150 hřbet 7,5 cm / oranžová 63,70
400160 hřbet 7,5 cm / tyrkysová 63,70

Pořadač A4 pákový kartonový Rainbow
kartonový pořadač barevný jak na hřbetu, tak na obou vnějších stranách pořadače, 
oblíbená prešpánová povrchová úprava příjemná na dotek, kovové ochranné lišty 
prodlužují životnost, hřbet 5 cm – balení 25 ks, hřbet 7,5 cm – balení 20 ks
kat. č.  popis cena
400960 hřbet 5 cm / černá 50,90
400980 hřbet 5 cm / červená 50,90
400970 hřbet 5 cm / modrá 50,90
401000 hřbet 5 cm / zelená 50,90
400990 hřbet 5 cm / žlutá 50,90
  
400910 hřbet 7,5 cm / černá 50,90
400940 hřbet 7,5 cm / červená 50,90
400950 hřbet 7,5 cm / modrá 50,90
400930 hřbet 7,5 cm / zelená 50,90
400920 hřbet 7,5 cm / žlutá 50,90
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Pořadač basic A4 pákový papírový
pořadače vyrobené z recyklovaného papíru, mramorová úprava, 
papírový štítek na hřbetu, uzavírací mechanizmus Rado
kat. č.  popis cena
401990 hřbet 5 cm 35,–
402000 hřbet 7,5 cm 35,–

Pořadač A4 pákový papírový
kvalitní pořadač z recyklovaného materiálu s mramorovou úpravou, papírový štítek 
na hřbetu, lepený hřbet z materiálu s vysokou životností, kovové ochranné lišty, 
uzavírací mechanizmus RADO, hřbetní kroužek, hřbet 7,5 cm – balení 20 ks, 
hřbet 5 cm – balení 25 ks
kat. č.  popis cena
401200 hřbet 5 cm 47,10
401350 hřbet 7,5 cm 47,1047,10

Pořadač A3 pákový papírový
pořadač s pákovou mechanikou, hřbet 8 cm, 
formát A3 na šířku, rastrovaný potah,
černý mramor, hřbetní kroužek, 
balení 20 ks
kat. č.  popis cena
402250 hřbet 8 cm / na šířku 128,–

Pořadač A4 papírový závěsný
pořadače vyrobené z recyklovaného papíru, 
mramorová úprava, papírový štítek na hřbetu, 
balení 25 ks
kat. č.  popis cena
399000 hřbet 7 cm 52,70

Pořadač A4 pákový papírový s barevným hřbetem
kvalitní pořadač z recyklovaného materiálu s mramorovou úpravou,
papírový štítek na hřbetu, kovové ochranné lišty prodlužují životnost,
hřbet 5 cm – balení 25 ks, hřbet 7,5 cm – balení 20 ks
kat. č.  popis cena
401160 hřbet 5 cm / červená 47,10
401190 hřbet 5 cm / modrá 47,10
401180 hřbet 5 cm / zelená 47,10
401170 hřbet 5 cm / žlutá 47,10
  
401280 hřbet 7,5 cm / červená 47,10
401290 hřbet 7,5 cm / modrá 47,10
401310 hřbet 7,5 cm / zelená 47,10
401260 hřbet 7,5 cm / žlutá 47,10

balení 20ks

Pořadač A4 papírový archivní
pořadače vyrobené z recyklovaného papíru, mramorová úprava, papírový štítek na 
hřbetu, balení 11 ks
kat. č.  popis cena
399370 hřbet 8 cm / černá 34,70
399870 hřbet 8 cm / modrá 34,70
399880 hřbet 8 cm / červená 34,70

další barvy pořadačů žádejte 
u našich operátorek

Pořadač A5 pákový papírový
pořadač s pákovou mechanikou, hřbet 
8 cm, formát A5 na výšku nebo na šířku, 
rastrovaný potah, černý mramor, hřbetní 
kroužek, balení 20 ks
kat. č.  popis cena
402220 hřbet 8 cm / na výšku 46,20
402230 hřbet 8 cm / na šířku 46,20
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Štítky na pořadače zasunovací
papírové zasunovací hřbetní štítky pro přehledné
rozlišení pořadačů a v nich založených dokumentů
kat. č.  popis cena
406330 pro pořadač šíře 50 mm / 10 ks 17,90
406340 pro pořadač šíře 75 mm / 10 ks 17,90

Štítky na pořadače samolepicí
papírové samolepicí hřbetní štítky pro přehledné
rozlišení pořadačů a v nich založených dokumentů
kat. č.  popis cena
406490 pro pořadače šíře 50 mm / 10 ks 25,50
406500 pro pořadače šíře 75 mm / 10 ks 25,50

Archivační spona
dvoudílná archivační spona
pro vázání dokumentů + kovový přípravek pro snadný přesun dokumentů
kat. č.  popis cena
410730 spona 50 ks 467,–

Samolepicí euro lišta
samolepicí lišta s euroděrováním pro 
vytvoření závěsného dokumentu
kat. č.  popis cena
411150 pro formát A4 / 25 ks 114,–

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 3 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální 
materiály, ceníky, manuály apod., průměr kroužku 16 mm, kapacita 140 listů
kat. č.  popis cena
406070 4-kroužek / bílá 78,20
405840 4-kroužek / modrá 84,50
405850 4-kroužek / černá 84,50
405830 4-kroužek / červená 84,50

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 4,4 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální 
materiály, ceníky, manuály apod., „D-kroužek“ 25 mm, kapacita 250 listů
kat. č.  popis cena
405910 4-kroužek / bílá 92,10
404630 4-kroužek / modrá 87,70
404600 4-kroužek / černá 87,70

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 6,2 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální 
materiály, ceníky, manuály apod., „D - kroužek“ 40 mm, kapacita 400 listů
kat. č.  popis cena
406090 4-kroužek / bílá 103,–
406100 4-kroužek / modrá 113,–

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 8,6 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, 
individuální materiály, ceníky apod., „D - kroužek“ 60 mm, kapacita 600 listů
kat. č.  popis cena
405750 4-kroužek / bílá 144,–

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 3,8 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální 
materiály, ceníky, manuály apod., „D - kroužek“ 20 mm, kapacita 200 listů
kat. č.  popis cena
405950 4-kroužek / bílá 88,20
405960 4-kroužek / modrá 88,20
404590 4-kroužek / černá 88,20

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 5,1 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní 
kapsou umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální 
materiály, ceníky, manuály apod., „D - kroužek“ 30 mm, kapacita 300 listů
kat. č.  popis cena
406050 4-kroužek / bílá 96,30
405780 4-kroužek / modrá 99,70
405800 4-kroužek / černá 99,70
405790 4-kroužek / červená 99,70

Pořadač A4 kroužkový prezentační – hřbet 7,7 cm
celoplastový pořadač formátu A4 s transparentní plastovou přední a hřbetní kapsou 
umožňuje výrazné označení pořadače, ideální pro prezentace, individuální materiály, 
ceníky, manuály apod., „D - kroužek“ 50 mm, kapacita 500 listů
kat. č.  popis cena
405760 4-kroužek / bílá 112,–
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Pořadač A4 kroužkový celoplastový
kvalitní polypropylenové provedení, mechanika Bensons, šířka hřbetu 35 mm,
průměr kroužku 25 mm, kapacita 190 listů, hřbetní kapsa s vyměnitelným papírovým
štítkem pro označení spisu, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
404190 2-kroužek / černá 76,60
404060 2-kroužek / bílá 76,60
404120 2-kroužek / červená 76,60
404170 2-kroužek / modrá 76,60
404180 2-kroužek / zelená 76,60
404200 2-kroužek / bordó 76,60
404210 2-kroužek / žlutá 76,60
  
406060 4-kroužek / černá 87,30
406170 4-kroužek / bílá 87,30
406240 4-kroužek / červená 87,30
406080 4-kroužek / modrá 87,30
406220 4-kroužek / zelená 87,30
406180 4-kroužek / bordó 87,30
406210 4-kroužek / žlutá 87,30

Pořadač A4 kroužkový Rainbow
kartonové kroužkové pořadače formátu A4, barevné jak na hřbetu tak na obou 
vnějších stranách, oblíbená prešpánová povrchová úprava příjemná na dotek, šíře 
hřbetu 40 mm, průměr kroužku 25 mm, kapacita 190 listů
kat. č.  popis cena
403670 2-kroužek / modrá 56,90
403700 2-kroužek / černá 56,90
403680 2-kroužek / červená 56,90
403690 2-kroužek / zelená 56,90
403660 2-kroužek / žlutá 56,90

Pořadač A4 kroužkový Leitz WOW
kroužkový pořadač v zářivých barvách, který zaujme na první pohled, díky laminaci je 
povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní, D-kroužková mechanika pro větší kapacitu 
a snadnější listování pořadačem, přítlačná spona pro bezpečnou fixaci volných listů, 
díky formátu A4-Maxi je možné zakládat v závěsných kapsách a používat rozlišovače, 
kapacita: 250 listů
kat. č.  popis cena
405700 4-kroužek / bílá 103,–
405710 4-kroužek / oranžová 103,–
405720 4-kroužek / modrá 103,–
405730 4-kroužek / růžová 103,–
405740 4-kroužek / zelená 103,–
403460 4-kroužek / tyrkysová 103,–
403510 4-kroužek / fialová 103,–

DOPORUČUJEME

Mobilní pořadač A4 kroužkový Leitz WOW
mobilní pořadač z řady Leitz WOW v atraktivních barvách, pořadač je vyroben 
z dvouvrstvého PP materiálu vyplněného pěnou z tzv. Polyfoamu, který je extrémně 
odolný a lehký, patentovaná mechanika Leitz SoftClick umožňuje bezpečné a snadné 
otevírání/zavíraní mechanik, praktické uzavírání pořadače na gumičku pro bezpečný 
přenos, vnitřní kapsa na volné papíry, CD/DVD a vizitky, zaoblený hřbet a praktický 
úchyt na propisku pro pohodlné mobilní použití, kapacita 280 listů, 
záruka 3 roky na mechaniku 
kat. č.  popis cena
406041 4-kroužek / růžová 263,–
406042 4-kroužek / modrá 263,–
406043 4-kroužek / oranžová 263,–
406044 4-kroužek / tyrkysová 263,–
406045 4-kroužek / fialová 263,–
406046 4-kroužek / zelená 263,–

Desky A4 kroužkové NeoColori
desky z průhledného silného polypropylenu z kolekce NeoColori, 4kroužková 
mechanika, šíře hřbetu 2 cm, kroužek 1,5 cm, kapacita 70 listů, baleni 25 ks
kat. č.  popis cena
404400 4-kroužek / modrá 64,20
404410 4-kroužek / zelená 64,20
404420 4-kroužek / oranžová 64,20
404421 4-kroužek / růžová 64,20

Desky A4 kroužkové Leitz WOW
kroužkové desky v zářivých barvách WOW pro prezentaci či archivaci dokumentů, 
vyrobeny z dvouvrstvého polypropylenu, šíře hřbetu 25 mm, 4 kroužky, kapacita 
200 listů, samolepicí hřbetní štítek pro popis obsahu
kat. č.  popis cena
404451 4-kroužek / růžová 110,–
404452 4-kroužek / modrá 110,–
404453 4-kroužek / oranžová 110,–
404454 4-kroužek / tyrkysová 110,–
404455 4-kroužek / fialová 110,–
404456 4-kroužek / zelená 110,–
404455 4 kroužek / fialová 110,
404456 4-kroužek / zelená 110,–
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Desky A4 kroužkové Opaline
desky z transparentního polypropylenu s kroužkovou mechanikou, šíře hřbetu 2 cm 
a kapacita 70 listů, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
403590 2-kroužek / čirá 49,70
403580 2-kroužek / modrá 49,70
403570 2-kroužek / zelená 49,70
403560 2-kroužek / oranžová 49,70
403600 2-kroužek / fialová 49,70
403620 2-kroužek / červená 49,70
  
405290 4-kroužek / čirá 51,80
405260 4-kroužek / modrá 51,80
405280 4-kroužek / zelená 51,80
405270 4-kroužek / oranžová 51,80
405230 4-kroužek / fialová 51,80
405220 4-kroužek / červená 51,80

Desky A4 kroužkové Opaline
desky z průhledného silného polypropylenu (600 mikronů), D kroužek, šíře hřbetu 
3,2 cm, kapacita 175 listů, baleni 25 ks
kat. č.  popis cena
405050 4-kroužek / čirá 56,–
405060 4-kroužek / modrá 56,–

Desky A4 kroužkové průsvitné
desky z transparentního polypropylenu s kroužkovou mechanikou, 
pojmou až 70 listů, šíře hřbetu 2 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
403960 2-kroužek / čirá 37,30
403970 2-kroužek / modrá 37,30
403980 2-kroužek / červená 37,30
403990 2-kroužek / zelená 37,30
404000 2-kroužek / kouřová 37,30
403930 2-kroužek / žlutá 37,30
  
405110 4-kroužek / čirá 37,80
405140 4-kroužek / modrá 37,80
405130 4-kroužek / červená 37,80
405120 4-kroužek / zelená 37,80
405090 4-kroužek / kouřová 37,80
405100 4-kroužek / žlutá 37,80

Desky A4 kroužkové Opaline s průhlednou kapsou
desky z průhledného silného polypropylenu (700 mikronů ) s vnější průhlednou 
kapsou, pojmou až 70 listů, šíře hřbetu 2 cm, vhodné pro firemní katalogy 
či prezentace, mechanika 4 kr R15, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
403530 4-kroužek / čirá 59,60
403540 4-kroužek / modrá 59,60

Desky A4 kroužkové neprůsvitné
desky z neprůhledného silného polypropylenu (600 mikronů), pojmou až 70 listů, šíře 
hřbetu 2 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis obr. č. cena
405361 4-kroužek / azur 1 49,–
405362 4-kroužek / magenta 2 49,–
405363 4-kroužek / lime 3 49,–
405364 4-kroužek / antracit 4 49,–

1
2

3
4

Desky A4 kroužkové Electra
desky kroužkové z extra silného průhledného polypropylenu (700 mic) z kolekce 
Electra, šířka hřbetu 33 cm, 4 kroužek, mechanika R 20 mm, kapacita 130 listů
kat. č.  popis cena
403591 4 - kroužek / růžová 52,50
403592 4 - kroužek / tmavě modrá 52,50

Desky A4 kroužkové 
kroužkové desky ze silného průhledného polypropylenu, šíře hřbetu 2,5 cm
kat. č.  popis cena
403587  2 -  kroužek / kouřová 32,–
403594  2 -  kroužek / modrá 32,–
403595  2 -  kroužek / červená 32,–
403596  2 -  kroužek / zelená 32,–
  
403588  4 -  kroužek / kouřová 34,–
403597  4 -  kroužek / modrá 34,–
403598  4 -  kroužek / červená 34,–
403599  4 -  kroužek / zelená 34,–
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Desky A5 Opaline kroužkové průsvitné
desky z průhledného silného polypropylenu (700 mikronů ), pojmou až 70 listů, šíře 
hřbetu 2,5 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
405580 4-kroužek / čirá 45,20
405610 4-kroužek / modrá 45,20

Desky A4 kroužkové prešpánové
desky z kvalitního prešpánu 750 g / m², kroužková mechanika, 
šíře hřbetu 2,5 cm, balení 35 ks
kat. č.  popis cena
403750 2-kroužek / modrá 44,50
403760 2-kroužek / žlutá 44,50
403770 2-kroužek / zelená 44,50
403780 2-kroužek / červená 44,50
  
404290 4-kroužek / červená 47,10
404300 4-kroužek / zelená 47,10
404310 4-kroužek / žlutá 47,10
404320 4-kroužek / modrá 47,10

Rozdružovací kartonové jazyky
barevné kartonové rozdružovací jazyky do pořadačů, rozměr 24 cm x 10,5 cm
kat. č.  popis cena
406642 modrá / 100 ks 39,–
406643 oranžová / 100 ks 39,–
406644 růžová / 100 ks 39,–
406645 zelená / 100 ks 39,–
406646 žlutá / 100 ks 39,–
406641 barevný mix / 100 ks 39,–

Rozdružovač A4 odstřihávací
rozdružovače s europerforací, formát A4 plus = snadné zakládání i se závěsnými obaly, 
snadno si je nůžkami přizpůsobíte tak, jak potřebujete
kat. č.  popis cena
406730 10 ks / žlutá 35,50
406750 10 ks / barevný mix 37,10

Rozdružovač A4 plastový šedý 
šedé plastové rozdružovače z polypropylenu (120mic) pro číselné nebo abecední 
třídění, multiperforace umožňuje založení rejstříku do kroužkového i pákového 
pořadače
kat. č.  popis cena
391511 1 - 12 25,30
391510 1 - 31 47,80
391512 A - Z 34,10391512 A - Z 34,10

Rozdružovač A4 plastový barevný 
barevné plastové rozdružovače z polypropylenu (120mic) pro snazší orientaci 
v založených dokumentech, multiperforace umožňuje založení rejstříku do 
kroužkového i pákového pořadače
kat. č.  popis cena
391513 2 x 5 barev 27,40
391514 2 x 6 barev 31,50

na
40
50
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Rozdružovač A4 kartonový Mylar
rozlišovače vyrobené z kvalitního zesíleného kartonu, barevné rozlišovací plastové 
okraje prodlužují životnost, plastem vystužená multiperforace umožňuje univerzální 
použití, popisovatelný titulní list s barevným potiskem
kat. č.  popis cena
392240 1–12  68,–
392270 1–31 139,–
392260 A - Z 103,–

Rozdružovač A4 kartonový Esselte
vyrobeno z kvalitního silného kartonu, jednotlivé listy 
v různých barvách, multiperforace, popisovatelný přední list
kat. č.  popis cena
392280 6 listů 28,90
392300 10 listů 40,70
392290 12 listů 45,40

Rozdružovač A4 kartonový Esselte
vyrobeno z kvalitního silného kartonu, jednotlivé listy v různých barvách, 
multiperforace
kat. č.  popis cena
392120 6 listů 23,50
392110 10 listů 34,40
392100 12 listů 38,40

Rozdružovač A4 plastový šedý Esselte
plastové rejstříky z tuhého polypropylenu pro číselné nebo abecední třídění, 
multiperforace umožňuje založení rejstříku do kroužkového i pákového pořadače, 
popisovatelný titulní list pro snadnou orientaci v zakládaných dokumentech
kat. č.  popis cena
391590 1–10 33,60
390980 1–12 39,90
391540 1–31 79,80
391570 A - Z 54,70

Rozdružovač A4 plastový Esselte
vyroben z tuhého polypropylenu, jednotlivé stránky v různých barvách, 
multiperforace umožňuje univerzální použití, popisovatelný titulní list
kat. č.  popis cena
392250 10 listů 48,20
392410 12 listů 54,–

Rozdružovač A4 plastový Esselte Maxi
vyroben z tuhého polypropylenu, jednotlivé stránky v různých barvách, multiperforace 
umožňuje univerzální použití, popisovatelný titulní list, formát Maxi je vhodný pro 
ukládání dokumentů v závěsných obalech, 
rozměr 245 x 297 mm
kat. č.  popis cena
392430 A - Z / šedá 67,30
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Stojan na spisy
seříznutý kartonový stojan vhodný pro časopisy, katalogy, prospekty apod., rozměr 
7,5 cm x 25,5 cm x 32,5 cm, balení 30 ks
kat. č.  barva cena
396280 žlutá 29,50
396250 černá 29,50
396240 modrá 29,50
396270 zelená 29,50
396260 červená 29,50

Stojan na spisy barevný
seříznutý stojan vyrobený z lesklého kartonu, rozměry 7 cm x 22,5 cm x 30 cm, 
dodáván v barevném mixu, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
399530 barevný mix 29,60

Stojan na spisy
seříznutý kartonový stojan vhodný pro 
časopisy, katalogy, prospekty apod., šíře 
hřbetu 8 cm, cena je za balení á 5 ks
kat. č.  popis cena
396340 hnědá / 5 ks 85,–

cena za jeden kus je 17,– Kč

Stojan na spisy Montana
seříznutý stojan z kvalitního lesklého kartonu, rozměry 11,5 x 24,5 x 30 cm, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
398940 modrá 33,90
398950 černá 33,90

Stojan na spisy Emba
seříznutý stojan z hladké ruční lepenky 
1000 g/m², rozměry 33 x 23 x 7,5 cm, 
balení 25 ks
kat. č.  barva cena
399450 bílá 23,80
399460 černá 23,80
399480 modrá 23,80
399490 zelená 23,80
399470 červená 23,80

Stojan na spisy Esselte
seříznutý kartonový stojan, hřbet s otvorem pro snadnou manipulaci a potisk pro popis, 
šíře hřbetu 8 cm, balení 25 ks
kat. č.  barva cena
399590 bílá 19,50
398590 modrá 23,–

Stojan na spisy Emba TRIOBOX
seříznutý stojan z hladké lepenky, konstrukční řešení boxu zvětšuje stabilitu 
a zefektivňuje využití pracovní plochy, využití vnitřního prostoru je o 70 % výhodnější 
oproti šíři hřbetu 75 mm, rozměr 300 x 220 x 130 mm, balení 10 ks ve fólii
kat. č.  barva cena
397920 modrá 30,70
397930 červená 30,70
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Archivace a ukládání

Název Rozměry 
 Š x V x H mm

Kód 
výrobku

Cena

A Archivační krabice Esselte Speedbox  
80 mm

80 x 350 x 250 1 623985

B Archivační krabice Esselte Speedbox  
100 mm

100 x 350 x 250 1 623908

C Archivační krabice Esselte Speedbox  
150 mm

150 x 350 x 250 1 623909

D Horizontální krabice  
Speedbox 80mm

80 x 350 x 250 1 623910

Archivační boxy Esselte Speedbox pro 
archivaci dokumentů

Automatické sestavení

Zdvojené uzavírání u archivačních boxů zamezuje nechtěnému otevření 
krabice

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, 
rychlovazačích či kapsách A4 

 Vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky. 
100% recyklovatelné; FSC certifikace

Archivační krabice Esselte Speedbox - šetří Váš čas 
Archivační krabice Esselte Speedbox šetří Váš čas a námahu. Díky jejich konstrukci je 

složení jednoduché a intuitivní, takže nepotřebujete žádný návod. Během pěti vteřin je 

krabice připravena k použití. Je to tak jednoduché!

RECYCLABLE
RECYCLED

NOVINKA: rychle složitelné krabice!

Stlačit

NOVINKA:

A CB

Název Rozměry  
Š x V x H mm

Kód 
výrobku

Cena

E Kontejner Esselte Speedbox A4 s víkem 355 x 252 x 193 1 623911

F Kontejner Esselte Speedbox M s víkem (kapacita 
3x krabice 100mm nebo 2x krabice 150mm)

367 x 325 x 263 1 623912

Kontejner Esselte Speedbox L s víkem (kapacita 
5x krabice 80mm nebo 4x krabice 100mm)

433 x 364 x 263 1 623913

G Kontejner Esselte Speedbox na pořadače s víkem 
(kapacita 5x pořadač 75mm)

392 x 334 x 301 1 623914

FE G

D

Stlačit

Archivační kontejnery Esselte Speedbox 
pro přepravu a skladování

Automatické sestavení

Vyztužené boky a dno pro maximální pevnost

S integrovaným víkem

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumentů v deskách, 
rychlovazačích či kapsách A4 

Ideální pro přenos většího množství dokumentů a dalších potřebných předmětů 
ke schůzkám a prezentacím

Vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky. 
100% recyklovatelné; FSC certifikace

399150  24,80

366160  27,90

399170  44,-

398731 104,-

398732 124,-

398730 148,-

398740 152,-



Box archivní A4 Emba
papírová krabice z hladké ruční lepenky 1000 g/m², sloužící k archivaci materiálů 
do formátu A4, rozměr 33 x 26 x 7,5 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
401470 hřbet 7,5 cm / bílá 25,–
401490 hřbet 7,5 cm / modrá 25,–
401460 hřbet 7,5 cm / černá 25,–
401500 hřbet 7,5 cm / zelená 25,–
401480 hřbet 7,5 cm / červená 25,–

Box archivní A4 Emba
papírová krabice z hladké ruční lepenky 1000 g/m2, sloužící k archivaci materiálů 
do formátu A4, rozměr 33 cm x 26 cm x 11 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
401501 hřbet 11 cm / černá 45,–
401502 hřbet 11 cm / červená 45,–
401503 hřbet 11 cm / modrá 45,–
401504 hřbet 11 cm / bílá 45,–
401505 hřbet 11 cm / zelená 45,–

Box archivní A4
archivní krabice pro ukládání a archivaci dokumentů 
formátu A4, rozměr 10 cm x 33 cm x 24,5 cm, balení 20 ks
kat. č.  popis cena
396330 hřbet 10 cm / žlutá 22,50
396300 hřbet 10 cm / černá 22,50
396290 hřbet 10 cm / modrá 22,50
396320 hřbet 10 cm / zelená 22,50
396310 hřbet 10 cm / červená 22,50

Box archivní A4 Esselte
papírová krabice sloužící k archivaci materiálů, hřbet s otvorem pro snadnou 
manipulaci a potisk pro popis, rozměr 34,5 x 8 / 10 / 15 / 20 x 24,5 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
399560 hřbet 8 cm / bílá 20,–
398790 hřbet 8 cm / modrá 24,30
398920 hřbet 8 cm / červená 24,30
  
399570 hřbet 10 cm / bílá 23,10
399580 hřbet 15 cm / bílá 38,70
399550 hřbet 20 cm / bílá 47,20

Box archivní Emba
box vyroben z osvědčené kvalitní hladké lepenky, ekologicky šetrný výrobek, kvalitní 
potisk sítotiskem v zelené barvě, dodávané v rozloženém stavu po 25 kusech ve fólii, 
box 15 cm je doplněním řady, pojme 2x více dokumentů než typ 7,5 cm, použití 
silnějšího a pevnějšího materiálu je zárukou mimořádné stability, balení 20 ks ve fólii
kat. č.  popis cena
399700 33 cm x 26 cm x 5 cm 22,20
399660 33 cm x 26 cm x 7,5 cm 24,50
399670 33 cm x 26 cm x 11 cm 42,50
399720 33 cm x 26 cm x 15 cm 52,40

Box archivní Emba Economy
ekonomická varianta klasického archivního boxu Emba, provedení hladká lepenka 
800 g/m², kvalitní potisk sítotiskem, konstrukční řešení krabice umožňuje rychlý přístup 
k dokumentům, dodávané v rozloženém stavu po 25 kusech ve fólii
kat. č.  popis cena
399310 33 cm x 26 cm x 7,5 cm 20,40
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Box archivní Esselte na pákový pořadač
slouží pro uložení dokumentů v pořadači, otvor pro snadné uchycení, archivované 
dokumenty jsou stále snadno přístupné, rozměry: 35 cm x 30 cm x 8 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
855210 hřbet 8 cm / bílá 27,–

Archivní Krabice Emba pro náročnou archivaci
firma EMBA doporučuje tyto krabice pro náročnou střednědobou archivaci, jedinečná 
konstrukce zamezuje vnikání prachu, vysoká pevnost a tuhost, odolnost vůči extrémním 
klimatickým podmínkám, vyrobeno v alkalickém prostředí, materiálem je hladká ruční 
lepenka Prior 1300 g/m²
kat. č.  popis cena
399690 35 cm x 26 cm x 11 cm 49,–
399270 41 cm x 26 cm x 11 cm 49,–

Archivní boxy a kontejnery Esselte ECO
vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky s podílem spotřebitelského odpadu 85 %, potisk vzoru listů vytvořen ekologickými barvami, velikost krabic je optimalizována pouze 
na papíry A4 s cílem minimalizovat výrobní a logistické náklady, vyrobeno ze 100% recyklované vlnité lepenky, 100% recyklovatelné, FSC certifikace, kontejner na boxy pojme 5 ks 
archivačních boxů 8 cm nebo 4 ks archivačních boxů 10 cm, kontejner na pořadače pojme 5 ks pořadačů šíře hřbetu 7,5 cm
kat. č.  popis obr. č. cena
399360 box archivní / hřbet 8 cm / hnědá 1 15,90
399380 box archivní / hřbet 10 cm / hnědá  18,40
399430 kontejner archivní / na boxy / otevírání zepředu 2 103,–
399440 kontejner archivní / na pořadače / s víkem 3 103,–
399180 kontejner archivní / na pořadače 4 103,–

1
3

2

4

5 cm

2

Kontejner archivní Esselte na pákové pořadače
cena pouze za kontejner, kontejner na pákové pořadače pojme 6 ks pořadačů 
šíře 80 mm nebo 10 pořadačů šíře 50 mm, rozměry: 50 cm x 33 cm x 30 cm, 
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
401520 bílá 145,–

Kontejner archivní s víkem
praktický kontejner pro přehledné a dlouhodobé ukládání archivačních krabic, 
kontejner se dá použít i univerzálně na přenos různých předmětů, pojme 6 archivačních 
krabic se šířkou hřbetu 80 mm nebo 5 krabic se šířkou hřbetu 100 mm, boční otvory pro 
snadné přenášení, nosnost 30 kg, rozměry 54 x 26 x 36,5, balení 10 ks, certifikát FSC
kat. č.  barva cena
401530 bílá 145,–

DOPORUČUJEME
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Krabice úložná s víkem
krabice jsou vyrobeny ze zpevněné třívrstvé vlnité lepenky, potisk kohoutí stopa 
v modré a červené barvě, pevná konstrukce umožňuje snadné stohování a stěhování, 
vhodné pro uložení a skladování různých dokumentů, drobností, hraček, v balení 
2 kusy od barvy, dodáváno v rozloženém stavu
kat. č.  popis cena
398123 bílá / 22 x 15,5 x 10 cm 53,–
398121 modrá / A4 / 30 x 22,5 x 20 cm  64,–
398122 červená / A3 / 44 x 32 x 20 cm  69,–

cm  64,–
cm 69,–

Kontejner archivní Guardian Angel
pevný archivní kontejner na 5 ks archivních boxů nebo 5 ks pořadačů,
rozměr 470 x 350 x 310  mm
kat. č.  barva cena
398290 přírodní hnědá 98,30

Kontejner stěhovací STRONG Emba 
krabice s odklápěcím víkem je vyrobena ze zesílené mimořádně kvalitní třívrstvé vlnité 
lepenky, pevná konstrukce určená ke stěhování a stohování až 4 vrstev na sobě, nosnost 
100 kg, krabice jsou vhodné pro uložení , stěhování a skladování různých předmětů 
(dokumentů, hraček) nebo jako přenosné obaly, dodáváno v rozloženém stavu
kat. č.  barva cena
396371 přírodní hnědá 180,–

Úložný box Emba
krabice z kvalitní třívrstvé lepenky s tiskem, vynikající pro transport a skladování dokumentů

TYP UB1 - lze použít na uložení krabic, zelený potisk, rozměry: 33 cm x 30 cm x 24 cm, 
EXTRA STRONG - nosnost 80 kg

TYP UB2 - lze použít na uložení na uložení 4 ks pořadačů 8 cm nebo boxů, 
rozměry: 33 cm x 30 cm x 29,5 cm, EXTRA STRONG - nosnost 90 kg

TYP UB3 - lze použít na uložení 5 ks pořadačů nebo archivačních boxů, 
rozměry: 42,5 cm x 33 cm x 30 cm, EXTRA STRONG - nosnost 100 kg

TYP I - lze použít na uložení 3 ks pořadačů nebo archivačních boxu, 
rozměry: 35 cm x 24 cm x 30 cm
kat. č.  popis cena
396370 přírodní hnědá / TYP UB1 68,50
396380 přírodní hnědá / TYP UB2 73,50
396400 přírodní hnědá / TYP UB3 82,80
396390 bílá / TYP I 3 x 75 74,40
396410 hnědá / TYP I 3 x 75 43,90

Kontejner archivní Emba
Hnědý přírodní kontejner: pojme 5 ks archivačních krabic 75 mm, vyroben z třívrstvé 
vlnité lepenky, otevírání z boční širší strany, možnost stohování, rozměry: 40 cm x 33,5 
cm x 26,5 cm

Bílý kontejner: pojme 6 ks širokých poadačů, vyroben z třívrstvé vlnité lepenky, 
otevírání z boční širší strany, možnost stohování, rozměry: 50x33x30 cm , 
EXTRA STRONG - nosnost 100 kg
kat. č.  barva cena
399500 přírodní hnědá 80,80
399502 bílá 96,30

Krabice úložná s víkem
krabice je vyrobena z kvalitní vlnité lepenky vhodná pro ukládání všeho od dokumentů, 
katalogů přes oblečení nebo dětské hračky, úložná krabice s pevným dnem zajistí 
bezpečnou přepravu a uložení Vašeho obsahu, vyříznuté úchytky na obou stranách 
usnadňují zvedání a přenášení krabice, cena za 2 kusy
kat. č.  popis cena
398120 28 x 37 x 18 cm / 2 ks 98,–
398130 56 x 37 x 18 cm / 2 ks 169,–
398140 56 x 37 x 36 cm / 2 ks 198,–
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Kolekce krabic Click & Store WOW
atraktivní barevné archivační krabice vhodné pro multifunkční 
použití v kanceláři i v domácnosti s jednoduchým a rychlým 
složením, silný dřevinový karton potažený laminem, místo pro 
štítek, uši, vyztužené rohy krabice a spojovací cvoky jsou vyrobené 
z kovu, jednotlivě zabalené, snadné složení ve třech krocích
kat. č.  popis cena
398200 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / modrá 353,–
398210 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / oranžová 353,–
398220 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / růžová 353,–
398230 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / zelená 353,–
398240 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / bílá 353,–
397900 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / tyrkysová 353,–
397910 střední / 28,1 x 20 x 36,9 cm / fialová 353,–

1

7

6
4

2

Kolekce krabic Click & Store
atraktivní černé archivační krabice vhodné pro multifunkční použití v kanceláři 
i v domácnosti s jednoduchým a rychlým složením, silný dřevinový karton potažený 
laminem, místo pro štítek, uši, vyztužené rohy krabice a spojovací cvoky jsou vyrobené 
z kovu, jednotlivě zabalené, snadné složení ve třech krocích
kat. č.  popis obr. č. cena
398850 krabice malá / 22 x 16 x 28,2 cm 1 299,–
398860 krabice velká / 36,9 x 20 x 48,2 2 435,–
398870 krabice na CD / 14,3 x 13,6 x 35,2 3 203,–
398880 krabice na závěsné desky / 35,7 x 28,5 x 36,7 4 443,–
398900 krabice na DVD / 20,6 x 14,7 x 35,2 5 240,–
399600 stojan na časopisy / 10,3 x 33 x 25,3 cm 6 241,–
479110 zásuvkový box / 3 zásuvky / 28 x 6 x 28,2 x 35,8 cm 7 716,–

Možnost dodání i v bílé barvě – žádejte u našich operátorek!

3

3
DNY

5

Robustní kovové 
úchyty pro 
přenášení

Kvalitní štítky na 
popisky

Rychlé a snadné 
skládání díky 

patentkám
Zpevněné rohy
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Závěsný obal A4 silný
zakládací obal závěsný, tvar U 
s euroděrováním, silný polypropylen, 
150 my / 100 ks
kat. č.  popis cena
431530 čirá / 150 my /100 ks 677,–

Závěsný obal s rozšířenou kapacitou „U Maxi“
zakládací obal závěsný, tvar U s euroděrováním, rozměr 23,9 x 31,1 cm, kapacita až 70 
listů, 100 mic
kat. č.  popis cena
431060 A4 / 50 ks 189,–

Závěsný obal s rozšířenou kapacitou Bantex
zakládací obal závěsný, tvar U s euroděrováním, 
rozměr 22 x 30 cm, kapacita až 80 listů
kat. č.  popis cena
431070 A4 / 50 ks 199,–
431071 A4 / 10 ks 46,40

Závěsný obal Copy
zakládací obal závěsný, tvar U s euroděrováním
kat. č.  popis cena
431110 A4 matný / 40 my / 100 ks 66,–
431220 A4 čirý / 50 my / 10 ks 24,70
431210 A4 čirý / 50 my / 100 ks 99,–
431140 A4 čirý / 70 my / 100 ks 180,–
431340 A3 čirý / 75 my / 50 ks 261,–

Závěsný obal Copy LU
zakládací obal závěsný, tvar LU s euroděrováním
kat. č.  popis cena
431240 A4 / 50 my / 100 ks 152,–
431410 A4 silný / 150 my / 100 ks 659,–

A4

A3

otevřený nahoře

Závěsný obal Copy s kapsou
zakládací obal závěsný, tvar U s euroděrováním, větší kapacitu obalu zajišťuje klopa 
na pravé straně
kat. č.  popis cena
431370 A4 matný / 110 my / 10 ks 46,40
431360 B4 matný / 110 my / 50 ks 218,–

A5

Závěsný obal A5
zakládací obal závěsný, tvar U s euroděrováním
kat. č.  popis cena
431320 matný / 55 my / 10 ks 10,90
431310 matný / 50 my / 100 ks 77,90
431440 transparentní / 0,2 mm / 100 ks 363,–

Závěsný obal Copy
rozšířený prospektový obal velikosti A4, šíře 22cm, kapacita až 70 listů, čirý a hladký, 
síla materiálu 55 mic, baleno po 100 ks
kat. č.  popis cena
430730 A4 čirý / 55 my / 100 ks 99,–

A4 A4

220 mm

DOPORUČUJEME
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Závěsný obal A4 Copy barevný
zakládací obal závěsný, tvaru U, s euroděrováním, hladký (PH 101)
kat. č.  popis cena
430810 A4 / žlutá / 10 ks 29,90
430770 A4 / modrá / 10 ks 29,90
430750 A4 / červená / 10 ks 29,90
  
430800 A4 / žlutá / 100 ks 198,–
430760 A4 / modrá / 100 ks 198,–
430780 A4 / zelená / 100 ks 198,–
430740 A4 / červená / 100 ks 198,–

Závěsný obal A4 s rozšířenou kapacitou Leitz
vyrobeno z PVC 170 mikronů, rozšířená kapacita umožňuje zakládání objemných 
katalogů, ceníků apod., spodní a boční „klínek“ o šířce 20 mm, zesílená multiperforace, 
hladký povrch, kapacita až 200 listů
kat. č.  popis cena
431430 závěsný s chlopní / 5 ks 271,–
431270 závěsný bez chlopně / 10 ks 412,–

Závěsný obal A4 Esselte v krabičce AT HAND
plastové závěsné kapsy formátu A4 v praktické kartonové krabičce, nejpraktičtější 
uložení plastových kapes, které jsou vždy po ruce, krabička spoří místo 
na pracovním stole a manipulace s kapsami je více než snadná, síla 50 mic
kat. č.  popis cena
431280 A4 matný / 50 ks 100,–
431490 A4 čirý / 40 ks 119,–

Závěsný obal s rozšiřitelnou kapacitou a chlopní Leitz CombiFiles
kombinace desek a závěsné kapsy umožňuje flexibilní použití, unikátní skrývatelná 
závěsná multiperforace, chlopneň zabraňující vypadnutí dokumentu, snadný přístup 
k dokumentům, vhodné na cesty a přenášení dokumentů, kapacita až 150 listů 
papíru (80 g / m²), rozšířitelnost desek umožňuje založit větší množství papírů, 
dokumentů nebo katalogů
kat. č.  popis cena
412870 3 ks / čirá 129,–

Závěsný obal A4 s rozšířenou kapacitou
obal vyroben ze silné PVC folie, tloušťka 180 mikronů, obal má kapsu s volným 
hřbetem, který se přizpůsobí šířce vloženého katalogu, nebo počtu vložených listů, 
kapacita až 2 cm dokumentů
kat. č.  popis obr. č. cena
431030 A4 / 10 ks 1 276,–
431040 A4 / 10 ks 2 268,–
431000 A4 / s chlopní / 10 ks 3 260,–

1

2

3

Závěsný obal A4 Extra široký
pevné plastové závěsné kapsy rozšířeného formátu A4 pro větší kapacitu, 
multiperforace pro ukládání do kroužkových a pákových pořadačů, krupičkový povrch, 
tloušťka 100 mikronů, kapacita až 80 listů papíru
kat. č.  popis cena
431500 A4 / 25 ks 125,–
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Závěsný obal A4 na CD
závěsné pouzdro na ukládání CD nosičů do kroužkových nebo pákových pořadačů, 
vyrobeno z polypropylenu, síla 110 mikronů, materiál teplotně stálý a antistatický, 
CD se k obalu nepřilepí
kat. č.  popis  cena
430960 obal na 2 CD / 10 ks  79,20

Závěsný obal Bantex

kat. č.  popis cena
432300 A4 silný / obal na 20 ks vizitek / 10 ks 62,20
432150 A4 silný / kapsy na foto 9 x 13 / 10 ks 66,20
432091 A4 silný / kapsy na foto 10 x 15 / 10 ks 65,80
432320 A4 silný / na sběratelské kartičky 64 x 89 mm / 10 ks 85,60

Závěsný obal A4
závěsný obal A4 s 9 kapsami 7 x 9 cm, 
rozměr: 235 x 285 mm, folie 0,1 mikronů,
balení 100 ks
kat. č.  popis cena
523620 obal s kapsami 4,20

Pouzdra
pouzdra z transparentní fólie 0,3 mm, vhodná k ochraně dokumentů nejrůznějších 
formátů
kat. č.  popis cena
434850 pouzdro C / 115 mm x 160 mm 5,30
434900 pouzdro D / 104 mm x 143 mm 5,–
434950 pouzdro E / 96 mm x 126 mm 4,50
435000 pouzdro F / 75 mm x 105 mm 3,90
435050 pouzdro H / 90 mm x 115 mm 4,60
435100 pouzdro na tramvajenku / 85 mm x 116 mm 3,80
435300 pouzdro P / CCS karty / 62 mm x 89 mm 3,50

Samolepicí kapsa na CD s klopou
kapsy lze jednoduše pomocí samolepicí pásky na obalu připevnit k pevnému podkladu
kat. č.  popis cena
394000 na CD / 25 ks 164,–

Závěsný obal na CD
pevné náhradní obaly na CD
kat. č.  popis cena
430950 náhradní kapsa / 10 ks 40,40

Zakládací obal tvar U
zakládací obal tvaru ze silného PVC - 150 mic, 
na výšku - vkládání kratší horní stranou obalu
kat. č.  popis cena
430520 tvar U / A4 silný / na výšku / 100 ks 680,–
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Zakládací obal L A4 silný
zakládací obal tvar L, vyroben z polypropylenové fólie, materiál teplotně stálý 
a antistatický
kat. č.  popis cena
429110 tvar L čirý / 170 my / 10 ks 45,50
429090 tvar L matný / 140 my / 10 ks 36,40
429100 tvar L čirý / 170 my / 100 ks 407,–
430040 tvar L čirý / 180 my – extra silné / 100 ks 615,–

Zakládací obal tvar L
zakládací obal tvar L, vyroben z polypropylenové fólie, 
materiál teplotně stálý a antistatický
kat. č.  popis cena
430690 tvar L / A5 silný / 180 my / 100 ks 380,–
430390 tvar L / A4 matný / 115 my / 10 ks 50,30
429120 tvar L / A4 matný / 90 my / 100 ks 168,–
429140 tvar L / A4 čirý / 80 my / 100 ks 283,–

Zakládací obal A4 barevný
barevný zakládací obal na dokumenty tvaru L, průhledná matná polypropylenová fólie 
110 mic
kat. č.  popis cena
429200 tvar L / žlutá / 100 ks 220,–
429160 tvar L / modrá / 100 ks 220,–
429220 tvar L / zelená / 100 ks 220,–
429180 tvar L / červená / 100 ks 220,–

Zakládací obal A4 barevný
zakládací obal A4 tvaru "L" pro ochranu dokumentů, vyrobeno z kvalitního 
polypropylenu o síle 180 mic, díky jeho tvaru je dokument přístupný ze strany a shora, 
palcový výkroj pro snadnější manipulaci, výřez pro ochranu sváru
kat. č.  popis cena
429440 tvar L / modrá / 10 ks 38,40
429450 tvar L / zelená / 10 ks 38,40
429460 tvar L / růžovo-červená / 10 ks 38,40

Zakládací obal A4 silný barevný
desky na dokumenty typu "L" s hladkým povrchem, vyrobeny z tuhé kvalitní PVC fólie 
dodávající vašim dokumentům reprezentativní vzhled, přístup z horní a boční strany, 
vykrojení pro snadnou manipulaci s dokumenty, síla 150 mikronů
kat. č.  popis cena
429350 tvar L / čirá 25 ks 325,–
429360 tvar L / žlutá 25 ks 399,–
429370 tvar L / červená 25 ks 399,–
429380 tvar L / modrá 25 ks 399,–
429390 tvar L / zelená 25 ks 399,–

Zakládací obal A4 Leitz WOW 
desky pro úschovu a přenos dokumentů nebo jednotlivých listů papírů, v trendy 
designu řady Leitz WOW, z extrémně odolné a pevné emobosované PP fólie 200 mic, 
vykrojení pro snazší manipulaci s dokumenty, kapacita 40 listů, desky pro úschovu 
a přenos dokumentů nebo jednotlivých listů papírů, v trendy designu řady Leitz 
WOW, z extrémně odolné a pevné emobosované PP fólie 200 mic, vykrojení pro snazší 
manipulaci s dokumenty, kapacita 40 listů, mix barev
kat. č.  popis cena
430011 tvar L / 6 ks 126,–

Zakládací obal barevný A4 silný
zakladací obal tvaru L, vyrobeno z PVC, 150 mic
kat. č.  popis cena
429240 tvar L / červená / 10 ks 62,70
429250 tvar L / žlutá / 10 ks 62,70
429260 tvar L / modrá / 10 ks 62,70
429270 tvar L / zelená / 10 ks 62,70
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Odkládací mapy 250 Classic – bez chlopně
barevné desky vyrobené z recyklovaného kartonu, bez chlopní, balení 100 ks
kat. č.  barva cena
413400 žlutá 2,60
413420 modrá 2,60
413410 zelená 2,60
413430 růžová 2,60

Odkládací mapy 252 Classic – se dvěmi chlopněmi
barevné desky z recyklovaného kartonu se dvěma chlopněmi, 
dodáváno ve složeném stavu, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
412230 modrá 5,50
412330 zelená 5,50
412340 žlutá 5,50
412350 růžová 5,50

Desky se šikmým rohem
desky s rohem vyrobené z recyklovaného kartonu, 
balení 50 ks
kat. č.  barva cena
411840 modrá 6,50
411810 žlutá 6,50
411820 růžová 6,50
411850 zelená 6,50

Odkládací mapy 251 Classic – s jednou chlopní
barevné desky vyrobené z recyklovaného kartonu, s jednou chlopní, balení 100 ks
kat. č.  barva cena
413450 žlutá 2,90
413470 modrá 2,90
413460 zelená 2,90
413480 růžová 2,90

Odkládací mapy 253 Classic – se třemi chlopněmi
barevné desky vyrobené z recyklovaného 
kartonu, se třemi chlopněmi, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
413500 žlutá 4,30
413520 modrá 4,30
413510 zelená 4,30
413530 růžová 4,30

Odkládací kapsa Classic
kapsa je vhodná pro Vaše dokumenty nebo prospekty, 
vyrobena z recyklovaného kartonu, balení 20 ks
kat. č.  barva cena
413020 žlutá 13,40
413000 modrá 13,40
413010 zelená 13,40

03

64

A
R

C
H

IV
A

C
E

2018     2019

odkládací mapy



Odkládací mapy prešpánové s chlopněmi
desky se třemi chlopněmi z kvalitního prešpánu, balení 20 ks
kat. č.  barva cena
851020 žlutá 15,60
412320 zelená 15,60
855280 červená 15,60
412300 oranžová 15,60
855290 tmavě modrá 15,60 Odkládací mapy prešpánové s gumou bez chlopní

desky bez chlopní s gumičkou z kvalitního prešpánového materiálu, balení 20 ks
kat. č.  barva cena
411940 žlutá 18,10
411920 zelená 18,10
411960 červená 18,10
411930 oranžová 18,10
411970 tmavě modrá 18,10

Odkládací mapy 253 FLEXI Mater
FLEXI mapa je určena pro běžné použití při archivaci dokumentů formátu A4, mapu 
je možné vložit do pákové mechaniky pořadače, díky chytře vymyšleným výsekům je 
možné s mapou i s dokumenty v ním uloženými pracovat bez nutnosti vyjmutí mapy 
z pořadače, pro lepší přehlednost v archivovaných složkách je každá mapa na vnější 
dlouhé straně opatřena vyseknutými záložkami, které lze využít jako rozlišovač, 
FLEXI mapa je na vrchní klopě opatřena zámkem zabraňující samovolnému otevření, 
v klopách naleznete dva výseky pro vizitky pro možnost vaší firemní prezentace, 
barevný karton 250 g/m², 6 ks (2x modrá, červená, žlutá, zelená a oranžová)
kat. č.  popis cena
412310 6 ks / barevný mix 66,–

Odkládací mapy prešpánové s gumou a chlopněmi
desky se třemi chlopněmi z kvalitního prešpánu, zajištěné gumičkou, balení 25 ks
kat. č.  barva cena
851460 žlutá 22,50
851480 zelená 22,50
855300 červená 22,50
851470 oranžová 22,50
855310 tmavě modrá 22,50

Odkládací mapy kartonové s gumou
desky se třemi chlopněmi, kvalitní pevný karton z vnější strany lesklý, prolisy 
na chlopních a hřbetu zvyšují jejich kapacitu pro uložení objemnějších dokumentů, 
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
412630 žlutá 20,10
412640 černá 20,10
412620 zelená 20,10
412610 červená 20,10
412600 tmavě modrá 20,10

Odkládací mapy A4 ORDO
odkládací desky s okénkem pro kontrolu 
založeného dokumentu
kat. č.  popis cena
411830 10 x 5 barev 389,–
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Odkládací mapy Leitz WOW
desky na dokumenty v zářivých barvách z kolekce řady WOW, 
které zaujmou na první pohled, díky laminaci je povrch desek 
lesklý a vysoce kvalitní, 3 chlopně pro ochranu dokumentů 
a jako prevence jejich vypadnutí, elastické gumičky, 
kapacita desek 250 listů
kat. č.  barva cena
416920 bílá 55,50
416930 růžová 55,50
416940 zelená 55,50
416950 modrá 55,50
416960 oranžová 55,50
404110 tyrkysová 55,50
404140 fialová 55,50

Spisové desky s tkanicí prešpánové
prešpánové desky bez hřbetu pro zakládání spisů formátu A4, vyrobené z pevné 
lepenky v pěti barvách, balení 25 ks
kat. č.  barva cena
419260 žlutá 28,30
419240 černá 28,30
419220 modrá 28,30
419230 zelená 28,30
419250 červená 28,30

Spisové desky s tkanicí PP Plus
spisové desky s tkanicí z kolekce PP Plus v provedení exkluzivního lesklého lamina se 
speciální povrchovou úpravou
kat. č.  barva cena
416970 modrá 29,60
417010 černá 29,60

Spisové desky s tkanicí Emba s potiskem
vysoce kvalitní spisové desky s potiskem sítotiskem s motivem „kohoutí stopa“ 
a s tištěným popisovacím štítkem, vyrobeny z hladké lepenky  1400g/m2,  tloušťka desky 
1,8 mm, praktické kulaté rohy, chránící obsah desek před poškozením, keprová tkanice, 
jejíž   uzly se samovolně nerozvazují a  tkanice se nekroutí, tato tkanice je obvykle 
používána jen pro dlouhodobou archivaci, rozměr 315 x 230 mm
kat. č.  barva cena
416151 černá 24,80
416152 červená 24,80
416153 modrá 24,80

Spisové desky s tkanicí Emba
desky vyrobené z osvědčené kvalitní hladké lepenky, vhodné pro uložení 
do archivních krabic, nebo samostatně, kvalitní ověřené bavlněné keprové tkanice, díky 
oblým rohům zůstanou vaše dokumenty v případě pádu nepoškozeny, 
ekologicky šetrný výrobek, baleno po 25 kusech ve folii
kat. č.  popis cena
416150 315 mm x 230 mm / bez hřbetu 11,40

Spisové desky s tkanicí 
desky pro zakládání spisů  vyrobené z jednostranně 
lakované lepenky, na přední straně štítek pro popis, 
ve formátech A5 a A4
kat. č.  barva cena
416190 A5 / černá 12,80
416640 A4 / modrá 21,20
416650 A4 / černá 21,20

Spisové desky s tkanicí
desky pro zakládání spisů formátu A4 vyrobené z pevné lepenky, na přední straně 
štítek pro popis, desky bez hřbetu pouze v černé barvě, desky se hřbetem v černé a 
modré barvě
kat. č.  popis cena
416130 formát A4 / bez hřbetu 13,60
416230 formát A4 / se hřbetem 34,20
416140 formát A3 / bez hřbetu 30,10
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Rychlovazač A4 papírový ROC Classic
rychlovazač obyčejný celý – vyrobený z barevného
recyklovaného kartonu, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
408800 žlutá 4,–
408820 modrá 4,–
408810 zelená 4,–
408830 růžová 4,–

Rychlovazač A4 papírový RZC Classic
rychlovazač závěsný celý – vyrobený z barevného recyklovaného kartonu, 
se závěsem do pořadače, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
408900 žlutá 4,70
408920 modrá 4,70
408910 zelená 4,70
408930 růžová 4,70

Rychlovazač A4 papírový RZP Classic
rychlovazač závěsný půlený (přední strana půlená) – vyrobený z barevného 
recyklovaného kartonu, se závěsem do pořadače, balení 50 ks
kat. č.  barva cena
408850 žlutá 5,–
408870 modrá 5,–
408860 zelená 5,–
408880 růžová 5,–

Rychlovazač A4 prešpánový ROC
rychlovazač obyčejný celý, z kvalitního prešpánu, balení 20 ks
kat. č.  barva cena
409380 žlutá 11,80
409390 zelená 11,80
409370 červená 11,80
409400 tmavě modrá 11,80

Rychlovazač A4 plastový se závěsem do pořadače
desky z PVC pro extra široké dokumenty formátu A4, se závěsem do pořadače, 
s vertikálním štítkovým proužkem, průsvitným předním obalem a barevnou zadní 
stranou a upevňovacím mechanismem
kat. č.  barva cena
409920 modrá 29,80
409910 zelená 29,80
409940 červená 29,80

Rychlovazač A4 prešpánový RZC
rychlovazač závěsný celý, z kvalitního prešpánu se závěsem do pořadače, balení 20 ks
kat. č.  barva cena
409300 žlutá 14,20
409280 zelená 14,20
409270 červená 14,20
409290 tmavě modrá 14,20
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Rychlovazač A4 plastový
přední průhledná strana desek nezakrývá titulní stránku Vaší prezentace, 
spisu apod., vyrobeno z kvalitního polypropylenu, bílý papírový zasunovací štítek podél 
hřbetu slouží k označení obsahu desek
kat. č.  barva cena
410700 bílá 5,20
410640 šedá 5,20
410670 žlutá 5,20
410720 černá 5,20
410680 zelená 5,20
410690 červená 5,20
410630 oranžová 5,20
410650 světle modrá 5,20
410660 tmavě modrá 5,20
410620 tmavě fialová 5,20
410490 růžová 5,20

Rychlovazač A4 plastový s eurozávěsem
vyrobeno z kvalitního polypropylenu, multiperforace umožňuje uložení do pákového 
i kroužkového pořadače, přední průhledná strana desek nezakrývá titulní stránku 
Vašeho dokumentu, bílý papírový zasunovací štítek podél hřbetu slouží k označení 
obsahu desek
kat. č.  barva cena
410250 bílá 6,90
410251 šedá 6,90
410310 žlutá 6,90
410260 černá 6,90
410270 modrá 6,90
410240 zelená 6,90
410280 červená 6,90
410210 oranžová 6,90
410230 světle modrá 6,90

Rychlovazač A4 plastový s kapsou
nezávěsný rychlovazač ze silné lepenky potažené plastovou fólií, přední strana 
je z průhledné PVC fólie s kapsou
kat. č.  barva cena
409050 černá 34,80
409060 modrá 34,80
409070 červená 34,80
409080 zelená 34,80

Úchytky do rychlovazače
polypropylenové úchytky s mosazným jazýčkem, 
slouží ke svázání dokumentů, balení 25 ks
kat. č. barva cena
409200 bílá 1,40
409170 žlutá 1,40
409210 černá 1,40
409180 zelená 1,40
409190 červená 1,40
409160 tmavě modrá 1,40
409150 barevný mix / 10 ks 25,20

Kartotéky – formát A4
svařované kartotéky z ocelového plechu pro formát závěsné složky A4 , zásuvky jsou 
osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky pro snadnější 
práci s dokumenty, pojezd zásuvek je velmi lehký a tichý, čela zásuvek jsou opatřena 
štítkem pro zasunutí popisku, nosnost zásuvky je 30 kg, systém blokace zásuvek 
zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou a brání tak možnému převážení 
celé kartotéky, centrální zamykání kvalitním cylindrickým zámkem Burg se dvěma 
klíči, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL , 
zásuvky kartoték jsou připraveny pro případné použití dělících příček, rozměry
1012 x 405 x 622 mm (3 zásuvky) a 1321 x 405 x 622 mm (4 zásuvky)
kat. č.  popis č. obr. cena
392800 3 zásuvky 1 4731,–
392810 4 zásuvky 2 4246,–

1

2

5
DNŮ

Kartotéka kovová s dřevěným čelem
kovová kartotéka s čelem v dekoru dřeva (výběr viz vzorník na další straně) pro závěsné 
pořadače formátu A4,  centrální uzamykání všech zásuvek,  plný 100% výsuv zásuvek,  
přesné teleskopické vedení,  kuličková ložiska pro lehký a tichý chod,  zařízení proti 
převážení kartotéky,  zábrany proti vypadnutí zásuvek,  nosnost jedné zásuvky 40 kg
kat. č.  popis cena
392740 RGD 12 CE / 2 zásuvky 4962,–
392710 RGD 13 CE / 3 zásuvky 5598,–
392720 RGD 14 CE / 4 zásuvky 6441,–

14
DNŮ

Náhradní karty do kartotéky
náhradní linkované karty 
kat. č.  popis cena
392840 karty A6 / 100 ks 57,50
131270 karty A5 / 100 ks 115,–
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Závěsné desky Esselte Classic Collection
závěsné zakládací desky, součástí je plastový rozlišovač 
s výměnným papírovým štítkem, jasné barvy, balení 25 ks
kat. č. barva cena
412760 bílá 22,40
412800 žlutá 22,40
412780 modrá 22,40
412790 zelená 22,40
412770 červená 22,40
414310 plastový rozlišovač / 25 ks 95,40

Závěsné desky Leitz Alpha
závěsné zakládací desky, součástí je plastový rozlišovač 
s výměnným papírovým štítkem, balení 25 ks
kat. č. barva cena
413320 žlutá 42,40
413340 modrá 42,40
413330 zelená 42,40
413350 červená 42,40
413310 hnědá 37,40

Závěsné desky Leitz ALPHA s rychlovazačem
pevně zachycený rychlovazačový hřbet umožňuje zakládání jednotlivých spisů, 
výřez pro palec pro snadnější uchopení, součástí je velký plastový rozlišovač, 
vyrobeno z kartonu 230 g, balení 25 ks
kat. č. barva cena
412970 modrá 39,30
412720 hnědá 34,30

Závěsné desky Leitz ALPHA s bočnicemi
pro odkládání volných dokumentů do formátu A4, 
součástí je velký plastový rozlišovač pro umístění 
štítku, plátěné bočnice, balení 25 ks
kat. č. barva cena
413270 žlutá 54,90
413290 modrá 54,90
413300 zelená 54,90
413280 červená 54,90
413260 hnědá 46,10

Závěsné desky Centra
desky z recyklovaného materiálu, k deskám dodáván plastový rozlišovač 
s výměnným papírovým štítkem, balení 25 ks
kat. č.  barva cena
413080 žlutá 18,80
413070 zelená 18,80
413060 červená 18,80
412890 modrá 18,80

Závěsné 
desky 
Classic

Zpevněné dno

Závěsné desky Esselte Classic

Kolekce Classic - nová vylepšená řada zářivě 
barevných závěsných desek. Nyní 10 krát 
silnější než předtím!

* Drop-in test potvrdil, že nové desky Esselte Classic
   se zpevněným dnem a rohy jsou 10 krát silnější než      
   předchozí verze.

ESSELTE 

CLASSIC:
10 krát 
silnější*

Zesílené okolí 
závěsné lišty

10x silnější než předtím

22,40
22,40
95,40
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Vozík na závěsné desky Baccara
pojízdná kartotéka na závěsné desky, závěs je blokován proti rozevření 
a vypadnutí kapes, kapacita 40 desek, dodáván bez závěsných desek
kat. č.  barva cena
478100 černá 1203,–

dodáváno bez náplně

Stojan na závěsné desky Baccara
drátěná konstrukce na závěsné desky, 
kapacita až 25 závěsných desek (nejsou součástí)
kat. č.  barva cena
490570 černá 197,–

dodáváno bez náplně

Stojan na závěsné desky Office Boy
skládací stojan na závěsné desky, rozměr 36 x 32 cm, 
obsahuje 4 ks barevných závěsných desek do registru a 4 ks štítků
kat. č.  barva cena
490580 černá 664,–

Stojan na závěsné desky Leitz Plus
zásobník na závěsné desky, vyrobený z pevného plastu, postranní skryté výřezy pro 
lehký přenos, dodáváno s 5 závěsnými deskami Leitz Alpha, s rozlišovači a papírovými 
štítky pro popis obsahu desek, možno stohovat na sebe, 
rozměr: 40 cm x 28 cm x 17cm
kat. č.  barva cena
413390 černá 711,–
490590 čirá 711,–

Stojan na závěsné desky Esselte Europost
mobilní stojan na závěsné desky v designu ucelené řady Esselte Europost, bezpečné 
víko chrání dokumenty před vypadnutím a prachem, ergonomické držadlo pro snadný 
přenos, dodáván s několika závěsnými deskami jako startovací balení, kapacita 
15 závěsných desek A4, rozměry: 18 x 29 x 39 cm
kat. č.  barva cena
413391 červená 807,–
413392 černá 807,–
413393 modrá 807,–

3
DNY

Box archivní Esselte na závěsné desky
slouží pro uložení dokumentů v závěsných deskách, otvor pro snadné 
uchycení, archivované dokumenty jsou stále snadno přístupné, 
rozměry: 24,5 cm x 33,5 cm x 11,6 cm, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
401510 hřbet 11,6 cm / bílá 42,90

5
DNŮ
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Spisové desky A4 s gumou Esselte Vivida
kvalitní desky na spisy ve svěžích barvách, vyrobeno z průhledného polypropylenu 
tloušťky 0,5 mm, stylové a ergonomické uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos, 
zajímavý povrch s embosovaným vzorem příjemným na dotyk, kapacita 150 listů
kat. č.  barva cena
420220 modrá 72,70
420230 zelená 72,70
420240 červená 72,70
420250 černá 72,70
420260 bílá 72,70
420270 žlutá 72,70

Spisové desky A4 s gumou Leitz Urban Chic
vysoce kvalitní desky na spisy v módním dvoubarevné kombinaci pro každodenní 
ukládání a přenos dokumentů, atraktivní uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos, 
kapacita: 150 listů A4 (80 g), rozměry 230 x 10 x 320 mm
kat. č.  barva cena
404371 červená 87,60
404372 tmavě šedá 87,60

Spisové desky A4 s gumou Leitz WOW
tříchlopňové desky na spisy z řady Leitz WOW v zářivých barvách pro každodenní použití, přenášení či archivaci dokumentů či volných papírů, vyrobeno z dvouvrstvého 
polypropylenu, vhodné pro dokumenty formátu A4, atraktivní uzavírání,
kapacita 150 listů
kat. č.  barva cena
404270 růžová  89,70
404370 modrá 89,70
404460 oranžová 89,70
404470 tyrkysová 89,70
404480 fialová 89,70
404490 zelená 89,70

další výrobky z řady Leitz WOW najdete 
v kapitolách č. 7 Sešívače a děrovače a č. 8 
Kancelářské doplňky

Spisové desky A4 s gumou Herlitz Graphic Pastels
desky na spisy ze silného polypropylenu se třemi chlopněmi a uzavíráním na gumičku, 
ve dvou zajímavých provedeních řady Graphic Pastels, kapacita 150 listů
kat. č.  popis obj. č. cena
420281 Poly 1 85,70
420282 Blue 2 85,70

1

2

Spisové desky A4 s gumou NeoColori
desky spisové vyrobené ze silného polypropylenu, 3 klopy, desky doplněné gumičkou, 
rozměry 247 x 320 x 5 - 30 mm
kat. č.  barva cena
416540 modrá 45,30
416550 zelená 45,30
416560 oranžová 45,30
416561 růžová 45,30



Spisové desky s drukem A4 Leitz Wow
kapsy pro ukládání dokumentů i různých předmětů s uzavíráním na druk pro jejich 
bezpečný přenos a uchování, v trendy designu řady Leitz WOW, snadné otevírání/
uzavírání díky plastovým cvočkům, kapacita 120 listů, barevný mix
kat. č.  barva cena
419782 6 ks / barevný mix 175,–

Spisové desky A4 s gumou CONCORDE
desky vyrobené z polypropylenu se třemi chlopněmi a s gumičkou, vystužený mřížkový 
materiál o síle 450 mic.
kat. č.  barva cena
411760 čirá 25,–
411700 modrá 25,–

Spisové desky A4 s gumou Electra
desky spisové vyrobené ze silného polypropylenu, 3 klopy doplněné gumičkou pro 
bezpečný přenos dokumentů, rozměr 249 x 320 x 5 mm
kat. č.  barva cena
416564 růžová 39,90
416565 tmavě modrá 39,90

Spisové desky A4 s gumou 
desky spisové vyrobené ze silného polypropylenu, uzavírání na gumičku, formát A4
kat. č.  barva cena
411761 černá 19,50
411762 modrá 19,50
411763 červená 19,50
411764 zelená 19,50

Spisové desky A4 s gumou Opaline
desky vyrobeny ze silného polypropylenu, exkluzivní design a barvy, 
se třemi chlopněmi a s gumičkou, rozměry 247 x 320 x 5 mm
kat. č.  barva cena
412150 čirá 26,40
412120 modrá 26,40
412130 zelená 26,40
412080 červená 26,40
412140 oranžová 26,40

Spisové desky A4 s gumou neprůsvitné 
desky vyrobeny ze silného polypropylenu se třemi chlopněmi, síla 400 mikronů, 
rozměry: 247 x 320 x 5 mm 
kat. č.  barva obr. č. cena
412461 azur 1 38,60
412462 magenta 2 38,60
412463 lime 3 38,60
412464 antracit 4 38,60

1

2
3

4

mix 175,–
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Spisové desky s drukem NeoColori
průhledný odolný polypropylen, zavírání na klopu s drukem
kat. č.  barva cena
415830  A4 / modrá 21,30
415840  A4 / zelená 21,30
415850  A4 / oranžová 21,30
415852  A4 / růžová 21,30
  
415831 A5 / modrá 15,80
415832 A5 / zelená 15,80
415833 A5 / oranžová 15,80
415834 A5 / růžová 15,80
  
415835 DL / modrá 17,10
415836 DL / zelená 17,10
415837 DL / oranžová 17,10
415838 DL / růžová 17,10

Spisové desky s drukem
desky z odolného polypropylenu se zajímavými motivy s uzavíráním na druk
kat. č.  popis cena
415853 A4 / Paris 25,–
415854 A4 / Romantic 25,–
415857 A4 / Owl 25,–
  
415858 A5 / Paris 17,90
415859 A5 / Romantic 17,90
415891 A5 / Owl 17,90

Spisové desky s drukem Romantic Nature
desky z odolného polypropylenu se 2 motivy s uzavíráním na druk
kat. č.  popis cena
419832 A4 / mix motivů 19,–

Spisové desky s drukem Geo City
desky z odolného polypropylenu se zajímavými motivy měst (Praha, Řím, Paříž, Londýn) 
s uzavíráním na druk
kat. č.  popis cena
456877 A4 / mix motivů 24,50

Spisové desky v pastelových barvách
desky z průhledného odolného polypropylenu, zavírání na klopu s jedním drukem, 
vystužený mřížkový materiál o síle 160 mic
kat. č.  barva cena
420120 A4 / sv.modrá 10,20
420130 A4 / růžová 10,20
420140 A4 / sv.zelená 10,20
  
420150 A5 / sv.modrá 7,70
420160 A5 / růžová 7,70
420170 A5 / sv.zelená 7,70
  
420180 DL / sv.modrá 6,70
420190 DL / růžová 6,70
420200 DL / sv.zelená 6,70
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Spisové desky s drukem na výšku
desky z průhledného polypropylenu, na výšku, uzavíratelné na druk
kat. č.  popis cena
419930 A4 / čirá 19,70
419940 A5 / čirá 17,–
419950 A6 / čirá 11,60
419960 A7 / čirá 8,80

Spisové desky s drukem Electra
průsvitné spisové desky z kvalitního PP, zavírání na jeden druk, 
dodávány v barevném mixu barev Electra
kat. č.  popis cena
415940 obálka DL / barevný mix 21,50
416410 formát A5 / barevný mix 23,80
416400 formát A4 / barevný mix 27,40

Spisové desky s drukem Elba
desky z polypropylenu, transparentní neonové barvy, uzavíratelná kapsa s drukem, 
dodávány v barevném mixu
kat. č.  popis cena
419190 A4 / barevný mix 29,60
419180 A5 / barevný mix 26,10

Spisové desky s drukem na výšku Electra
spisové desky z kvalitního polypropylenu, na výšku, zavírání na jeden druk, dodávány 
v barevném mixu barev Electra
kat. č.  popis cena
418870 A7 / barevný mix 19,90
418880 A6 / barevný mix 21,70
418900 A5 / barevný mix 25,–
418910 A4 / barevný mix 29,40

Spisové desky s drukem 
desky z průhledného popypropylenu, zavírání na klopu s jedním drukem, 160 my, 
balení 5 ks
kat. č.  barva cena
419750 A4 / čirá 11,80
419760 A4 / modrá 11,80
419770 A4 / červená 11,80
419790 A4 / zelená 11,80
420080 A4 / oranžová 11,80
  
419090 A5 / čirá 9,50
419100 A5 / modrá 9,50
419110 A5 / červená 9,50
419130 A5 / zelená 9,50
420090 A5 / oranžová 9,50
  
415950 DL / čirá 8,70
415960 DL / modrá 8,70
415970 DL / červená 8,70
415990 DL / zelená 8,70
420100 DL / oranžová 8,70

Spisové desky s drukem A3
desky z průhledného odolného polypropylenu,
zavírání na klopu s jedním drukem, 180 mic
kat. č.  popis cena
420210 A3 / čirá 38,70

POZOR! FORMÁT A3!
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Spisové desky na zip
čiré spisové desky z polypropylenové fólie se zavíráním na zip
kat. č.  popis cena
432020 A5 / čirá 23,50

Spisové desky A4 s drukem závěsné
spisové desky, závěsné, uzavíratelné na druk, průhledné, euroděrování
kat. č.  popis cena
419820 čirá 19,20
419840 modrá  19,20

Spisové desky Snopake s drukem závěsné 
euro spisové desky A4 Snopake, PP desky 0,18 mm, zavírání jedním drukem, Snopake 
garance 5 let, dvojitý svár pro extrémní pevnost,  mix Electra barev
kat. č.  popis cena
419824 A4 / barevný mix 49,90

Spisové desky s drukem Noki
desky s drukem, s eurozávěsem a s kapsou na CD, ze silného, kvalitního PP
kat. č.  popis cena
431580 A4 / čirá + kapsa na CD 22,80

Spisové desky na zip NEON
plastové průhledné desky v neonových barvách, zapínání na zip
kat. č.  popis cena
432051 DL / modrá 25,50
432052 DL / zelená 25,50
432053 DL / růžová 25,50

Spisové desky na zip
čiré spisové desky z polypropylenové fólie se zavíráním na zip
kat. č.  popis cena
432050 A4 / čirá 21,30
432060 A5 / čirá 18,30
432070 DL / čirá 16,10

na objednání možnost 
i v modré barvě

Spisové desky na zip síťované
průhledné plastové desky s textilní výztuží proti roztrhnutí, vhodné pro bezpečný 
přenos dokumentů, cenností, peněz apod., uzavíratelné na zip
kat. č.  popis cena
432071 A4 / modrá 36,80
432072 A5 / modrá 29,90
432073 DL / modrá 24,80

kat. č.  popis cena
432071 A4 / modrá 36,80
432072 A5 / modrá 29,90
432073 DL / modrá 24,80

na objednání možnost i v zelené nebo růžové barvě

19,20

Spisové desky Opaline s drukem prostorové
prostorová obálka s drukem vyrobena z kvalitního silného polypropylenu, je opatřena 
přítlačným drukem, umožňující opakovatelné otevírání a zavírání obálky
kat. č.  popis cena
419834 A4 / čirá 25,–
419835 A4 / modrá 25,–á 25,
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Spisové desky na zip Electra
polypropylenové desky se zavíráním na zip, dodávány v barevném mixu barev Electra
kat. č.  popis cena
418820 A5 / barevný mix 23,40
418810 A4 / barevný mix 29,10

Spisové desky na zip Snopake EPPE Zippa
obal se zipem EPPE, silný nemačkavý materiál 0,25 mikrónu, kvalitní plastový zip, 
materiál šetrný k životnímu prostředí,  recyklovatelný, mix barev
kat. č.  popis cena
432077 A5 / barevný mix 39,–
432078 37 x 24,5 cm / barevný mix 55,–

Spisové desky na zip závěsné
desky se zavíráním na zip, euroděrování, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
431990 A5 / čirá 31,40
432000 A4 / čírá 40,60

Kapsy na zip Leitz Complete

A

Cestovní peněženka nebo jako sáček na šperky.
XS velikost, balení po 2ks, 95 x 130 mm

B

Organizér pro kabely a nabíječky, nebo jako 
taška na léky.

S velikost, balení po 2ks, 122 x 232 mm

C

Ideální jako kosmetická taška, nebo jako 
pytlík na spodní prádlo na jednu noc, 
rozšiřitelné dno.

M velikost, balení po 2ks, 175 x 220 mm

D

Ochrana dokumentů formátu A4 nebo taška na 
větší předměty.

L velikost, balení po 2ks, 230 x 330 mm

Různé velikosti XS, S, M

Kód Cen

B
A

418821 152,–

418822 168,–

418823 198,–

418824 213,–

418825 260,–
3

DNY

D

C

A
B

Spisové desky na zip Snopake EVA Mesh
obal se zipem EVA Mesh, zesílený síťový materiál 0,3 mikrónu, sešité rohy, voděodolný, 
kovový zip, barevná odlišující páska - červené, modré a žluté provedení, materiál šetrný 
k životnímu prostředí, mix barev
kat. č.  popis cena
432075 DL 57,–
432076 A5 66,–
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Spisovka s přihrádkami Electra
spisové desky A4 s 3dílným organizérem, z kvalitního PP, uzavíratelné jedním drukem, 
plastové přihrádky s rozlišovači a vyměnitelnými papírovými štítky, kapacita 150 listů, 
rozměr 245 x 355 mm
kat. č.  barva cena
419600 barevný mix 81,80

Spisovka s přihrádkami Leitz WOW
desky pro přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek, včetně speciální přihrádky 
na různé předměty, vyrobeno z unikátního dvoubarevného polypropylenu v zářivých 
barvách WOW, 6 roztažitelných přihrádek se štítky pro popis, 1 pevná přihrádka pro 
ukládání různých dokumentů či předmětů, atraktivní uzavírání pro bezpečný přenos, 
kapacita: 250 listů formátu A4 
kat. č.  barva cena
404500 růžová 250,–
404510 modrá 250,–
404520 oranžová 250,–
404530 tyrkysová 250,–
404540 fialová 250,–
404550 zelená 250,–

Spisovka s přihrádkami Opaline
spisovka se 13 přihrádkami na dokumenty, zavírání 
na klopu, průhledný polypropylen, registr, formát A4
kat. č.  barva cena
859250 modro-bílá 101,–

Spisovka s přihrádkami Leitz Urban Chic
aktovka na spisy v módní dvoubarevné kombinaci pro perfektní organizaci a přehled 
v dokumentech, 5 roztažitelných přihrádek se štítky pro popis, atraktivní uzavírání na 
gumičku pro bezpečný přenos, kapacita: 250 listů A4 (80 g) 
kat. č.  barva cena
404503 tmavě šedá 245,–

Spisové desky s přihrádkami
spisové desky A4 s 3dilným organizérem, z kvalitního PP, uzavíratelné jedním drukem, 
plastové přihrádky s rozlišovači a vyměnitelnými papírovými štítky
kat. č.  popis cena
419833 modrá 24,50

Spisovka s přihrádkami Crystal
spisovka na dokumenty z polypropylenu, vnitřek je rozdělen barevnými 
polypropylenovými záložkami na samostatné sekce, opatřeno zapínáním na druk, 
dostupné ve dvou rozměrech
kat. č.  barva cena
859251 18 x 11 cm / 6 přihrádek 124,–
859252 26 x 14 cm / 7 přihrádek 210,–

měnitelnými papírovými štítky
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Spisovka s držadlem
kartonová aktovka z vnější strany potažená plastem, 
plastové držadlo a zámeček v černé barvě, pro 
dokumenty formátu A4, balení 10 ks
kat. č.  popis / barva cena
457080 hřbet 4 cm / černá 145,–

Stolní organizér s přihrádkami Snopake Rainbow
stolní 13ti-dílný organizér na dokumenty Rainbow, PP vnější desky 1,2 mm,s plastovými 
barevnými přihrádkami  a lepicími štítky, kapsička vizitkového formátu na vnější straně, 
Snopake garance 5 let, formát A4
kat. č.  popis / barva cena
859254 A4 / 13 přihrádek 335,–

Spisovka s přihrádkami Exafolio
vícedílná zakládací spisovka s přihrádkami na dokumenty ve formátu A4, které jsou 
navíc opatřeny popisovatelnými záložkami pro jednoduchou identifikaci, pouzdro 
navíc obsahuje kroužkový blok A4, kapsy na drobné 
dokumenty, CD/DVD, vizitky, mobilní telefon nebo 
tablet, 3 poutka na propisky, uzavírání na druk, 
vyrobeno z extra silného a odlehčeného polypropylenu
kat. č.  barva cena
859253 černá 540,–

3
DNY

Aktovka Exabag
kvalitní, lehká aktovka s elegantními kovovými doplňky a ergonomickou rukojetí, dvě 
široké vnitřní přihrádky, vhodné na dokumenty A4, dále integrovaná zipová kapsa 
na CD/DVD a vizitky, poutka na pera a odnímatelná spona na klíče, vyrobeno z extra 
silného (2 mm) a odlehčeného polypropylenu,
rozměr: 36 x 30 cm
kat. č.  barva cena
451811 černá 937,–

3
DNY

Kniha podpisová Hanibal
neocenitelný pomocník pro všechny administrativní 
pracovníky pracující s poštou, výrobek je opatřen okénkem 
pro výměnu štítků, roztažitelný hřbet, 
14 dělících listů v provedení imitace kůže Xepter 
kat. č.  barva cena
075840 černá 204,–
075790 imitace kůže / modrá 228,–

Designová podpisová kniha Leitz

reprezentativní podpisová kniha pro organizaci důležitých dokumentů vyžadující 
podpis např. faktury, smlouvy atd., moderní, svěží design s parciálním lakem na přední 
straně v nadčasových barvách, povrch knihy potažený polaminovaným papírem 
s hedvábnou folií, který je příjemný na dotek a zároveň chrání knihu před vodou 
a prachem, 18 třídicích listů vyrobených ze speciálního hrubého kartonu, díky kterému 
založené papíry z knihy nevypadávají, popisovatelný štítek na titulní straně (např. pro 
jméno oddělení či nadřízeného), roztažitelný hřbet umožňuje zvýšit kapacitu podpisové 
knihy, 90 % knihy je vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu
kat. č.  barva cena
075820 bílá 467,–
075830 modrá 467,–
075850 šedá 467,–

3
DNY

Aktovka Exatravel
víceúčelová aktovka s elegantními kovovými detaily, obsahuje několik různých 
přihrádek a navíc široký registr pro efektivní organizaci dokumentů a uložení 
drobností, prostor pro přenos notebooku až do velikosti 15“, praktický ramenní 
popruh a také úchyt ke kufru pro snadnější transport, vyrobeno z extra silného (2 mm) 
a odlehčeného polypropylenu, rozměr: 40 x 30 cm
kat. č.  barva cena
451812 černá 1565,–

3
DNY

4
DNY
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Box na spisy A4 s gumou průsvitný Opaline
box na spisy vyrobený z kvalitního polypropylenu, tloušťka 600 mikronů se třemi 
chlopněmi a s gumičkou, ideální pro přenášení většího počtu dokumentů, rozměr: 
246 x 326 x 30 mm
kat. č.  popis cena
416770 hřbet 3 cm / čirá 64,90
416800 hřbet 3 cm / modrá 64,90
416780 hřbet 3 cm / zelená 64,90
416660 hřbet 3 cm / fialová 64,90
416680 hřbet 3 cm / červená 64,90
416790 hřbet 3 cm / oranžová 64,90

Box na spisy A4 s gumou průsvitný
box na spisy vyrobený z kvalitního polypropylenu, tloušťka 500 mikronů se třemi 
chlopněmi a s gumičkou, ideální pro přenášení většího počtu dokumentů, rozměr: 
246 x 326 x 30 mm
kat. č.  popis cena
416020 hřbet 3 cm / čirá 57,60
416010 hřbet 3 cm / modrá 57,60
416080 hřbet 3 cm / zelená 57,60
416000 hřbet 3 cm / kouřová 57,60

Prezentační desky A4
prezentační složky formátu A4 z polypropylenu na ukládání dokumentů, rozměr: 26 x 
31,5 x 3,5 cm
kat. č.  popis / barva cena
422330 20 kapes / čirá 52,80
422340 20 kapes / modrá 52,80
  
422380 40 kapes / čirá 82,20
422390 40 kapes / modrá 82,20

Box na spisy A4 s gumou NeoColori
box vyroben ze silného polypropylenu, součást kolekce NeoColori, uzavírání 
na gumičku, šíře hřbetu 3 cm rozměr: 
246 x 326 x 30 mm
kat. č.  barvy cena
478370 modrá 82,–
478380 zelená 82,–

na
,–
,–

Box na spisy A4 s gumou Electra
box vyroben ze silného polypropylenu, součást kolekce Electra, uzavírání na gumičku, 
šíře hřbetu 3 cm, rozměr: 246 x 326 x 30 mm
kat. č.  barvy cena
478381 růžová 77,–
478382 tmavě modrá 77,–

Prezentační desky A4
prezentační desky, pružný PP obal, vnitřní kapsy transparentní, hřbetní štítek pro popis 
obsahu, tloušťka kapsy 50 mikronů
kat. č.  popis / barva cena
422381  10 kapes / černá 33,–
422382  10 kapes / modrá 33,–
  
422383  20 kapes / černá 45,–
422384  20 kapes / modrá 45,–
  
422385  40 kapes / černá 77,–
422386  40 kapes / modrá 77,–
  
422387  80 kapes / černá 149,–
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Prezentační desky A4 WOW
prezentační desky z řady Leitz WOW v zářivých barvách s perleťovým efektem 
pro prezentaci dokumentů, do kterých se často nahlíží, vyrobeno z dvouvrstvého 
polypropylenu, formát A4, 20 integrovaných čirých kapes (45 mic), hřbetní samolepicí 
štítek pro popis obsahu
kat. č.  popis / barva cena
422371 20 kapes / růžová 92,70
422372 20 kapes / modrá 92,70
422373 20 kapes / oranžová 92,70
422374 20 kapes / tyrkysová 92,70
422375 20 kapes / fialová 92,70
422376 20 kapes / zelená 92,70

Prezentační desky A4
měkká katalogová kniha ve svěžích barvách, vyrobeno z průhledného polypropylenu 
tloušťky 0,36 mm, 20 integrovaných kapes pro prezentaci dokumentů, zajímavý povrch 
s embosovaným vzorem příjemným na dotyk, samolepicí hřbetní štítek v designu řady 
VIVIDA, kapacita 40 listů
kat. č.  popis / barva cena
420800 20 kapes / modrá 74,60
420810 20 kapes / černá 74,60
420820 20 kapes / bílá 74,60

Desky s klipem Leitz WOW
velmi odolné PP desky s klipem Leitz ve svěžích WOW barvách s dvoubarevným 
efektem, ideální pro přenos nebo prezentaci Vašich dokumentů, praktický klip chrání 
bezpečně papíry před vypadnutím, kapacita 30 listů
kat. č.  barva cena
404560 růžová 60,70
404570 modrá 60,70
404580 oranžová 60,70
404650 tyrkysová 60,70
404610 fialová 60,70
404620 zelená 60,70

Desky A4 Duraclip 
desky A4 s průhlednou přední stranou a kovovým klipem 
pro neperforované dokumenty, záruka na klid 5 let
kat. č.  popis / barva cena
409990 kapacita 30 listů / černá  36,70
410010 kapacita 30 listů / modrá  36,70
410000 kapacita 30 listů / červená 36,70

Prezentační desky transparentní Pentel recycology
prezentační desky Recycology A4, vhodné pro denní používání doma i v kanceláři, 
hladké transparentní kapsy zaručují dobrou viditelnosti dokumentů, fotografií nebo 
prezentací, přední kapsa na titulní stránce, více než 50% vyrobeno z recyklovaného 
materiálu
kat. č.  popis / barva cena
422031 30 kapes / modrá  68,60
422040 30 kapes / růžová 68,60
422050 30 kapes / transparentní 68,60

Desky A4 Clip
desky s klipem pro rychlé zajištění dokumentů bez děrování, přední strana průhledná, 
kapacita až 25 listů, formát A4
kat. č.  barva cena
409991 kapacita 25 listů / modrá 25,50
409992 kapacita 25 listů / červená 25,50
409993 kapacita 25 listů / zelená 25,50
409994 kapacita 25 listů / žlutá 25,50

422050 30 kapes / transparentní 68p p
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Podložka A4 s klipem Leitz WOW
pevná podložka pro každodenní použití ve svěžích barvách WOW s dvoubarevným 
efektem, silná kovová spona chrání bezpečně papíry před vypadnutím, s háčkem 
na zavěšení, kapacita 80 listů formátu A4
kat. č.  barva cena
404660 růžová 145,–
404670 modrá 145,–
404680 oranžová 145,–
404690 tyrkysová 145,–
404700 fialová 145,–
404710 zelená 145,–

Podložka A4 s klipem easy orga
podložka s klipem easy orga A4, pevný polystyren, 
úchyt na tužku, kapacita klipu 80 listů
kat. č.  barva cena
414650 modrá transparentní 93,–

Dvojdeska A4 s klipem Leitz WOW
podložka na psaní z řady Leitz WOW v zářivých barvách s perleťovým efektem drží 
pevně papíry i samostatný list papíru, zakrývací deska umožňuje přenášení dokumentů 
a jejich ochranu, pevné uchycení papírů díky sponě se silným mechanismem, vyrobeno 
z dvouvrstvého PP materiálu vyplněného pěnou z tzv. Polyfoam, který je extrémně 
odolný a lehký, vhodné pro zapisování poznámek na papír do formátu A4, kapsa na 
volné papíry, kapacita spony: 75 listů + kapacita kapsy: 10 listů 
kat. č.  barva cena
857151 růžová 179,–
857152 modrá 179,–
857153 oranžová 179,–
857154 tyrkysová 179,–
857155 fialová 179,–
857156 zelená 179,–

DOPORUČUJEME

Podložka A4 s klipem NeoColori
psací podložka formátu A4, vyrobena z extra silné lepenky 2,5 mm, lamino provedení, 
kovový klip na uchycení dokumentů
kat. č.  barva cena
414570 modrá 56,80
414580 zelená 56,80
414590 oranžová 56,80
414593 růžová 56,80

Podložka A4 s klipem PVC Office
psací podložka formátu A4, vyrobena z PVC v zajímavých moderních barvách, kovový 
klip na uchycení dokumentů, extra silná lepenka 2,5 mm
kat. č.  barva cena
414541 modrá pastelová 51,–
414542 růžová pastelová 51,–
414543 zelená pastelová 51,–

Podložka A4 s klipem lamino
kartonová laminovaná podložka ze silné lepenky 2,5 mm 
s klipem pro uchycení papíru
kat. č.  barva cena
856450 černá 35,60
856460 modrá 35,60
859150 zelená 35,60
856470 červená 35,60

Podložka A4 s klipem
psací podložka s klipem, formát A4, vyrobena z extra 
silné lepenky 2,5 mm potažena kvalitní plastovou folií
kat. č.  barva cena
414540 černá 44,70
414550 modrá 44,70

Dvojdeska A4 s klipem
dvojdeska s klipem pro uchycení papíru formátu A4, 
vyrobena z extra silné lepenky 2,5 mm potažené kvalitní plastovou fólií
kat. č.  barva cena
420030 černá 69,40
420040 modrá 69,40
420050 červená 69,40
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Desky pro řidiče
pevné trojdílné desky pro řidiče, desky mají uvnitř kapsu pro uložení dokumentů 
a kapsy na CCS kartu, vizitky atd., dále jsou vybaveny 
rychlosvorkou pro snadné uchycení dokumentů 
a poutkem na tužku, povrch plastik barva černá
kat. č.  barva cena
417050 A5 / černá 77,60
417020 A4 / černá 95,40

Desky A4 s rychlosvorkou u hřbetu
plastové pevné desky s možností 
přichycení papíru
kat. č.  barva cena
417420 černá 71,–

Desky Sporo
klasické archivační a prezentační dvojdesky, které pro svou univerzálnost můžete použít 
jak pro prezentaci, tak i k archivaci firemních materiálů, desky jsou vyrobeny 
z pevné lepenky a potaženy plastem, mají uvnitř průhledné boční nebo spodní kapsy 
na uložení dokumentu formátu A4
kat. č.  barva cena
416720 kapsy spodní / modrá 35,10
416730 kapsy spodní / černá 35,10
416740 kapsy spodní / červená 35,10
416710 kapsy spodní / zelená 35,10
  
416760 kapsy boční / modrá 35,10
416890 kapsy boční / černá 35,10
416900 kapsy boční / červená 35,10
416910 kapsy boční / zelená 35,10

Denní záznamy lamino
denní záznamy s tuhými laminovanými deskami 
a šitou vazbou, vyrobeny z bezdřevého papíru
kat. č.  popis cena
086551 A6 / mix motivů 46,–
086552 A5 / mix motivů 68,30

i deskami
o papíru

6,
68,30

Podložka A4 s klipem a kalkulačkou
psací podložka formátu A4, extrémně pevná, 
doplněná kalkulačkou, ideální pro práci ve skladech, 
pro řidiče apod., kovový klip na uchycení 
dokumentů
kat. č.  barva cena
419510 černá 190,–

Telefonní záznamník se spirálou BOBO
telefonní zápisník s boční vazbou, plastové desky, index A–Z, 
rozměr 10 cm x 16 cm
kat. č.  barva cena
081740 černá 67,40
081730 modrá 67,40

Telefonní záznamníky
záznamní knihy s tuhými potahovanými 
deskami a šitou vazbou, desky opatřeny 
kovovými růžky, bezdřevý papír, 
telefonní záznamníky s abecedním 
rejstříkem, speciální potisk vnitřních 
listů
kat. č.  popis cena
083200 A6 / barevny mix 38,60

ahovanými
ky opatřeny 
pír,
edním 
nitřních 

cena
8,60

Denní záznamy vatované
denní záznamy s vatovanými deskami, 
dostupné v 5 barvách, vyrobeny 
z bezdřevého (bílého) papíru, 
univerzální pro libovolný rok 
- bez kalendária
kat. č.  popis cena
086553 A6 / mix barev 85,–
086612 A5 / mix barev 115,–
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Rolosystém s drukem
možno použít se všemi 
jmenovkami DURABLE
s otvory pro klip nebo druk, 
délka rolosystému cca 80 cm
kat. č.  popis cena
435260 černá 46,30

Rolosystém
plastový naviják s chromovaným povrchem, 
průměr 32 mm, délka lanka cca 65 cm, 
zakončeno drukem pro připevnění 
na identifikační karty
kat. č.  popis cena
435262 stříbrná 39,60

Rolosystém JOJO STYLE
stylový oválný rolosystém s karabinou, kvalitní kovové provedení s plastovými ploškami 
vhodnými k potisku logem, umožňuje rychlé a snadné použití bezpečnostních karet 
a jmenovek, délka navíjení 80 cm
kat. č.  popis cena
435600 černá 82,40
435610 šedá 82,40

Jmenovka s kombinovaným klipem Durable
jmenovka z plastu se špendlíkem a klipem, balení 50 ks
kat. č.  popis cena
435190 54 x 90 mm / s klipem 10,80

p ,
cena

m 10,80

Pouzdro na karty
plastové pouzdro na jmenovky či karty
o rozměru až 54 x 88 mm s černou šňůrkou
kat. č.  popis cena
435131 pouzdro + černá šňůrka 9,60

DOPORUČUJEME

rty
ňůrkou

cena
9,60

Klipy pro jmenovky
kovové klipy, čirá plastová šle otočná o 360 stupňů, 
balení 100 ks
kat. č.  popis obr. č. cena
310100 americký 1 4,–
310150 adhezivní 2 4,–

2

1

Jmenovka s klipem
měkké PVC, balení 50 ks
kat. č.  popis cena
855220 6 cm x 9 cm / na výšku / s klipem 13,90
855230 6 cm x 9 cm / na šířku / s klipem 13,90
435210 6 cm x 9 cm / na šířku / s klipem i špendlíkem 5,10

Samolepicí kapsy na vizitky
praktická pomůcka, která Vám umožní vytvořit 
nebo rozšířit Vaše prezentační materiály
kat. č.  popis cena
859120 horní vkládání / 6 ks 27,40
859110 boční vkládání / 10 ks 45,60

Pouzdro na osobní vizitky
elegantní uzavíratelné pouzdro pro 20 vizitek, hliníkové provedení s matně stříbrným 
leskem, 90 x 55 mm
kat. č.   cena
522930  115,–

Pouzdro na osobní vizitky s příčkou BOX DUO
elegantní uzavíratelné pouzdro na vizitky rozdělené na dvě části pro 10 a 10 vizitek, 
hliníkové provedení s matně stříbrným leskem, 90 x 55 mm
kat. č.   cena
522920  145,–

03

83

A
R

C
H

IV
A

C
E

2018     2019

jmenovky a klipy, pouzdra na vizitky



Náhradní obal do kroužkových vizitkářů
vyrobeno z polypropylenu, 80 mic
kat. č.  popis cena
523570 náhradní kapsy A5 / 10 ks 29,20
523580 náhradní kapsy A4 / 10 ks 53,40

Vizitkář kroužkový A5 Hanibal
kroužkový vizitkář na 80 ks vizitek 
se čtyřkroužkovou mechanikou pro 
snadné doplnění dalších listů, orientaci 
usnadní registr A–Z, povrch plastik Hanibal
kat. č.  barva cena
523260 černá 101,–

Vizitkář kroužkový A5 Xepter
zásobník na vizitky s kroužkovou 
mechanikou, možnost výměny 
či doplnění kapes, kapacita 80 ks 
vizitek, registr A–Z
kat. č.  barva cena
522780 černá 116,–
522770 modrá 116,–
522790 červená 116,–

Vizitkář jednořadý Xepter
vizitkář je potažený kvalitní zahraniční plastovou fólií imatace kůže lesk, uvnitř jsou 
čiré fólie pro vložení 20 ks vizitek
kat. č.  popis cena
523370 barevný mix 47,20

Vizitkář čtyřřadý kůže lesk
vizitkář je potažen kvalitní zahraniční plastovou fólií imitace kůže lesk, uvnitř jsou čiré 
fólie pro vložení 80 ks vizitek
kat. č.  barva cena
523180 černá 70,–
523220 modrá 70,–

Vizitkář kroužkový A4 Xepter
vizitkář na 200 ks vizitek se čtyřkroužkovou mechanikou pro snadné vložení dalších 
listů, orientaci usnadní registr A–Z, luxusní provedení povrchu: kůže lesk „XEPTER“
kat. č.  barva cena
522910 barevný mix 213,–

Obal na osobní doklady
obal na osobní doklady potažený kvalitní plastovou fólií (imitace kůže lesk), uvnitř jsou 
čiré kapsy umožňující vložit např. občanský průkaz, řidičský průkaz, kreditní karty, nebo 
cestovní pas
kat. č.  barva č. obr. cena
433180 barevný mix 1 40,20
433170 barevný mix s růžky 2 52,50

1

2
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Zásobník na vizitky Rotacard BV – 150
plastový zásobník na vizitky, 150 fóliových pouzder do kterých je možno vložit 300 
vizitek, lze použít i papírové záznamové kartičky, rozlišovač A–Z
kat. č.  popis cena
523070 zásobník Rotacard BV - 150 481,–

Zásobník na vizitky Bantex
černý zásobník na vizitky, abecední index A–Z pro snadnou orientaci, kovová krabička, 
kouřově zabarevený vrchní kryt, velikost vizitek maximálně 55 x 90 mm, kapacita 
600 ks vizitek
kat. č.  barva cena
523520 černá 479,–

Obal na osobní doklady
obal na osobní doklady potažený kvalitní plastovou fólií, uvnitř jsou čiré kapsy 
umožňující vložit např. občanský průkaz, řidičský průkaz, kreditní karty, nebo cestovní 
pas
kat. č.  barva obr. č. cena
433191 Uni Color / barevný mix 1 56,–
433192 Pepito / barevný mix 2 54,–

obr. č. cena
r / barevný mix ý 1 56,–
barevný mix ý 2 54,–

2

1

Obal na věrnostní karty
obal na osobní a věrnostní karty, rozměr 110 x 80 mm
kat. č.  popis cena
433183 iCard / mix motivů 40,60

Obal na osobní doklady
obal na doklady má dostatek místa pro osobní doklady, platební katy, vizitky aj., 
rozměr pouzdra 13 x 10 cm, mix motivů
kat. č.  popis cena
433195 Geo city / mix motivů 63,–

Obal na vizitky a věrnostní karty
obal na osobní a věrnostní karty nebo vizitky, na šířku, mix barev, 8 kapes, pevné desky
kat. č.  popis cena
433193 mix barev 29,90

Obal na osobní doklady a věrnostní karty
obal na osobní a věrnostní karty, na výšku, mix motivů, 6 kapes, pevné desky
kat. č.  popis cena
433194 mix motivů 48,–

03

85

A
R

C
H

IV
A

C
E

2018     2019

obaly na doklady, zásobníky na vizitky



Náplň do Rotacardu

kat. č.  popis cena
093750 náhradní fólie / 50 ks 106,–
093770 náhradní kartičky / 50 ks 106,–

Zásobník na vizitky Rotacard AV – 225
vizitkář v kombinaci ABS plast a kov, 225 fóliových pouzder do kterých je možno vložit 
450 vizitek, maximální kapacita až 600 vizitek, lze použít i papírové 
záznamové kartičky, rozlišovač A–Z, hřídel s aretací
kat. č.  popis cena
523060 zásobník Rotacard AV - 225 550,–

Zásobník na vizitky Rotacard RV – 225
vizitkář z masivního plastu, 225 fóliových pouzder do kterých je možno vložit 450 
vizitek, maximální kapacita až 600 vizitek, lze použít i papírové záznamové kartičky, 
rozlišovač A–Z, hřídel s aretací
kat. č.  popis cena
523050 zásobník Rotacard RV - 225 550,–

Vizitkář VISIFIX® DESK VEGAS
kombinace kvalitního plastu a exkluzivního designu, obsahuje 100 průhledných 
oboustranně využitelných pouzder pro 200 vizitek a 12 dílný abecední rejstřík A-Z, 
vizitky lze velmi snadno vložit a vyjmout, rozměr pouzder: 72 x 104 mm, rozměr 
vizitkáře: 215 x 120 x 185 mm (Š x V x H)
kat. č.  barva cena
522470 černá 844,–

Rotační vizitkář VISIFIX® FLIP VEGAS
kombinace kvalitního plastu a exkluzivního designu, obsahuje 200 průhledných 
oboustranně využitelných pouzder pro 400 vizitek a 25ti dílný abecední rejstřík A-Z,  
možnost výměny nebo doplnění o další pouzdra, vizitky lze velmi snadno vložit 
a vyjmout, rozměr pouzder: 72 x 104 mm,
rozměr vizitkáře: 215 x 120 x 185 mm (Š x V x H)
kat. č.  barva cena
522460 černá 946,–

Náhradní vložky do Visifix a Telindex
40 transparentních obalů na vizitky pro
VISIFIX® DESK a VISIFIX® FLIP, rozměr: 72 x 104 mm
kat. č.  popis cena
523560 náhradní fólie / 40 ks 204,–
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