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Kancelářské doplňky CONCORDE
elegantní drátěné doplňky CONCORDE v zajímavém designu a černé barvě
kat. č.  popis obrázek cena
902010 kalíšek malý 1 39,–
902000 kalíšek velký 2 48,80
902200 otočný stojánek 3 351,–
902040 špalíček prázdný 4 62,40
902030 odpadkový koš 5 141,–
902080 stojánek na vizitky 6 33,–
902060 stojan na katalogy 7 145,–
902050 stojan na dopisy 8 104,–
902070 trojbox 9 329,–
902460 stojan na stůl / třídílný 10 121,–
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možnost dodání drátěných doplňků 
i ve stříbrném provedení
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3

Zásobník na záznamní kostky transparentní
plastový transparentní zásobník na záznamní kostky, dodáván s náplní
kat. č.  barva cena
476160 šedá 54,50
476170 modrá 54,50

Zásobník na záznamní kostky matový
plastový transparentní špalíček s náplní
kat. č.  barva cena
475940 světle modrá 55,10
475960 bílá 55,1055,10

Zásobníky na záznamní kostky
plastový zásobník na záznamní kostky v černé barvě, dodáván bez náplně
kat. č.  barva cena
476140 černá 19,20

Záznamní kostky bílé

kat. č.  popis cena
858960 9 cm x 9 cm x 4,5 cm / nelepená vazba 20,70
858970 9,5 cm x 9,5 cm x 7 cm / nelepená vazba 31,90
858950 9 cm x 9 cm x 4,5 cm / lepená vazba 20,70
090140 9 cm x 9 cm x 7 cm / lepená vazba 31,90
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kancelářské doplňky CONCORDE, zásobníky na záznamní kostky



Pracovní podložka BOBO
papírová podložka pro psaní poznámek, týdenní 
(bez kalendária), lepená na spodní straně, 30 listů
kat. č.  popis cena
413750 A3 96,– 
413760 A2 169,–

Pracovní podložka plastik
plastová podložka s klopou přes čelní stranu pro zakládání poznámek,
rozměr 67 x 44 cm
kat. č.  barva cena
413910 černá 106,–
413900 modrá 106,–

Pracovní podložky s obrázkem
psací podložky na stůl s kapsou na poznámky na levé straně, rozměr 60 x40 cm, 
neobsahují ftaláty
kat. č.  popis cena
413150 kůň 95,–
413152 T-Rex 95,–

Pracovní podložky dekorované
rozměr 60 x 40 cm, průhledná záložka na levé straně na ukládání vzkazů, poznámek, 
vizitek atd., neobsahují ftaláty
kat. č.  popis cena
414010 jednostranná / mapa Česká republika 109,–
413990 jednostranná / mapa Evropa 109,–
414050 jednostranná / mapa svět  109,–

Pracovní podložka transparentní Leitz
matná průsvitná podložka vysoké kvality, nového moderního tvaru, rozměr 50 x 65 cm, 
možnost vložení obrázku, důležitých informací, které potřebujete mít na očích, 
příjemný povrch pro psaní
kat. č.  barva cena
413700 matná 360,–

Pracovní podložka protiskluzová Leitz
protiskluzová podložka elegantního tvaru, nový měkký povrch, příjemný na dotyk, 
zadní strana má speciální úpravu díky které neklouže po pracovním stole, 
rozměr 50 x 65 cm
kat. č.  barva cena
413790 černá 324,–

Pracovní podložka protiskluzová Durable
protiskluzová robustní podložka na stůl, poskytuje pevný a pohodlný povrch pro psaní, 
rozměry: 520 x 650 mm
kat. č.  barva cena
413810 černá 242,–

MATERIÁL POLYPROPYLEN, ODOLNĚJŠÍ PROTI OHNUTÍ A POŠKOZENÍ ROHŮ

Jednostranná mapa České republiky
stolní podložka s motivem mapy ČR je vyrobená z vysoce odolného polypropylenu, na 
zadní straně je potištěna silikonovými nopky pro lepší přilnavost k desce psacího stolu, 
rozměr podložky je 60 x 39 cm
kat. č.  popis cena
414011  jednostranná mapa České republiky 83,60

P í dl žk BOBO

,

HŮ

cena
95,–
95,–
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pracovní podložky
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kat. č.  barva obrázek         Š x V x H cena
478401 s víkem L / bílá A 318 x 198 x 385 mm 460,–
478402 s víkem L / bílo - růžová A 318 x 198 x 385 mm 460,–
478403 s víkem L / bílo - modrá A 318 x 198 x 385 mm 460,–
478404 s víkem L / bílo - zelená A 318 x 198 x 385 mm 460,–
478405 s víkem S / bílá B 318 x 128 x 385 mm 291,–
478406 s víkem S / bílo - růžová B 318 x 128 x 385 mm 291,–
478407 s víkem S / bílo - modrá B 318 x 128 x 385 mm 291,–
478408 s víkem S / bílo - zelená B 318 x 128 x 385 mm 291,–
478409 s držadlem L / bílá C 307 x 101 x 375 mm 245,–
478410 s držadlem S / bílá D 307 x 56 x 181 mm 140,–
478411 bílá E 246 x 98 x 160 mm 175,–
478412 bílo - růžová E 246 x 98 x 160 mm 175,–
478413 bílo - modrá E 246 x 98 x 160 mm 175,–
478414 bílo - zelená E 246 x 98 x 160 mm 175,–



Zásuvkový box Leitz WOW
nápadná, vysoce kvalitní kostka ve výrazných barvách WOW v kombinaci s bílou a lesklým povrchem, varianta 2 malé a 2 velké zásuvky (2+2) nebo 4 malé a 1 velká zásuvka (4+1), 
gumové nožičky pro lepší stabilitu a ochranu nábytku, možné stohovat až 3 kostky na sebe pro úsporu místa, součástí je rozlišovač se štítkem pro popis každé zásuvky pro snadnou 
orientaci
kat. č.  barva cena
479894 šedá / 2+2 zásuvky 1499,–
479890 růžová / 2+2 zásuvky 1499,–
479900 modrá / 2+2 zásuvky 1499,–
479910 oranžová / 2+2 zásuvky 1499,–
479920 zelená / 2+2 zásuvky 1499,–
479930 tyrkysová / 2+2 zásuvky 1499,–
479940 fialová / 2+2 zásuvky 1499,–
  
479895 šedá / 4+1 zásuvky 1562,–
479896 růžová / 4+1 zásuvky 1562,–
479897 modrá / 4+1 zásuvky 1562,–
479901 oranžová / 4+1 zásuvky 1562,–
479898 zelená / 4+1 zásuvky 1562,–
479899 tyrkysová / 4+1 zásuvky 1562,–
479902 fialová / 4+1 zásuvky 1562,–

Zásuvkový box Europost
moderní box s uzavřenými zásuvkami pro přehlednou archivaci dokumentů formátu A4, 
složek i různých předmětů, v designu a svěžích barvách řady Esselte VIVIDA, 4 zásuvky 
se zarážkami proti nechtěnému vypadnutí zásuvky, gumové nožičky pro lepší stabilitu 
a ochranu nábytku, stohovatelné až 3 zásuvky na sebe, rozměry 285 x 245 x 372
kat. č.  barva / popis cena
479801 černá  695,–
479802 bílá 695,–
479803 červená 695,–
479804 modrá 695,–

Zásuvkový box VARICOLOR®

atraktivní, inovativní box s hladce výsuvnými zásuvkami a štítky pro jejich označení, 
box je vyroben z vysoce kvalitního plastu a je možno jej stohovat, vhodný pro tiskoviny 
formátu A4 a C4, ve třech provedeních – s 5, 7 nebo 10 zásuvkami, popřípadě ve variantě 
4 zásuvek se zámkem, rozměry všech zásuvek jsou stejné: 280x 292x 356 (š x v x h)
kat. č.  popis cena
479891 5 zásuvek 1728,–
479892 7 zásuvek 1915,–
479893 10 zásuvek 2178,–
479951 4 zásuvky + zámek 2275,–

3
DNY

3
DNY

ásuvky 1562,–y ,

4
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zásuvkové boxy

nový design od října 2018
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Kancelářský box na spisy Europost Solea
moderní odkladač pro uložení dokumentů formátu A4 na pracovním stole s unikátním 
embosovaným povrchem ve svěžích barvách řady Esselte SOLEA, kolmé nebo 
předsazené stohování ve 3 pozicích pro lepší organizaci, zaoblený výřez pro snazší 
přístup k dokumentům
kat. č.  barva cena
475170 červená 70,80
475180 levandulová / fialová 70,80
475190 modrá 70,80

70,80
lová / fialová 70,80

70,80

Kancelářský box Leitz WOW
dvoubarevný odkládač Leitz WOW v zářivých barvách, který zaujme na první pohled, 
může být použit samostatně nebo stohován do odkládací stěny, nabídka zářivých barev 
pro výjimečné pracovní prostředí se skvěle doplňuje s dalšími výrobky řady WOW, vyšší 
boční stěny, pro větší kapacitu, extra velký výřez v přední části a zešikmená odkládací 
plocha pro snadný přístup k dokumentům, pro vertikální stohování
kat. č.  barva cena
479721 šedo-bílá 173,–
479722 růžovo-bílá 173,–
479723 modro-bílá 173,–
479724 zeleno - bílá 173,–

p

Kancelářský box Leitz PLUS WOW
odkladač Leitz PLUS v zářivých barvách, který zaujme na první pohled, může být použit 
samostatně nebo stohován do odkládací stěny, nabídka zářivých barev pro výjimečné 
pracovní prostředí se skvěle doplňuje s dalšími výrobky řady WOW, vyšší boční stěny pro 
větší kapacitu, extra velký výřez v přední části a zešikmená odkládací plocha pro snadný 
přístup k dokumentům, pro kolmé nebo předsazené stohování
kat. č.  barva cena
479690 bílá 148,–
479700 růžová 148,–
479710 zelená 148,–
479720 oranžová 148,–
479730 modrá 148,–
479820 tyrkysová 148,–
479830 fialová 148,–

další produkty z řady WOW 
najdete v kapitolách 
č. 3 Archivace a č. 7 Sešívače

Kancelářský box Leitz PLUS STYLE
odkladač Leitz PLUS STYLE v moderních barvách, který zaujme na první pohled, může 
být použit samostatně nebo stohován do odkládací stěny, nabídka netradičních barev 
se skvěle doplňuje s dalšími výrobky řady STYLE, vyšší boční stěny pro větší kapacitu, 
extra velký výřez v přední části a zešikmená odkládací plocha pro snadný přístup 
k dokumentům, pro kolmé nebo předsazené stohování
kat. č.  barva cena
479840 arktická bílá 148,–
479850 granátově červená 148,–
479860 zelenkavá 148,–
479870 titanově modrá 148,–
479880 saténově černá 148,–

3
DNY

Kancelářský box na spisy Europost
moderní odkladač v tradiční barvě, embosovaný povrch, kolmé stohování nebo 
stupňovité umístění ve 3 pozicích, zaoblený přední výřez pro snadný přístup 
k dokumentům, zešikmená přední odkládací plocha pro udržení dokumentů, prostor 
pro popisovatelné štítky s možností umístění vpravo či vlevo, při stohování pojme až 
370 listů A4
kat. č.  barva cena
475270 žlutá 69,40
475280 modrá 69,40
475290 zelená 69,40
475340 červená 69,40
475350 černá 69,40
475360 bílá 69,40
  
475310 čirá 71,80
475300 kouřová 71,80

Kancelářský box na spisy Fusion
moderní odkladač pro uložení dokumentů formátu A4 na pracovním stole s unikátním 
embosovaným povrchem v klasických barvách, lze kombinovat s ostatními výrobky 
z řady Esselte Europost, kolmé nebo předsazené stohování ve 3 pozicích pro lepší 
organizaci, zaoblený výřez pro snazší přístup k dokumentům
kat. č.  barva cena
479510 modrá 46,50
479520 černá 46,50
  
479540 šedá / transparentní 49,90
479560 čirá 49,90

90
90
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kancelářské boxy



Kancelářský box na spisy Office
plastové stohovatelné zásuvky, slouží k ukládání dokumentů formátu A4
kat. č.  barva cena
490010 černá  55,60
490050 modrá 55,60
490080 červená 55,60
490000 bílá 55,60
490130 světle zelená 55,60
490140 žlutá 55,60

Kancelářský box na spisy Centra
plastový kancelářský odkladač pro dokumenty do formátu A4, stohovatelný kolmo 
i předsazeně, rozměry 254 x 61 x 350 mm
kat. č.  barva cena
475200 čirá 44,20
475210 kouřová 44,20
475220 černá 44,20
475230 modrá 44,20
475240 červená 44,20
475250 bílá 44,20
475260 šedá 44,20

Kancelářský box na spisy Office transparentní
plastové stohovatelné zásuvky, slouží k ukládání dokumentů formátu A4
kat. č.  barva cena
490070 čirá / transparentní 57,90
490060 modrá / transparentní 57,90
490150 hnědá / transparentní 57,90

Kancelářský box na spisy Herlitz
plastový kancelářský odkladač pro dokumenty do formátu A4, stohovatelný kolmo 
i předsazeně
kat. č.  barva cena
490201 lila / fialová 59,60
490202 mint / zelená 59,60
490203 rose / růžová 59,60
490204 bílá / transparentní 59,60

Stojan na spisy Office
plastový stojan na spisy formátu A4
kat. č.  barva cena
399130 černá 62,90
399640 čirá / transparentní 68,80
399140 bílá / matová 77,20
399030 modrá / matová 77,20

Stojan na spisy Herlitz
plastový stojan na spisy formátu A4
kat. č.  barva / popis cena
401041 lila / fialová 79,40
401042 mint / zelená 79,40
401043 rose / růžová 79,40
401044 bílá / transparentní 79,40
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Stojan na spisy Leitz WOW
atraktivní stojan na časopisy prémiové kvality ve výrazných a módních metalických 
barvách s vysokým leskem, tento pevný stojan perfektně doplňuje další výrobky z řady 
Leitz WOW, současný moderní vzhled, který bude vypadat skvěle ve Vaší kanceláři 
i u Vás doma, navrženo s důrazem na stabilitu a odolnost, hřbetní úchyt pro snadnou 
manipulaci, rozměry 75 x 312 x 258 mm
kat. č.  barva cena
399894 růžová 172,–
399891 modrá 172,–
399890 oranžová 172,–
399892 zelená 172,–
399895 bílá 172,–
399896 fialová 172,–
399893 tyrkysová 172,–

Stojan na spisy Leitz Click&Store
stojan na časopisy s rámečkem na popisovací štítek na přední a zadní straně, skládací 
pro úsporu místa, když se nepoužívá, laminovaný povrch pro lepší 
a trvalejší ochranu, moderní design, který se bude skvěle vyjímat 
v každé kanceláři, rámeček na štítek pro snadné popisování,
rozměry 103 x 330 x 253 mm
kat. č.  barva cena
398300 bílá 241,–
398301 tyrkysová 241,–
399070 modrá 241,–
399060 oranžová 241,–
399061 fialová 241,–
398410 růžová 241,–
398420 zelená 241,–

Stojan na spisy Esselte
moderní stojan na časopisy pro uložení dokumentů formátu A4 na pracovním stole 
s unikátním embosovaným povrchem a ve svěžích barvách řady Esselte VIVIDA, snížený 
hřbet pro jasnou identifikaci obsahu z přední strany, integrovaný úchyt pro snadné 
vytažení z police
kat. č.  barva cena
401050 bílá 72,40
401060 červená 72,40
401070 černá 72,40
401080 modrá 72,40
398620 zelená 72,40
398660 žlutá 72,40

Stojan na spisy Esselte Economy
skládací stojan na katalogy, prospekty, časopisy a jiné materiály do formátu A4, 
vyměnitelné popisovatelné papírové štítky
kat. č.  barva / popis cena
398540 černá / hřbet 70 mm  108,–
398470 modrá / hřbet 70 mm 108,–
398520 červená / hřbet 70 mm 108,–

Stojan na spisy Solea
moderní stojan na časopisy pro uložení dokumentů formátu A4 na pracovním stole 
s unikátním embosovaným povrchem ve svěžích barvách řady Esselte SOLEA, snížený 
hřbet pro jasnou identifikaci obsahu z přední strany, integrovaný úchyt pro snadné 
vytažení z police
kat. č.  barva cena
398320 červená 72,40
398330 levandulová / fialová 72,40
398340 modrá 72,40

3
DNY

Stojan na spisy Leitz WOW
atraktivní dvoubarevný stojan na časopisy prémiové kvality ve výrazných a módních 
metalických barvách s vysokým leskem, tento pevný stojan perfektně doplňuje další 
výrobky z řady Leitz WOW, současný moderní vzhled, který bude vypadat skvěle 
ve Vaší kanceláři i u Vás doma, navrženo s důrazem na stabilitu a odolnost, 
rozměry 73 x 318 x 272 mm
kat. č.  barva  cena
399897 šedo-bílá 259,–
399898 růžovo-bílá 259,–
399899 modro-bílá 259,–
399911 zeleno - bílá 259,–

3
DNY

259,–
259,–

tu a odo ost,
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stojany na spisy



3
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LEITZ CLICK & STORE
Praktický úlo ný systém v moderním designu, který 
vypadá ú asn  kdekoliv. Polaminovaný povrch dodá 
krabicím nejen lesklý vzhled, ale také je chrání p ed 
poškrábáním. Prémiový vzhled dotvá í kvalitní kovový 
štítek pro popis obsahu a pevné úchyty. Patentovaný 
systém konstrukce zabra uje samovolnému rozl ení 
krabice v p ípad  t šího obsahu. Navíc se krabice Leitz 
dají snadno rozlo it, pokud je zrovna nepot ebujete.

Z rohy Kvalitní štítky  
na popisky

Rychlé a snadné 
skládání díky 
patentkám

Robustní kovové 
úchyty pro 
p enášení

Krabice na ukládání médií

Krabice na CD
Kapacita 30 standardních, 60 tenkých     
nebo 160 papír
143 x 136 x 352 mm 

203,–

Krabice na DVD
Kapacita 20 standardních                               

206 x 147 x 352 mm

240,–

Univerzální krabice

Malá  (formát A5) 
220 x 160 x 282 mm   299,–

St ední  (formát A4)
281 x 200 x 370 mm       353,–

Velká  (formát A3)
369 x 200 x 482 mm               435,–

Ostatní

r 
na štítek a úchytem pr  241,–

Z x
3 zásuvky 286 x 282 x 358 mm 716,–

 

Modrá ZelenáOr Purpurová
modrá

Bílá

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
398870 397890 398150 398170 398190 398180 397940 397950

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
398900 398901 398917 398908 398918 398911 398909 398919

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
398850 398690 398270 397990 397970 397980 398272 398271

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
397960 398240 398220 398200 398210 398230 397900 397910

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
398860 398970 398863 398861 398862 479773 398864 398865

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
399600 398300 398410 399070 399060 398420 398301 399061

černá bílá růžová modrá oranžová zelená tyrkysová fialová
479110 479120 479112 479113 479114 479772 479111 479115



Hudební stojánek na psací potřeby Leitz WOW
stylový stojánek na tužky v zářivých metalických barvách, zároveň funguje i jako 
stojánek na telefon, který dokáže zesílit jeho hlasitost
kat. č.  barva  cena
571861 šedo-bílá 141,–
571862 růžovo-bílá 141,–
571863 modro-bílá 141,–
571864 zeleno - bílá 141,–

3
DNY

cena
141,–
141,–
141,–
141,–

Stojánek na psací potřeby Esselte
samostatný stojánek na psací potřeby z designové řady VIVIDA
kat. č.  barva cena
571860 bílá 86,60
571870 černá 86,60
571880 červená 86,60
571890 modrá 86,60

Otočný prezentační stojan
pojízdný otočný stojan v barvě černé, boxy nejsou součástí 
- jsou samostatně dokoupitelné, výška stojanu včetně boxů 
je 156 cm, maximální kapacita stojanu je 24 boxů
kat. č.  popis cena
572730 stojan 4719,–

5
DNŮAdaptér pro zavěšení kancelářských boxů a boxy

adaptér je vhodný pro zavěšení boxů na stěnu či postavení na stůl, 
rozměr boxu: 29,6 x 26,2 x 4,7 cm, rozměr adaptéru 16,5 x 16 x 10 cm
kat. č.  popis cena
479280 box / modrá transparentní 285,–
479270 adaptér / čirá 211,–

další nabídku prezentačních boxů naleznete v kapitole č. 11 Prezentace

Stojánek na psací potřeby
plastový stojánek na psací potřeby, kulatý, 
šestidílný
kat. č.  popis cena
572020 černá 45,80

Stojánek na psací potřeby CONCORDE otočný
plastový otočný stojánek na psací potřeby v zajímavém designu s jedenácti 
přihrádkami, průměr základny 16 cm
kat. č.  barva cena
571940 červená 180,–
571950 modrá 180,–

08

186

K
A

N
C

EL
Á

Ř
S

K
É 

D
O

P
LŇ

K
Y

2018     2019

stojánky na psací potřeby, stojan



Pokladny
uzamykatelné pokladny z kvalitního ocelového plechu, plastová vložka s 8 přihrádkami 
na mince, otočný cylindrický zámek se 2 klíči
kat. č.  barva / popis cena
449100 modrá / 80 mm x 120 mm x 155 mm 306,–
449110 černá / 80 mm x 120 mm x 155 mm 306,–
  
449060 modrá / 85 mm x 160 mm x 205 mm 355,–
449070 černá / 85 mm x 160 mm x 205 mm 355,–
  
449080 modrá / 90 mm x 200 mm x 255 mm 425,–
449090 černá / 90 mm x 200 mm x 255 mm 425,–
  
449120 modrá / 90 mm x 235 mm x 330 mm 562,–
449130 černá / 90 mm x 235 mm x 330 mm 562,–

 k dispozici ještě v barvě 
bílá, červená, stříbrná

Podpěrka knih
podpěrka knih vyrobená z tvrdého plastu vhodná do kanceláře i domácnosti, 
k podepření dokumentů a knih do formátu A4, dodáváno jako set 
- 1 balení obsahuje 2 ks, rozměry: 160 x 180 x 140 mm
kat. č.  popis cena
571230 sada 2 ks 152,–

Informační tabule
tabulky určené pro vnitřní použití ve veřejných prostorách jako škola, kanceláře, 
nemocnice apod., snadno a jednoduše můžete odstranit přední kryt a vyměnit cedulku 
nebo plakát, systém uchycení tvoří dva hliníkové profily a vrchní antireflexní fólie s ABS 
povrchem, montážní sada v podobě vrutů nebo oboustranné lepenky součástí balení
kat. č.  barva / popis cena
848200 148 mm x 50 mm 245,–
848210 148 mm x 105 mm / A6 296,–
848220 210 mm x 148 mm / A5 437,–

3
DNY

3

Informační tabule INFO SIGN
profesionální nástěnné informační tabule v jednoduchém účelném designu z hliníku 
a průzračného akrylu v několika velikostech, montážní sada je součástí výrobku, 
software pro vytvoření textu zdarma ke stažení na www.durable.de, 
barva: kombinace černá / stříbrná
kat. č.  popis č. obr. cena
447800 149 mm x 52,5 mm 1 289,–
447810 149 mm x 148,5 mm 2 432,–
447820 210 mm x 297 mm 3 913,–

1

2

4
DNY

Dveřní informační tabulky Euro Flex
bezrámové elegantní provedení v kombinaci čirého plexi a nerezových šroubů, 
v kombinaci s fólií Folex BG 72 lze vytvořit i zcela transparentní provedení
kat. č.  popis cena
447821 190  x 145 mm 550,–
447822 170 x 170 mm 569,–
447823 340 x 250 mm 855,–

na
,–
,–
,–

3
DNY

Schránka na klíče
kovová schránka na klíče, možnost uzamčení, určené pro upevnění na stěnu
kat. č.  popis cena
449020 schránka na 20 klíčů 378,–
449030 schránka na 40 klíčů 509,–
449040 schránka na 80 klíčů 924,–
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Koš odpadkový Office
plastové děrované a plné koše, kapacita 11, 13 litrů
kat. č.  popis / barva cena
490410 děrovaný / černá / 11 litrů 58,10
490450 děrovaný / modrá / 11 litrů 58,10
  
490390 plný / černá / 13 litrů 75,20
490560 plný / modrá / 13 litrů 75,20

Koš odpadkový Leitz WOW
vysoce kvalitní odpadkový koš ve výrazných stylových barvách WOW, hladký vnitřek koše pro snadnější čištění, integrovaný úchyt pro snadný přenos a vysypání, praktický okraj pro 
bezpečné zachycení sáčku koše, stohovatelné do sebe, kapacita 15 litrů
kat. č.  barva cena
491650 bílá 167,–
491660 růžová 167,–
491670 modrá 167,–
491680 oranžová 167,–
491690 zelená 167,–
491700 ledově modrá 167,–
491710 fialová 167,–

Koš odpadkový Esselte
hladký vnitřek koše pro snadné čištění, integrovaný úchyt pro snadný přenos 
a vysypávání koše, praktický okraj koše pro bezpečné zachycení sáčku do koše, 
stohovatelné do sebe při nepoužívání,
kapacita: 14 litrů
kat. č.  barva cena
491460 bílá 128,–
491470 červená 128,–
491480 modrá 128,–
491490 černá 128,–
491430 zelená 128,–
491440 žlutá 128,–

Schránka na klíče KEY BOX
elegantní schránka na klíče z vysoce kvalitního hliníku, slouží k uložení klíčů 
s inovativními klíčenkami KEY CLIP, které umožňují stálou viditelnost popisu, protože 
klíč je ukryt za klíčenkou, součástí balení je montážní sada a šest klíčenek, 
rozměr: 302 x 280 x 118 mm
kat. č.  popis cena
448800 schránka na 18 klíčů 1425,–
448801 schránka na 36 klíčů 1719,–
448780 schránka na 54 klíčů 2265,–

možnost objednat schránku 
i s kódovatelným zámkem

5
DNŮ

Klíčenky KEY CLIP
klíčenky s pernamentně viditelným značením jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitního plastu, jdou jednoduše 
otevřít bez nutnosti vyjmutí kroužku na klíče
kat. č.  popis cena
448810 černá / 6 ks 114,–
448830 červená / 6 ks 114,–
448820 modrá / 6 ks 114,–

Jmenovky na klíče
jmenovky na klíče
kat. č.  popis cena
435180 20 x 50 mm / 5 ks 23,40
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