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Kancelářský sešívač Leitz 5528 mini
pevná celokovová mini sešívačka s patentovanou sešívací technologií DIT, která 
umožňuje bezproblémové a spolehlivé sešívání nejen na stole, ale i v ruce, v designu 
řady NeXXt, základna z kovu, rameno kov/plast, díky otevření ramene o 180° umožňuje 
také nástěnkové sešívání, kapacita 10 listů, drátky č.10, záruka 10 let (při používání 
drátků Leitz)
kat. č.  barva cena
302260 perletově bílá 319,–
302270 metalická růžová 319,–
302280 metalická modrá 319,–
302290 metalická oranžová 319,–
302300 metalická zelená 319,–
302310 metalická tyrkysová 319,–
302320 metalická fialová 319,–

Kancelářský sešívač Leitz 5517 mini 
pohodlný sešívač s integrovaným vyndavačem drátků, kapacita sešití 10 listů – 1 mm, 
drátky mini č. 10
kat. č.  barva cena
303000 modrá 98,80

Kancelářský sešívač RON 702 mini
praktický minisešívač, kovová mechanika, kapacita sešití 30 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, 
hloubka vkládání 25 mm, záruka 5 let, dodáváno v barvách: růžová, žlutá, zelená
kat. č.  barva cena
301270 barevný mix 44,30

Kancelářský sešívač RON mini
malý kancelářský sešívač, kapacita sešití 15 listů, hloubka vkládání 55 mm, drátky mini 
č.10, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
301240 černá 46,80

DOPORUČUJEME

Kancelářský sešívač Boxer mini
malý kancelářský sešívač, kapacita sešití 10 listů, 
hloubka vkládání 50 mm, drátky mini č. 10, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
302830 černá 43,–

vhodná do setu 
s děrovačkou Leitz 5060 minimini

Kancelářský sešívač Rapid F5 mini
přenosná, snadno použitelná sešívačka s pevným ocelovým zásobníkem a polovičním 
plněním drátků, vhodná pro použití v kanceláři i doma, na drátky č.10, kapacita 
10 listů
kat. č.  barva cena
302330 černá 78,30
302340 modrá 78,30

Kancelářský sešívač Novus E 15 fresh
celokovový sešívač do kanceláře i na cesty s horním plastovým krytem, integrovaný 
odstraňovač sponek z kovu, plnění shora s jednoduchým vedením sponek, na drátky 
Novus mini č.10, kapacita 15 listů, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
301794 zelená 75,60
301795 petrolejová 75,60
301796 růžová 75,60
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Kancelářský sešívač SAX 39
kapacita sešití 25 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, hloubka 
vkládání 50 mm, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
302060 černá 122,–
302070 modrá 122,–
302130 červená 122,–

Kancelářský sešívač Boxer 200
sešívač s kapacitou sešití 25 listů, hloubka vkládání 50 mm, 
drátky 24 / 6 nebo 26 / 6, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
302850 černá 98,20
302860 modrá 98,20

Kancelářský sešívač Leitz 5501
sešívač řady NeXXt s DIT technologií pro perfektní sešívání bez zasekávání drátků, 
kapacita sešití 25 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, hloubka vkládání 40 mm, integrovaný 
vyndavač drátků, vhodný do setu s děrovačkou Leitz 5038
kat. č.  barva cena
301530 černá 184,–
301540 modrá 184,–
301590 červená 184,–

Kancelářský sešívač Rapid F6
praktický minisešívač, kovová mechanika, kapacita sešití 20 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, 
hloubka vkládání 25 mm, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
303160 černá 95,90
303140 modrá 95,90

Kancelářský sešívač Rapid FM12
robustní celokovová sešívačka, pryžová vrchní část a základna poskytují dokonalou 
rovnováhu mezi ergonomikou a přesností sešívání, celokovová konstrukce, gumová 
vrchní část i podložka, přenastavením kovadlinky je možné i sešívání nástěnkové, 
drátky Rapid Strong 24/6 a 26/6, kapacita sešití 25 listů, 5 let záruka (při použití drátků 
Rapid) 
kat. č.  barva cena
303080 černá 176,–
303090 stříbrná 176,–

Kancelářský sešívač NOVUS E 25
užitečný sešívač pro každý psací stůl z kolekce Evolution NOVUS potěší 
svými technickými detaily, jako je integrovaný odstraňovač sponek, 
i svým neobvyklým designem, sešívač s neklouzavou spodní částí 
a kovovým integrovaným odstraňovačem sponek, kapacita 
sešití 25 listů, drátky 24/6 nebo 26/6, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
301797 černá lesklá 270,–
301798 červená lesklá 270,–
301799 modrá lesklá 270,–

VUS E 25
kolekce Evolution NOVUS potěší 
grovaný odstraňovač sponek, 

neklouzavou spodní částí 
em sponek, kapacita 
záruka 10 let
a
–
–
–

Kancelářský sešívač Rapid ECO
sešívačka s technologií SUPER PLOCHÉHO ŠITÍ, která ušetří až 40% místa při stohování 
papíru, sešívá od 2 do 25 listů se standardním typem drátků 24/6 a 26/6, je vyrobena 
z 80% z recyklovaného plastu a je možné ji i následně rozložit na jednotlivé materiály 
pro následnou recyklaci, POZOR: po rozložení se již sešívačka nedá složit do funkční 
podoby, pracovní délka 55 mm, záruka 5 let, vhodný do setu s děrovačkou Rapid ECO
kat. č.  barva cena
303300 černá 338,–
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Stolní sešívačka Rapid F30 
s plochým sešíváním
Ergonomická sešívačka s polovičním 

plněním drátků a silnou ocelovou 

konstrukcí pro přesné sešívání. Vybavena 

technologií plochého sešívání, která spoří 

místo pro ukládání až o 30%. 

- Ideální pro velké i malé kanceláře. 

- Sešĳ e až 30 listů papíru (80 gsm)

-  Technologie plochého sešívání 

spoří místo při ukládání dokumentů 

až o 30%

ZÁRUKA
5 LET

Kancelářský sešívač Rapid F16
sešívačka s kovovou mechanikou, zabraňující hromadění drátků při sešívání, potažená 
odolným ABS plastem, plnění shora, otevřené a zavřené sešíván, hloubka vkládání 
55 mm, kapacita sešití 30 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, záruka 5 let na funkční vady
kat. č.  barva cena
302700 modrá 144,–
302710 černá 144,–

Kancelářský sešívač RON 707
celokovový sešívač s protiskluzovou podložkou, kapacita sešití 
30 listů, drátky 24 / 6, 26 / 6, hloubka vkládání 65 mm, 5 let záruka
kat. č.  barva cena
301120 černá 135,–
301110 modrá 135,–

Kancelářský sešívač NOVUS C 3FC
atraktivní kancelářský sešívač s technologií Flat-clinch (= pro úsporu místa 
v pořadačích až o 30%) a kovovým zásobníkem s jednoduchým vedením sponek, 
bypassový systém pro pohodlné sešívání od 2 do 30 listů, pevné ploché sešívání 
i sponkování, na drátky 24 / 6 a 26 / 6, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
301792 černá 315,–
301793 modrá 315,–

kat. č.  barva cena
302760 černá 313,–
302761 modrá 313,–
302762 červená 313,–
302763 bílá 313,–
302580 světle modrá 313,–
302600 světle červená 313,–
302590 světle zelená 313,–
302610 žlutá 313,–

Kombinujte s dalšími výrobky 
z řady Esselte Vivida

Kancelářský sešívač NOVUS Stabil
ikonický celokovový sešívač pro uzavřené i otevřené sešívání, plnění shora, pro drátky 
24 / 6 a 26 / 6, kapacita 30 listů, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
301790 černá / šedá 153,–
301791 modrá / šedá 153,–
301789 červená / šedá 153,–

Stolní sešívačka Rapid F30 
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Kancelářský sešívač Leitz 5500
sešívač řady NeXXt s DIT technologií pro perfektní sešívání bez zasekávání drátků, 
kovové mechanické díly, s integrovaným vyndavačem drátků, kapacita sešití 
30 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6, vhodný do setu s děrovačkou Leitz 5005
kat. č.  barva cena
303640 černá 382,–
303630 modrá 382,–

Kancelářský sešívač Leitz 5505
sešívač řady NeXXt s DIT technologií pro perfektní sešívání bez zasekávání drátků, 
technika PLOCHÉHO ŠITÍ umožňuje snadnější a efektivnější archivaci, 
šetří až 30% místa, kapacita sešití 30 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6
kat. č.  barva cena
303650 černá 514,–

Kancelářský sešívač RON 705
sešívač s protiskluzovou tlačítkovou vložkou a podložkou, masivní protiskluzové prvky, 
kapacita sešití 50 listů, drátky 24 / 6, 24 / 8, 26 / 6, 26 / 8, hloubka vkládání 55 mm, 5 let 
záruka
kat. č.  barva cena
301220 černá 134,–
301210 modrá 134,–

Kancelářský sešívač NOVUS B 4FC
sešívač pro každodenní profesionální použití, celokovový s plastovým opláštěním, 
dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní, technologie plochého sešívání pro úsporu 
místa v pořadačích až o 30%, drátky 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, kapacita 50 listů, záruka 
25 let
kat. č.  barva cena
301890 černá 545,–
302510 modrá 545,–

Kancelářský sešívač RON 710
sešívač s protiskluzovou tlačítkovou vložkou a podložkou, masivní protiskluzové prvky, 
kapacita sešití 50 listů, drátky 24 / 6, 24 / 8, 26 / 6, 26 / 8, hloubka vkládání 75 mm,
5 let záruka
kat. č.  barva cena
301340 černá 172,–
301350 modrá 172,–

Kancelářský sešívač Leitz 5523
celokovový sešívač řady NeXXt s DIT technologií pro perfektní sešívání bez zasekávání 
drátků, technika PLOCHÉHO ŠITÍ umožňuje snadnější a efektivnější 
archivaci, kapacita sešití 40 listů, drátky 24 / 6 a 26 / 6
kat. č.  barva cena
303660 černá 566,–

 

• Kapacita sešívání: 30 listů (80 g/m2) 

kat. č.  barva cena
307000 červená 470,–
301610 modrá 470,–
301600 černá 470,–
307001 světle červená 470,–
307002 světle modrá 470,–
307003 světle zelená 470,–

kat. č.  barva cena
306940 perleťová bílá 480,–
306950 metalická růžová 480,–
306960 metalická modrá 480,–
306970 metalická oranžová 480,–
306980 metalická zelená 480,–
303730 metalická tyrkysová 480,–
303740 metalická fialová 480,–

Kapacita sešívání: 30 listů (80 g/m2)

cena
á bílá 480,–
á růžová 480,–
á modrá 480,–
á oranžová 480,–

a
–
–

vhodná do setu s děrovačkou Leitz 5008
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3
DNY

3
DNY

303595 691,–
303594 691,–
303596 691,–
304362 49,20

303618 568,–
303617 568,–
303619 568,–
303592 522,–

303591 522,–

303593 522,–

304361 17,30

302741  493,–
303615  493,–
303616  493,–
304380 24/8+ drátky SuperStrong, 1000 ks 45,–
304860 26/8+ drátky SuperStrong, 1000 ks 43,20
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Kancelářský sešívač Leitz WOW 5566
kompaktní přenosná elektrická sešívačka Nexxt pro vždy perfektní sešití, na baterie 
pro použití v kanceláři, na recepci či doma, pohodlné ovládání jednou rukou, přední 
otvírání pro snadné doplnění drátků, kapacita 10 listů, na drátky Leitz e1
kat. č.  barva cena
303431 růžová 742,–
303432 modrá 742,–
303433 oranžová 742,–
303434 zelená 742,–
303435 tyrkysová 742,–
303436 fialová 742,–

Kancelářský sešívač Rapid S27 SUPER Flat–clinch
profesionální sešívačka s klasickou kapacitou zásobníku, vybavená patentovanou 
technologií super plochého sešívání SuperFlatClinch™, která v porovnání se standardním 
sešíváním šetří místo při zakládání dokumentů o 40 %, jedinečný design pro snadné 
sešívání na stole i v ruce, horní plnění pro snadné doplňování, kapacita 30 listů, 
na drátky Rapid Strong 24/6 a 26/6, záruka 5 let (při použití drátků Rapid) 
kat. č.  barva cena
303614 černá 321,–
302731 černá / červená 321,–
302732 bílá / růžová 321,–

Kancelářský sešívač elektrický Rapid
kompaktní přenosná elektrická sešívačka na baterie (10 BX) nebo s adaptérem (20 EX) 
pro použití v kanceláři, na recepci či doma, pohodlné ovládání jednou rukou, přední 
otvírání pro snadné doplnění drátků, sešívač 10 BX – kapacita 10 listů, sešívač 20 EX – 
20 listů, na drátky Rapid Strong 24 / 6 a 26 / 6
kat. č.  barva cena
302440 10 BX / černá 685,–
302450 20 EX / černá 1054,– 3

DNY

Kancelářský sešívač elektrický Leitz
elektrická sešívačka vhodná pro časté používání, sešívání je snadné, rychlé a spolehlivé, 
stačí pouze vložit papíry a zbytek práce za Vás udělá sešívačka sama, bez manuální síly, 
obsluha jednou rukou, spolehlivý výkon díky napájení z elektrické sítě, které zajišťuje 
nepřetržitý provoz, adaptér je součástí balení, 3 roky záruka
sešívač 5532 - drátky Leitz e1, kapacita sešití 10 listů
sešívač 5533 - drátky Leitz e2, kapacita sešítí 20 listů
kat. č.  barva cena
303430 5532 / bílá 839,–
303440 5533 / černá 2276,–

3
DNY

3
DNY

Kancelářský sešívač Boxer 5500
sešívač s kapacitou sešití 30 – 240 listů, 
hloubka vkládání 70 mm, maximální výsledky 
s minimální námahou, drátky 23 / 6, 23 / 8, 23 / 10, 
23 / 13, 23 / 15, 23 / 17, 23 / 20, 23 / 23, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
302560 černá 1392,–

Kancelářský sešívač Leitz 5552
velkokapacitní sešívač využívající technologii PLOCHÉHO ŠITÍ, jedinečný design, 
protiskluzová úprava, díky technologii Bypass (podélné vedení drátků) sešijete jedním 
typem drátků 2–60 listů papíru, vyrobena z plastu, mechanické díly jsou kovové, 
kapacita sešití 60 listů, drátky 25/10
kat. č.  barva cena
303680 stříbrná 1123,–
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Kancelářský sešívač HD
celokovová sešívačka s výkonnou mechanikou, klasické plnění shora, zavřené sešívání, 
kapacita 70 listů (HD70) nebo 110 listů (HD110), drátky 9/8 – 9/10 + 23/8 – 23/10 
(HD70), drátky 9/8 – 9/14 + 23/8 – 23/15 (HD110), záruka 5 let na funkční vady
kat. č.  barva cena
302540 HD70 / stříbrná / oranžová 765,–
302530 HD110 / stříbrná / oranžová 1638,–ová 1638,–

Kancelářský sešívač KW Trio
robustní bloková sešívačka s technologií Lever Tech Effortless, který ušetří potřebnou 
námahu až o 40%, vyjížděcí mechanika pro přední plnění drátků, patentované řešení 
proti zasekávání drátků, délka ramene 70 mm
5004 má kapacitu až 120 listů, drátky 23/6–23/17
5005 má kapacitu až 210 listů, drátky 23/6–23/23
kat. č.  barva cena
302561 5004 / černá 1285,–
302562 5005 / černá 1534,–

3
DNY

Kancelářský sešívač RON 417
sešívač s prodlouženým ramenem, kapacita sešití 20 listů, drátky 24 / 6
kat. č.  barva cena
301300 šedá 399,–

Kancelářský sešívač Leitz 5560
sešívač s prodlouženým ramenem v designu řady NeXXt s DIT technologií pro perfektní 
sešívání, nastavitelný na formáty A6 až A2, US norma a Foolscap, stupnice v palcích 
a milimetrech, kapacita sešití 40 listů, drátky 24 / 6, 24 / 8, 26 / 6, 26 / 8, hloubka 
vkládání až 30 cm
kat. č.  barva cena
303690 černá 1507,–

Sešívací kleště Leitz
sešívací kleště s horním plněním ve dvojím provedení – pro drátky číslo 10 s kapacitou 
sešití 15 listů nebo pro drátky 24 / 6, 26 / 6 s kapacitou sešití 30 listů, plastová vrchní 
část, ergonomické prvky, otevřené i zavřené sešívání
kat. č.  popis cena
303560 kapacita sešití 15 listů 305,–
303550 kapacita sešití 30 listů  391,–

Sešívací kleště F11
celokovové kleště z kvalitní oceli, horní část potažena TPE plastem, snadná manipulace, 
sešívací výkon 15 listů, drátky č. 10, hloubka vkládání 51 mm, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
303540 černá 220,–

Sešívací kleště KW Trio 5742
odolná nerezová celokovová konstrukce, oblíbené např. v květinářstvích, na poštách, 
obchodech, skladech, kancelářích apod., kapacita sešití 40 listů, drátky 24 / 6, 24 / 8, 
26 / 6 a 26 / 8
kat. č.  barva cena
302691 stříbrná 350,–

Ruční sponkovačka RON 2v1
ruční sponkovačka s funkcí silné kancelářské sešívačky, vybavená 
uzavírací podložkou - kovadlinkou pro uzavření, sešití až 60 listů 
papíru, pro sponky typu 530 a 581 do 12 mm délky, 
chromovaná povrchová úprava, bezpečnostní 
uzamykatelná rukojeť
kat. č.  barva cena
305222  celokovová / stříbrná 758,–

5
DNŮ
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Kancelářský děrovač SAX 128
kovová konstrukce s posuvným příložníkem, 
kapacita děrování 12 listů, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
305690 černá 123,–

Kancelářský děrovač RON 840
děrovač s posuvným příložníkem, kovová základna a plastová páka – masivní ABS, 
protiskluzová tlačítková vložka a podložka, odklopná odpadová miska, kapacita 
děrování 20 listů, možnost děrování 4 děr pro standardní čtyřkroužkové mechaniky, 
5 let záruka
kat. č.  barva cena
306710 černá 113,–
306720 modrá 113,–
306730 červená 113,–

Děrovačka Rapid ECO
ECO děrovačka je tvořena více než z 80% recyklovaným plastem, součástí příložník 
pro formáty A4, A5 a A6, kapacita 20 listů, praktický otvor na vysypávání papírových 
konfet, záruka 5 let, vhodná do setu k sešívačce Rapid ECO
kat. č.  barva cena
305240 černá 188,–

Kancelářský děrovač Rapid FMC20
kovová děrovačka s uzamykatelným ramenem pro snadné skladování, design sladěný 
se sešívačkami Rapid FM, vhodná pro domácnosti a kanceláře, pevná celokovová 
konstrukce, zámek ramene pro úsporu místa při uložení, kapacita 20 listů, záruka 5 let 
na funkční vady k sešívačce FM12
kat. č.  barva cena
305760 černá 165,–
305770 stříbrná 165,–

Kancelářský děrovač RON 802
děrovač s kovovou základnou a plastovou pákou, 
kapacita děrování 10 listů, 5 let záruka
kat. č.  barva cena
306370 černá 72,40
306380 modrá 72,40

Kancelářský děrovač Rapid FC10
kompaktní děrovačka s robustní kovovou konstrukcí pro dokonalé výsledky, 
nastavitelný příložník, snadné vyprazdňování odřezků, kapacita 10 listů, vhodný 
do setu k sešívačce F5
kat. č.  barva cena
306800 černá 93,80
306790 modrá 93,80

Kancelářský děrovač Leitz 5060 mini
kancelářský děrovač s ergonomickým úchytem a ostrými děrovacími segmenty, které snižují sílu nutnou k děrování, pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se pouze částečně 
odklopí, kapacita děrování 10 listů, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
305900 perleťově bílá 220,–
305910 metalická růžová 220,–
305920 metalická modrá 220,–
305930 metalická oranžová 220,–
305940 metalická zelená 220,–
305700 metalická fialová 220,–
305710 metalická tyrkysová 220,–ová 220,

vhodná do setu se sešívačem Leitz 5528 mini
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Kancelářský děrovač Leitz 5005
spolehlivý děrovač řady NeXXt, kovové tělo, 
plastové rameno, patentovaný úchyt a ostřejší 
segmenty pro menší sílu při děrování, příložník 
s kontrastním potiskem, pro formáty A4 – A6, 
se zámkem ramene, kapacita 25 listů, vhodná 
do setu k sešívačce Leitz 5500
kat. č.  barva cena
305420 černá 296,–
305430 modrá 296,–

ní, příložník 
ty A4 – A6, 
istů, vhodná 

Kancelářský děrovač Rapid FC20
kancelářský děrovač s posuvným příložníkem, kombinace kovu a odolného ABS 
plastu, kapacita děrování 20 listů, záruka 5 let na funkční vady k sešívačce FC16
kat. č.  barva cena
305250 černá 149,–
305260 modrá 149,–

kat. č.  barva cena
306130 černá 191,–
306140 modrá 191,–
305971 červená 191,–
305950 světle modrá 191,–
305970 světle červená 191,–
305960 světle zelená 191,–
305990 žlutá 191,–
305991 bílá 191,–

30 listů

Kancelářský děrovač Leitz 5008
NeXXt, pevná a spolehlivá celokovová děrovačka pro každodenní 
použití, v designu řady NeXXt, patentovaný úchyt a ostřejší 
děrovací segmenty pro menší sílu při děrování, 
příložník s kontrastním potiskem pro přesné děrování, tělo 
i rameno vyrobené z kovu, protiskluzové plastové dno 
proti poškození nábytku, kapacita 30 listů, 
záruka 10 let, vhodná do setu k sešívačce Leitz 5502
kat. č.  barva cena
306910 černá 308,–
306920 červená 308,–
306930 modrá 308,–
  
306860 perleťově bílá 320,–
306870 metalická růžová 320,–
306880 metalická modrá 320,–
306890 metalická oranžová 320,–
306900 metalická zelená 320,–
306830 metalická tyrkysová 320,–
306840 metalická fialová 320,–

vhodná do setu se sešívačem Leitz 5502
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Kancelářský děrovač Mikov 609
těžký litinový děrovač s příložníkem, 
kapacita děrování 50 listů
kat. č.  barva cena
306450 šedá 1223,–

Kancelářský děrovač Leitz 5138
výkonný celokovový děrovač řady NeXXt, 
patentovaný úchyt a ostřejší segmenty pro menší 
sílu při děrování, příložník s kontrastním potiskem, 
pro formáty A4, A5, A6, protiskluzové plastové 
dno, zámek ramene, kapacita děrování 40 listů
kat. č.  barva cena
305460 černá 669,–

s kontrastním potiskem, 
otiskluzové plastové
ta děrování 40 listů

cena
669,–

Kancelářský děrovač RON 810
děrovač s posuvným příložníkem, kovová základna a plastová páka s kovovou 
výztuhou, protiskluzová tlačítková vložka a podložka, odklopná odpadová miska, 
kapacita děrování 30 listů, možnost děrování 4 děr pro standardní čtyřkroužkové 
mechaniky, 5 let záruka
kat. č.  barva cena
306410 černá 226,–

Kancelářský děrovač NOVUS Master
ikonický celokovový kancelářský děrovač s posuvným pravítkem a možností aretace 
horního dílu pro snadnější uskladnění nebo transport, typově se hodí k sešívači NOVUS 
Stabil, kapacita 25 listů, záruka 5 let
kat. č.  barva cena
306270 černá / šedá 159,–
306273 modrá / šedá 159,–

Kancelářský děrovač SAX 608
těžký děrovač s příložníkem, kapacita děrování 
65 listů, snadné děrování, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
306030 černá 953,–
306010 modrá 953,–

Kancelářský děrovač SAX 618
děrovač s kapacitou děrování 65 listů, 
kovová konstrukce s posuvným 
příložníkem, výhodou je použití 
menší síly při děrování, záruka 10 let
kat. č.  barva cena
305720 černá 1110,–
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Kancelářský děrovač Leitz 5180
velkokapacitní děrovač s příložníkem pro nejrůznější formáty 
až do formátu A3, speciální konstrukce snižuje až o 20 % 
sílu nutnou k proděrování dokumentu, v novém designu, 
vyklápěcí dno pro pohodlné vyprazdňování odřezků,
zámek ramene, kapacita děrování 65 listů
kat. č.  barva cena
305470 stříbrná 1629,–

Kancelářský děrovač Rapid HDC65
výkonná děrovačka s ergonomicky tvarovaným ramenem 
z litého kovu, vhodná do kanceláře, perfektně sladěná se 
sešívačkou Rapid, nastavitelný příložník, velký zásobník 
na odřezky, snadné vyprazdňování, kapacita 65 listů
kat. č.  barva cena
306180 stříbrná / oranžová 1240,–

Rapid HDC65
tvarovaným ramenem 

e, perfektně sladěná se 
ožník, velký zásobník 
, kapacita 65 listů
cena
240,–

3
DNY

Kancelářský děrovač Rapid FC20/4
čtyřděrovačka s jednodílným svrškem a ramenem z vyztuženého plastu ABS s ocelovým 
jádrem, vhodné pro založení do kroužkových pořadačů, děrovaní 4 děr najednou, 
kapacita 20 listů
kat. č.  barva cena
305630 černá 764,– Otvírač dopisních obálek RON

praktický kovový nůž na otevírání dopisů
kat. č.  popis  cena
853320 plastový  26,–
320040 dřevěný  38,80

3
DNY

Náhradní odlamovací nůž
náhradní odlamovací nože
kat. č.  popis cena
323170 nůž malý / 10 ks 11,40
323230 nůž velký / 10 ks 17,50

Odlamovací nože CONCORDE
odlamovací nože s plastovým tělem v několika barvách, 
možnost výměny nožů, uzavírací pojistka, protiskluzový povrch
kat. č.  popis č. obr. cena
322850 nůž malý 1 6,50
322950 nůž velký 2 12,80

1

2

Odlamovací nůž Linex
kvalitní odlamovací nože s výsuvnými čepelemi, 
velký nůž zpevněn kovovou výztuhou
kat. č.  popis cena
322870 nůž malý 20,–
322980 nůž velký 64,20

Odlamovací nůž s vodící lištou
masivní odlamovací nůž s plastovým tělem a pogumovaným úchopem, kovová vodící 
lišta nože, různé barvy, možnost výměny nožů, uzavírací pojistka, protiskluzový povrch, 
šířka čepele 18mm
kat. č.  popis cena
322961 nůž malý 31,60 
322960 nůž velký 40,60

Kancelářský děrovač KW trio 9170
universální 6děrovačka pro plánovací diáře a organizéry, stabilní kovová konstrukce, 
plastový příložník, kapacita 6 listů 70 g/m2, vzdálenost středu děrování od hrany 
papíru 7 mm, průměr výseku 5,5 mm, nastavitelná vzájemná rozteč ve 4 polohách
kat. č.  barva cena
306700 černá 393,–
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Nůžky kancelářské Leitz titanové s nepřilnavou úpravou
prémiové titanové nůžky z nerezové oceli s komfortní ergonomickou rukojetí, odolné 
titanové nože vydrží daleko déle ostré než běžné nože, nepřilnavý povrch zaručuje 
snadné stříhání a zajišťuje, že nože zůstanou čisté i při práci s lepícími materiály, 
německá vysoce kvalitní nerezová ocel pro maximální odolnost, nastavitelný šroub pro 
hladké stříhání a vynikající stříhací výkon, záruka 10 let
kat. č.  popis cena
321338 18 cm / černá 261,–
321339 20,5 cm / černá 283,–

Nůžky kancelářské DAHLE OFFICE Titanium
TOP nůžky vysoké kvality z kalené nerezové speciální oceli pro zajištění extrémně 
dlouhé živostnosti a kvality, speciální povrchová úprava Titannitridem s antistatickým 
povrchem, na kterém neulpívá lepidlo, vybroušené čepele s titanovým povlakem pro 
dlouhodobě ostrý řez, kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do 
ruky, pryží potažená měkká rukojeť pro příjemnou práci
kat. č.  popis cena
321354 18 cm 171,–
321355 21 cm 194,–

Nůžky kancelářské Leitz WOW titanové
prémiové titanové nůžky z nerezové oceli, komfortní ergonomická rukojeť ve výrazném 
dvoubarevném provedení, odolné titanové nože vydrží daleko déle ostré než běžné 
nože, záruka 10 let
kat. č.  popis cena
321331 20,5 cm / bílo-šedé 244,–
321332 20,5 cm / bílo-růžová 244,–
321333 20,5 cm / bílo-modrá 244,–
321334 20,5 cm / bílo-oranžová 244,–
321335 20,5 cm / bílo-zelená 244,–
321336 20,5 cm / bílo-tyrkysová 244,–
321337 20,5 cm / bílo-fialová 244,–

Nůžky kancelářské CONCORDE
vysoce kvalitní nůžky s ocelovými nožnicemi, 
atraktivní design, ergonomické držení
kat. č.  popis cena
321020 15 cm 36,20
321030 18 cm 41,10
321010 21,5 cm 57,70

Nůžky kancelářské celokovové RON
celokovové nůžky, čepele spojuje kovový šroub, řezné 
plochy speciálně upraveny pro snadný a precizní střih
kat. č.  popis cena
320360 15 cm 49,40
320370 18 cm 61,90
320380 20 cm 84,20
320300 25 cm  138,–

nůžky

Nůžky kancelářské Spoko
kancelářské nůžky Spoko, symetrické 
a asymetrické, čepel z nerezové oceli
kat. č.  popis cena
320970 15 cm 25,–
320980 18 cm 29,30
320990 21 cm 38,–
321000 26 cm 52,70

kat. č. popis cena
320970 15 cm 25,–
320980 18 cm 29,30
320990 21 cm 38,–
321000 26 cm 52 70

2

52,70

Nůžky kancelářské Fandy Soft pro leváky
nůžky s ergonomickými speciálně pogumovanými madly, délka nůžek 21,5 cm, vhodné 
pro kancelář i domácnost, pro leváky
kat. č.  popis cena
321381 21,5 cm 78,–

Nůžky školní Kores
školní nůžky z nerezavějící oceli, ergonomický úchop, 
soft grip, ideální pro použití v domácnosti i ve škole, 
bezpečné pro děti od 6 let, 5 let záruka
kat. č.  popis cena
320210 soft úchop / 14 cm 39,50

2014 · 2016 · 2017

2018

sortiment dětských nůžek naleznete 
v kapitole č. 18 - Děti, škola



Navlhčovač s houbičkou

kat. č.  barva cena
300870 barevný mix 17,10

Navlhčovač gelový Wetty

kat. č.  popis cena
300840 20 g 61,30

Navlhčovač Kores
  prvotřídní kvalita
  čistota při používání
  příjemná vůně
  snadné použití
  vosková konzistence

kat. č.  popis cena
300850 15 ml 29,80

Magnetický držák na dopisní sponky RON
plastový držák s magnetickou vložkou, 
dodáván včetně 100 ks barevných 
dopisních sponek 32 mm
kat. č.  cena
307770 51,50

Box Vegas na kancelářské sponky

elegantní magnetický zásobník na kancelářské sponky, stabilní díky neklouzavé spodní 
části, součástí balení 100 ks sponek
kat. č.  barva cena
448390 černá / stříbrná 247,–

Navlhčovač CONCORDE
glycerinový navlhčovač, bez zápachu, netoxický, možnost použití v bankovnictví
kat. č.  popis cena
300880 20 g 37,90
 

Kancelářský kalíšek na dopisní sponky
elegantní drátěný kalíšek v černé barvě
kat. č.  barva cena
902010 černá 39,–

07

172

S
EŠ

ÍV
A

Č
E 

A
 D

ĚR
O

VA
Č

E

2018     2019

 vytahovače spojů, navlhčovače, držáky na sponky 

2014 · 2016 · 2017

2018

Vytahovač spojů CONCORDE
vytahovač drátků, tělo kombinace kov – plast
kat. č.  barva cena
303880 barevný mix 13,70

Vytahovač spojů Kangaro
moderní ergonomický tvar rozešívače kancelářských
drátků, kvalitní zpracování konstrukce, odolný 
plast a silné ostří, zámek pro bezpečnou aretaci 
a uložení, barevný mix
kat. č.  barva cena
303881 barevný mix 15,20
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Dopisní spony CONCORDE
vysoce kvalitní dopisní spony, stříbrná barva
kat. č.  popis cena
307390 25 mm / 100 ks 8,80
307400 33 mm / 100 ks 10,30
307410 50 mm / 100 ks 21,80

Dopisní spony RON
vysoce kvalitní dopisní spony, lesklý pozinkovaný drát
kat. č.  popis cena
307680 25 mm / 100 ks 9,20
307660 28 mm / 100 ks 9,20
307700 32 mm / 75 ks 9,20

Dopisní spony Kores
kulaté kancelářské sponky
z bezolovnaté oceli – klasický 
pomocník ve Vaší kanceláři
kat. č.  popis cena
308120 33 mm / 100 ks 11,90

Dopisní spony CONCORDE barevné
vysoce kvalitní dopisní spony, kov potažený 
barevným plastem
kat. č.  popis cena
307430 33 mm / 100 ks 13,60

Aktové spony RON
kancelářské spony potažené barevným plastem
kat. č.  popis cena
307570 50 mm / 25 ks zebra 18,70
307580 50 mm / 100 ks barevné 33,–

Aktové spony RON
kvalitní aktové spony, lesklý pozinkovaný drát
kat. č.  popis cena
307600 50 mm / 75 ks 19,40
307610 75 mm / 25 ks 23,40

Dopisní spony Economy barevné
spony 28 mm potažené barevným plastem
kat. č.  popis cena
307800 28 mm / 100 ks 11,10

Dopisní spony RON barevné
spony 28 mm potažené barevným plastem
spony 32 mm vyrobené z barevného drátu
kat. č.  popis cena
307710 28 mm / 75 ks 10,10 
307780 32 mm / 75 ks 15,90

Aktové spony Economy
kvalitní aktové spony, lesklý pozinkovaný drát
kat. č.  popis cena
307550 50 mm / 100 ks 16,10
307560 75 mm / 50 ks 38,80

dopisní spony



Spojovače Rapid
Standard – univerzální sešívací drátky, vyrobené z kvalitního, dostatečně pevného 
a přitom dobře tvarovatelného drátku, garantovaná kapacita sešití do 20 listů papíru 
Strong – pevnější a kvalitnější drátek, který má navíc precizně zostřené hroty, vždy 
dosáhnete kvalitního výsledku sešití i při sešívání, 30 listů papíru nebo při kombinaci 
papíru a fólie, pro sešívačky Fashion (F) a sešívačky Rapid se super plochým sešíváním, 
Super Strong – kromě speciálního zostření hrotů jsou vyrobeny z extra pevné oceli, 
délka nožičky 8,5 mm zaručuje kapacitu sešití až 50 listů
kat. č.  popis cena
304360 24 / 6 / 1000 ks 10,50
304370 26 / 6 / 1000 ks 10,50
304160 24 / 6 / 1000 ks / Strong 13,20
304190 26 / 6 / 1000 ks / Strong 14,50
304380 24 / 8 / 1000 ks / Super Strong 45,–
304860 26 / 8 / 1000 ks / Super Strong 43,20

Spojovače Economy
kvalitní stříbrné drátky do sešívaček
kat. č.  popis cena
304170 mini č.10 / 1000 ks 4,40
304940 24 / 6 / 1000 ks 5,–

Spojovače RON
kvalitní drátky do sešívaček
kat. č.  popis cena
304350 mini č.10 / 2000 ks 19,90
304150 24 / 6 / 1000 ks 9,40
304200 24 / 6 / 2000 ks 15,60
304250 24 / 8 / 1000 ks  19,50
304300 24 / 10 / 1000 ks  20,90
304270 23 / 8 / 1000 ks 49,30
304290 23 / 10 / 1000 ks 58,80
304320 23 / 12 / 1000 ks 68,50
304330 26 / 6 / 1000 ks 12,80

Spojovače Leitz
vysoce kvalitní pozinkované drátky
* pro velkokapacitní sešívačku Leitz 5552
** pro velkokapacitní sešívačku Leitz 5553
kat. č.  popis cena
304090 mini č. 10 / 1000 ks 15,10
304070 24 / 6 / 1000 ks 19,20
304030 24 / 6 / 1000 ks / bílé 37,70
304080 24 / 8 / 1000 ks 70,40
305150 *25 / 10 / 1000 ks 62,60
304100 **23 / 15 XL / 1000 ks 233,–
304510 Leitz e1 / 2500 ks pro 5532 63,70
304520 Leitz e2 / 2500 ks pro 5533 82,60

Spojovače pro velkokapacitní sešívačku Leitz
jednoúčelová kazeta s pozinkovanými ocelovými drátky, pro sešívačky Leitz 5551, 
kazety jsou barevně odlišeny podle max. počtu sešívaných listů 
kat. č.  č. obr. popis cena
304600 1 K6 (drátky 26 / 6) – 5 kazet á 210 drátků / 25 listů 486,–
304800 2 K8 (drátky 26 / 8) – 5 kazet á 210 drátků / 40 listů 530,–
304810 3 K10 (drátky 26 / 10) – 5 kazet á 210 drátků / 55 listů 571,–
304820 4 K12 (drátky 26 / 12) – 5 kazet á 210 drátků / 80 listů 594,–

DOPORUČUJEME

4

3

2

1

Spojovače Kores
kvalitní drátky do sešívaček
kat. č.  popis cena
304050 24 / 6 / 1000 ks 10,70

Spojovače Boxer – Q
kvalitní stříbrné drátky
kat. č.  popis cena
304780 mini č.10 / 1000 ks 5,90
304750 24 / 6 / 1000 ks 9,10
304760 23 / 8 / 1000 ks 21,10
304770 23 / 10 / 1000 ks  27,70

Spojovače NOVUS
kvalitní drátky do sešívaček
kat. č.  popis cena
305140 mini č. 10 / 1000 ks 10,–
305130 24 / 6 / 1000 ks  14,30
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Připínáčky CONCORDE
vysoce kvalitní připínáčky, stříbrná barva
kat. č.  popis cena
308280 100 ks / velikost 10 / 8 12,30

Připínáčky RON

kat. č.  popis cena
308400 222 / 100 ks, velikost 10 / 8 15,–
308420 223 / 100 ks, velikost 11 / 9 15,30
308430 232 / 50 ks, technické 49,50

Připínáčky barevné RON

kat. č.  popis cena
308260 100 ks / barevný mix 14,70

Špendlíky mapové RON
špendlíky na nástěnku – barevný mix
kat. č.  popis cena
309060 30 ks 12,90
309050 100 ks 31,10

Špendlíky na nástěnku RON
špendlíky na nástěnku – barevný mix
kat. č.  popis cena
308710 25 ks 10,80

Kobercové hřeby RON

kat. č.  popis cena
308300 201 / 100 ks / velikost 14 / 11 28,10
308310 202 / 75 ks / velikost 16 / 15 35,10

Špendlíky mapové RON
špendlíky ve tvaru vlaječek nebo kuliček do korkových tabulí
kat. č.  popis cena
308970 vlaječky / 25 ks / barevný mix 27,80
308600 kuličky / 100 ks / barevný mix 36,20

Špendlíky na nástěnku Herlitz
plastové špendlíky na nástěnku, barevný mix
kat. č.  popis cena
309020 60 ks 39,90

připínáčky, špendlíky na nástěnku



Gumičky
kvalitní barevné gumičky, údaj udává délku
přeložené gumičky (nikoli průměr)
kat. č.  popis cena
531500 přeložená d. 50mm / 30 ks 6,90
531490 přeložená d. 50 mm / 100 ks 12,80
531480 přeložená d. 80 mm / 100 ks 16,30
531410 přeložená d. 60 mm / 0,5 kg / cca 1250 ks 129,–
531420 mix průměrů / 25 g / cca 40 ks 9,90

Špendlíky RON
špendlíky kalené
kat. č.  popis cena
308950 200 ks 29,80

Špendlíky Sakota
špendlíky poniklované
kat. č.  popis cena
308951  50 g 12,30

Sponkovač Easy Clipper
sponkovač umožňující pevné a efektní spojení dokumentů, kapacita 30 listů, plastové 
tělo v různých barvách, délka 11 cm, kovové sponky do sponkovače velikosti 15 mm
kat. č.  popis cena
305200 sponkovač / barevný mix 32,80
307220 náhradní klipy – 50 ks 44,20

Klipy kovové stříbrné
balení 12 ks
kat. č.  popis cena
309650 22 mm 3,–
309740 31 mm 3,70
309800 38 mm 5,30
309850 50 mm  7,50
309920 63 mm 11,40
309620 75 mm 16,–
309670 102 mm 31,10
309640 145 mm 42,30
309922 31 mm + magnet 13,10
309921 50 mm + magnet 17,–

Klipy kovové barevné RON
dodávány v barevném mixu, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
309680 15 mm 1,70
309690 19 mm 1,80
309700 25 mm 2,90
309730 32 mm 4,10

Gumičky Herlitz
barevný mix, 100 ks v krabičce
kat. č.  popis cena
531470 100 ks 56,60

Špendlíky barevné RON
špendlíky s barevnou hlavičkou, 
50 ks v sáčku
kat. č.  popis cena
308700 50 ks 18,30

Klipy kovové RON
klipy kovové, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
309630 15 mm 0,80
309660 19 mm 1,20
309710 25 mm 1,70
309760 32 mm  2,30
309830 41 mm  6,10
309870 51 mm  7,50

Klipy kovové barevné Fandy
kvalitní celokovové spony dodávané v mixu pastelových barev
kat. č.  popis cena
309691 19 mm / barevný mix 1,80
309692 32 mm / barevný mix 4,–

ilustrační foto
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