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Vazač kroužkový elektrický DSB CB 200e
elektrický stroj pro kroužkovou vazbu s novým originální designem, který dbá na 
vysokou míru stability, nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální nastavení, 
integrované měřítko velikosti kroužku doporučí správnou velikost, kapacita děrování 
20 listů 80 g, sváže maximálně 500 listů, maximální formát A4, velikost 430 x 280 x 240 
mm, hmotnost 11 kg, nově s rychlejším motorem
kat. č.  popis cena
855870 CB 200e 8354,–

Vazač kroužkový CB 180
nový originální design, který dbá na vysokou míru stability během operací potřebných 
pro děrování nebo vázání, nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální nastavení, 
integrované měřítko velikosti kroužku doporučí správnou velikost, kapacita děrování 
18 listů (80 g) papíru, 2 listy předních desek 
vázací kapacita 450 listů
  vyřaditelné zuby 2 (číslo 20 a 21)
  maximální formát A4
  nastavení hloubky 
  boční vystředění
  velikost 405 x 295 x 170 mm
  hmotnost 5 kg

kat. č.  barva cena
855860 CB 180 2935,–

Vazač kroužkový CB 122
kancelářský kroužkový vazač s dvouruční pákou pro děrování a se samostatnou 
pákou pro otvírání plastových hřbetů a měřidlem velikosti kroužku, komfort obsluhy 
předurčuje tento stroj do kanceláře pro vytváření profesionálních dokumentů, 
najednou prosekává 12 listů 80 gramového papíru, sváže maximálně 500 listů, stroj má 
nastavitelný doraz a hloubku prosekávání a odpadní zásuvku, hmotnost 4 kg, rozměry: 
400 x 270 x 255 mm
kat. č.  popis cena
315990 CB 122 1996,–

Vazač kroužkový DSB CB 20 Tango
elegantní a uživatelsky komfortní stroj navazující na předchozí model CB 230 pro 
vázání dokumentů do plastových hřbetů, stroj je obohacen o systém Effortless Punch 
Systém usnadňující děrování bez velké námahy, je vybaven oddělenými pákami pro 
děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou 
okraje a postranního dorazu, najednou prosekne až 20 listů, sváže 500 listů a jeho 
konstrukce umožňuje i náročný provoz, Effortless Punch System – zpřevodování 
děrovacího mechanismu, díky němuž bylo dosaženo úspory námahy až 30%, rozměry: 
440x480x430 mm, hmotnost 12,5 kg
kat. č.  popis cena
855880 CB 20 6319,–
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Vazač kroužkový CB 60
jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů, vhodný pro 
domácí kanceláře na příležitostné použití, je vybaven oddělenými pákami pro děrování 
a roztažení kroužku, najednou prosekne až 6 listů (21 otvorů) a sváže až 95 listů, 
formát A4, rozměry 360 x 155 x 85 mm, hmotnost 1,5 kg
kat. č.  popis cena
855760 CB 60 1080,–

Vazač na drátěnou vazbu DSB WR 150
stroj na drátěnou vazbu 3:1 v elegantním provedení, nový originální design, který 
dbá na vysokou míru stability, během operací potřebných pro děrování nebo vázání, 
nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální nastavení, integrované měřítko velikosti 
drátku doporučí správnou velikost, tlačítko zámku udrží stroj v pozici vhodné pro 
lepší skladování, pět vyřaditelných segmentů, mikroadjustace lisu pro správné utažení 
hřbetu, kapacita děrování 15 listů, sváže maximálně 140 listů, maximální formát A4, 
rozměry 405 x 295 x 145, hmotnost 5,5 kg
kat. č.  popis cena
855790 DSB WR 150 3923,–

3
DNY

 

202 2018     2019

10
K

A
N

C
EL

Á
Ř

S
K

Á
 T

EC
H

N
IK

A
vazače



Vazač kroužkový GBC CombBIND C340 
vazač CombBind® C340 je ideální pro velké objemy dokumentů a časté využívání, 
sdružuje manuální děrování až 25 listů papíru s gramáží 80 g/m2 a vázání až 450 listů 
s využitím hřbetů 51 mm, může vázat dokumenty formátů A3 na výšku, A4 nebo 
A5 a je vybaven automatickým středěním, oddělovačem papírů a madlem plné šířky 
zajišťujícím plynulé a snadné děrování, záruka 2 roky
kat. č.  popis cena
855851 C340  8325,–

Vazač kroužkový elektrický GBC CombBIND C450E 
elektrický kroužkový vazač CombBind® C450E je ideální pro velké objemy dokumentů 
a časté využívání, elektronicky řízené děrování zrychluje a zjednodušuje vázání 
dokumentů, sdružuje děrování až 25 listů papíru s gramáží 80 g/m2 a vázání až 450 listů 
s využitím hřbetů o průměru 51 mm, může vázat dokumenty A3 na výšku, A4 nebo A5 
a je vybaven několika funkcemi, například automatickým středěním a oddělovačem 
papírů, záruka 2 roky
kat. č.  popis cena
855852 C450E 15835,–

Hřbety pro kroužkovou vazbu 6 – 10 mm
6 mm: kapacita 25 listů, 8 mm: kapacita 45 listů, 10 mm: kapacita 65 listů
kat. č.  popis cena
875420 6 mm / bílá / 100 ks 80,20
875430 6 mm / černá / 100 ks 80,20
875440 6 mm / modrá / 100 ks 80,20
875450 6 mm / červená / 100 ks 80,20
  
875540 8 mm / bílá / 100 ks 96,60
875550 8 mm / černá / 100 ks 96,60
875570 8 mm / modrá / 100 ks 96,60
875560 8 mm / červená / 100 ks 96,60
  
875610 10 mm / bílá / 100 ks 119,–
875620 10 mm / černá / 100 ks 119,–
875640 10 mm / modrá / 100 ks 119,–
875630 10 mm / červená / 100 ks 119,–

Hřbety pro kroužkovou vazbu 19 – 25 mm
19 mm: kapacita 180 listů , 22 mm: kapacita 210 listů, 25 mm: kapacita 240 listů
kat. č.  popis cena
875900 19 mm / černá / 100 ks 294,–
875920 19 mm / modrá / 100 ks 294,–
  
875970 22 mm / černá / 50 ks 195,–
875990 22 mm / modrá / 50 ks 195,–
876040 25 mm / černá / 50 ks 244,–
876060 25 mm / modrá / 50 ks 244,–

Hřbety pro kroužkovou vazbu 12 – 16 mm
12 mm: kapacita 95 listů, 14 mm: kapacita 125 listů, 16 mm: kapacita 145 listů
kat. č.  popis cena
875680 12 mm / bílá / 100 ks 153,–
875690 12 mm / černá / 100 ks 153,–
875710 12 mm / modrá / 100 ks 153,–
875700 12 mm / červená / 100 ks 153,–
   
875750 14 mm / bílá / 100 ks 195,–
875760 14 mm / černá / 100 ks 195,–
875780 14 mm / modrá / 100 ks 195,–
875770 14 mm / červená / 100 ks 195,–
   
875820 16 mm / bílá / 100 ks 247,–
875830 16 mm / černá / 100 ks 247,–
875850 16 mm / modrá / 100 ks 247,–
875840 16 mm / červená / 100 ks 247,–

Desky pro kroužkovou vazbu
přední strana z průhledného PVC 200 mikronů
kat. č popis cena
875200 A4 / čirá / 100 ks 235,–
875220 A4 / modrá / 100 ks 260,–
875230 A4 / červená / 100 ks 260,–
875210 A4 / kouřová / 100 ks 260,–

zadní strana z kartonu 250 g s designem imitace kůže
kat. č popis cena
875350 A4 / bílá / 100 ks 244,–
875360 A4 / modrá / 100 ks 244,–
875370 A4 / červená / 100 ks 244,–
875380 A4 / černá / 100 ks 244,–

zadní strana z leštěného kartonu 250 g
kat. č popis cena
875280 A4 / bílá / 100 ks 201,–
875310 A4 / modrá / 100 ks 277,–
875300 A4 / červená / 100 ks 277,–
875290 A4 / černá / 100 ks 277,–
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Desky pro termovazbu
termodeskami lze velmi esteticky svázat dokumenty od 10 – 120 listů, s přední 
transparentní fólií a zadní stranou z bílého polomatného kartónu 250 g/m2,
balení 100 ks, pouze u desek 9 mm balení 80 ks 
kat. č.  popis cena
411290 1,5 mm / 15 listů / bílé 10,70
411250 3 mm / 30 listů / bílé 10,70
411300 6 mm / 60 listů / bílé 10,70
411230 9 mm / 90 listů / bílé 10,70

Termovazač DSB TB 200e
elegantní, designově vydařený termovazač vhodný pro kancelářský provoz, sváže 
maximálně 200 listů formátu A4 80 g, světelná a zvuková signalizace informuje 
uživatele o provozním nahřátí stroje a o průběhu vázacího cyklu, 
rozměry 345 x 120 x 190 mm, hmotnost 1,5 kg
kat. č.  popis cena
315960 DSB TB 200e 1303,–

Drátěná vazba
drátěný hřbet pro drátěnou vazbu 3 : 1, cena za balení
  průměr 4,8 mm – kapacita 20 listů papíru 80 g / m2

  průměr 6,9 mm – kapacita 35 listů papíru 80 g / m2

  průměr 9,5 mm – kapacita 60 listů papíru 80 g / m2 
  průměr 11,1 mm – kapacita 95 listů papíru 80 g / m2

kat. č.  popis / barva cena
847050 4,8 mm / bílá / 100 ks 348,–
847060 4,8 mm / černá / 100 ks 348,–
847010 6,9 mm / bílá / 100 ks 367,–
847020 6,9 mm / černá / 100 ks 386,–
847030 9,5 mm / černá / 100 ks 561,–
847040 11,1 mm / černá / 100 ks 697,–

další barvy termodesek 
žádejte u našich operátorek

3
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Laminovací pouzdra
laminovací pouzdra jsou vhodná pro všechny druhy laminátorů, laminování ochrání 
dokument a fotografie proti mechanickému poškození, vlhku, nečistotě a zvýrazní 
jejich vzhled, pouzdra jsou čirá, lesklá

Pouzdra 80 mikronů
kat. č.  popis cena
435860 A5 / 100 ks / 80 mikronů 137,–
435840 A4 / 100 ks / 80 mikronů 259,–
435850 A3 / 100 ks / 80 mikronů 520,–

Pouzdra 100 mikronů
kat. č.  popis cena
435950 A6 / 100 ks / 100 mikronů 100,–
435830 A5 / 100 ks / 100 mikronů 189,–
435820 A4 / 100 ks / 100 mikronů 329,–
435870 A3 / 100 ks / 100 mikronů 711,–

Pouzdra 125 mikronů
kat. č.  popis cena
435780 54 x 86 mm / 100 ks / 125 mikronů 44,90
435740 A6 / 100 ks / 125 mikronů 122,– 
435720 A5 / 10 0 ks / 125 mikronů 223,–
435710 A4 / 100 ks / 125 mikronů 421,–

ilustrační foto
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Laminovací pouzdra 
laminovací pouzdra jsou vhodná pro všechny druhy 
laminátorů, laminování ochrání dokument a fotografie 
proti mechanickému poškození, vlhku, nečistotě 
a zvýrazní jejich vzhled, pouzdra jsou čirá, lesklá
kat. č.  popis cena
435842 A4 / 25 ks / 80 mikronů 76,50
435844 A4 / 25 ks / 100 mikronů 89,80



Studený laminátor Leitz CS 9
unikátní manuální studený laminátor s folií na roli, systém laminace za 
studena umožňuje bezpečné laminování tepelně citlivých materiálů, 
snadno se obsluhuje, jeho provoz je maximálně ekonomický jelikož 
nevyžaduje zahřátí ani elektrický proud, laminuje dokumenty do formátu 
A4 s neomezenou délkou, možnost laminování jen z jedné strany, 
rozměry: 360 x 220 x 170 mm
kat. č.  barva cena
316050 stříbrno – modrá 1627,–

Fólie na roli pro studený laminátor CS9
fólie na roli umožňuje laminaci dokumentů jakékoliv délky až do šíře 215 mm, díky 
samolepicímu povrchu na obou vnitřních stranách fólie je možné nůžkami upravit 
dokument dle Vašich potřeb, výměna je jednoduchá a rychlá, tloušťka 80 mikronů
kat. č.  popis cena
539460 20 m 696,–
539490 30 m 906,–

Laminátory DSB HQ
spolehlivé kancelářské laminátory do formátu A4 a A3, plynulé nastavení teploty do 
125 mic., studená i teplá laminace, rychlost laminace 300 mm/min., pro folie 80–125 mic
kat. č.  popis cena
315940 HQ 235 / A4 917,–
315950 HQ 335 / A3 1100,–

Laminátor DSB s integrovanou řezačkou
jednoduchý laminátor pro laminování dokumentů v menší kanceláři nebo pro domácí 
použití, jednoduchá obsluha a skladnost výhodou, nahřátí stroje do pracovní teploty 
za 1,5 minuty ušetří čas, možná laminace i za studena, rychlost laminace 400mm/min, 
funkce Release zabrání uvíznutí dokumentu mezi válci, ve spodní části laminátoru 
integrována jednoduchá řezačka na občasné oříznutí papíru i zalaminovaného 
dokumentu, rychlost laminace 400 mm / min, pro folie do 125 mic
kat. č.  popis cena
315883 HQ 236 / A4 949,–
315886 HQ 336 / A3 1169,–

Laminátory DSB SUPER
designově zajímavý jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A4 nebo A3, pro 
laminování dokumentů i barevných tisků, velkou předností je rychlé nahřátí válců 
do pracovního režimu, a to již za 1 minutu, ovládání dotykovým panelem, rychlost 
laminace 800 mm/min (téměř 3 strany A4 za minutu), přechod do úsporného režimu po 
30 minutách nečinnosti, max. vstupní šíře pro formát A4 je 240 mm, pro formát A3 je 
330 mm, maximální síla laminace 125 micronů
kat. č.  popis cena
315881 A4 / 236 SUPER 2764,–
315882 A3 / 336 SUPER 3412,–

3
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 funkce 
zpětného chodu

dotykové 
ovládání
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Laminátor Vision
revoluční laminátor s automatickou detekcí síly lamina , s rychlostí ohřevu do 1 minuty, 
rychlostí laminace 1000 mm/min, laminátor ve špičkovém designu, který stačí zapnout 
a začít laminovat, o vše už se postará sám, šíře laminace 335 mm, maximální síla 
laminace 250 mic,  systém proti uvíznutí lamina, není nutné používat speciální a drahé 
laminovací kapsy       
kat. č.  popis cena
315885 A3 / G60 6492,–
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LEITZ ILAM – 
DOKONALÝ VÝSLEDEK BEZ OHLEDU 
NA TO, JAK LAMINUJETE

Patentovaný systém vkládání*Easy  Feed

O zbytek se postará 
laminátor

Vložte dokument 
pomocí vodící lišty

* Patent čeká na schválení

Vložte otevřenou 
laminovací kapsu

Zavřete klapky

Laminátory iLAM Touch 2
Určují nové standardy laminování. Jejich vysoká rychlost je předurčuje 

k častému a profesionálnímu použití. Kromě toho jsou vybaveni inteligentní 

senzorovou technologií a funkcí automatického zpětného chodu. 

Takže jediné, co potřebujete znát, je jak zařízení zapnout a vypnout.

• Bez potřeby nastavování díky inteligentním senzorům

• Technologie zabraňující zaseknutí kapsy

• Nízká spotřeba energie; automatické vypnutí po 30 min. nečinnosti 

• Patentované sklopné klapky pro dokonale rovné výsledky a ochranu 

před prachem při skladování

• Laminuje 80 mikronovou kapsu A4 za přibližně 25 sekund - nebo pouze 

za 15 vteřin, pokud jde o model iLAM Touch Turbo Pro

• LED diody signalizují, kdy je přístroj připraven k použití

• Rychlé zahřívání - připraven za pouhých 60 sekund.

NOVÉ

ZÁRUKA
3 ROKY

iLAM Touch 2 Turbo A3  75200000

Easy  Feed

*A4, 80 mikronů

až do 

250
mikronů

20 
sec*

6 x

Název  Kód
iLAM Touch Turbo Pro A3 75190000

*A4, 80 mikronů

6 x

až do
250

mikronů
15 
sec*

Easy  Feed

*A4, 80 mikronů

až do 

250
mikronů

25 
sec*

6 x

iLAM Touch 2 A3  74744000

3
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Název Kód Cena

iLAM Touch Turbo Pro A3 316372 10450,- 

Název Kód Cena

iLAM Touch 2 Turbo A3 316371 8599,- 

Název Kód Cena

iLAM Touch 2 A3 316369 6518,- 
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Laminátory iLAM Offi ce
Spolehlivý laminátor v praktickém kompaktním 

provedení a stylovým designem. Vhodný 

pro profesionální použití. S rychlým zahřátím 

do 1 minuty.

• Nízká spotřeba energie; automatické vypnutí 

po 30 min. nečinnosti

• Laminace 80 mikronové kapsy formátu 

A4 trvá přibližně 40 sekund

• LED dioda a zvukový signál udávají stav zařízení

Název   Kód 
iLAM Offi  ce Pro A3   75180084

až do 

175
mikronů

40 
sec*

*A4, 80 mikronů

4 x

iLAM Offi  ce A4    72510084

iLAM Offi  ce A3    72530084

až do 

125
mikronů

45 
sec*

*A4, 80 mikronů

2 x

ZÁRUKA
2 ROKY

Laminátory iLAM Home Offi ce
Úžasný laminátor Leitz ve 4 zářivých WOW barvách. 

První laminátor, vytvořený pro lidi pracující z domova, 

který kombinuje vysokou kvalitu a atraktivní vzhled.

• Laminuje fólie o tloušťce 80, 100 nebo 125 mikronů

• Laminace 80 mikronové kapsy formátu A4   

trvá přibližně 60 sekund

• LED dioda a zvukový signál udávají stav zařízení

Název Barva  Kód
iLAM Home Offi  ce A4  Růžová 73680023

iLAM Home Offi  ce A4  Modrá 73680036

iLAM Home Offi  ce A4 Zelená 73680064

iLAM Home Offi  ce A4 Šedá 73680089

iLAM Home Offi  ce A3 Šedá 74400089

2 x

až do 

125
mikronů

60 
sec*

*A4, 80 mikronů

ZÁRUKA
2 ROKY

Laminovací kapsy Leitz iLAM UDT

*Unique Direction Technology

Velikost Balení Kód

80 A4 100 ks 74780000

100 A4 100 ks 74800000

125 A4 100 ks 74810000

175 A4 100 ks 74830000

80 A3 100 ks 74850000

125 A3 100 ks 74880000

175 A3 100 ks 74900000

•  Směřovací technologie UDT* přináší vždy 

perfektní výsledky. Bez rizika zaseknutí 

kapsy.

•  Bezpečné pro vaše dokumenty - žádné

poškození

•  Šipky na kapse ukazují správný směr 

vložení do laminátoru, po laminaci zmizí

Název Kód Cena

iLAM Office Pro A3 316368 4437,-

3
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Název Kód Cena

iLAM Office A4 316361 2161,-

iLAM Office A3 316362 2968,-

Kód Formát Síla Balení Cena

436100 A4 80 mic 100 ks 282,-

436120 A4 80 mic 100 ks 500,-

436130 A4 100 mic 100 ks 583,-

436070 A4 125 mic 100 ks 698,-

436150 A3 80 mic 100 ks 1135,-

436080 A3 125 mic 100 ks 1536,-

436090 A3 175 mic 100 ks 2207,-

80

80

100

125

125

175

175

Název Barva Kód Cena

iLAM Home Office A4 Ružová  316363 1556,-

iLAM Home Office A4 Modrá  316364 1556,-

iLAM Home Office A4 Zelená  316365 1556,-

iLAM Home Office A4 Šedá  316366 1556,-

iLAM Home Office A3 Šedá  316367 2166,-



Řezačka / řezací podložky
řezačka - průměr kotouče 45 mm, navržena s ohledem na maximální míru bezpečnosti, 
vhodný pro řezání různorodých materiálů čistě a rychle, jednoduchá výměna

řezací podložky - kvalitní praktická pomůcka s oboustranným použitím, strana 
s měřítkem a úhelníkem, druhá strana jednobarevná, doporučeno pro práci s řezákem, 
který podložku neprořízne a současně materiál umožní řez částečně zacelit, materiál: 
PVC, 2 mm
kat. č.  popis cena
315842 KW trio 3804 / A4 179,–
316491 formát A4 78,–
316492 formát A3 146,–
316493 formát A2 326,–
316494 formát A1 616,–

3
DNY

Řezačka eCO 320 kotoučová
levná alternativa kotoučové řezačky pro občasné domácí a kancelářské použití, plastový 
stůl, automatický přítlak, délka řezu 320 mm, kapacita 7 listů, rozměr pracovního stolu 
320 x 160 mm
kat. č.  popis cena
315840  eCO 320 / A4 368,–
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Řezačka AT kotoučová
kotoučová řezačka s broušeným kolečkem na profilové vodící tyči s délkou řezu 330 mm 
(typ AT 330) a délkou řezu 460 mm (typ AT 460), pracovní stůl je vybaven natištěnými 
měřítky a úhly a přítlačnou lištou z průhledného plastu, řezačka díky své konstrukci 
uřízne bez problémů 10 listů papíru 80 g/m2

kat. č.  popis cena
316260 PT 330 / A4 629,–
316130 PT 460 / A3 801,–

Řezačka KW TRIO pákové
pákové řezačky s plastovým stolem s ABS povrchem a robustním uložením broušeného 
plechového nože s plastovým ochranným krytem, s vyznačenými měřítky a DIN formáty, 
KW 13300 – délka řezu je 307 mm a maximální kapacita 7 listů (70 g/m2), velikost 
pracovního stolu je 408 x 176 mm, KW 13400 – délka řezu je 343 mm a maximální 
kapacita 10 listů (70 g/m2), velikost pracovního stolu je 473 x 337 mm
kat. č.  popis č. obr. cena
315900 13300 1 561,–
315910 13400 / A4 2 908,–

2

1

Řezačka KW TRIO páková
pákové řezačky s kovovým povrchem a robustním 
uložením broušeného plechového nože 
s plastovým ochranným krytem a dorazovou 
lištou s aretací, s vyznačenými měřítky a DIN 
formáty., KW 13500 – formát A4, délka řezu je 
343 mm a maximální kapacita 20 listů (70 g/m2), 
velikost pracovního stolu 473 x 337 mm, 
KW 13502 – formát A3, délka řezu je 
449 mm a maximální kapacita 20 listů 
(70 g/m2), velikost pracovního stolu 576 x 323 mm
kat. č.  popis č. obr. cena
315920 13500 / A4 1 1576,–
315930 13502 / A3 2 1949,–

1

2

Řezačka DSB TM20 kotoučová
kotoučová řezačka 5 v 1 vhodná na kancelářské i domácí použití, pouze otáčením 
kolečka průhledné řezací hlavy se mění typ řezu na rovný, vlnkový, dírkovaný 
(perforace), nebo lze i rýhovat (není potřeba nijak složitě měnit řezné hlavy), ve stabilní 
konstrukci stolu řezačky je navíc vestavěn jednoduchý zaoblovač rohů, plocha řezačky 
je potištěna měřidly a formáty papírů, díky výsuvnému měřidlu lze řezat formát A4 
horizontálně i vertikálně, délka řezu je 320 mm, kapacity: přímý řez – 5 listů, perforace 
/ vlnkovaný řez / rýhování – 3 listy, zaoblení rohů – 1 list, rozměry 460 x 200 x 90 mm

kat. č.  popis cena
315841 DSB TM20 5 v 1 / A4 1015,–
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řezačky, skartovací stroje

Řezačka Dahle 502 páková
kompaktní řezačka pro kutily, kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými 
pryžovými patkami pro stabilní polohu, foto formáty a dělení v cm, horní a spodní 
nůž z ocele pro přesné řezy, řezná páka nemá ochranný kryt, proto také nemá ostrý 
nůž, řez probíhá hranou páky o hranu 
pracovního stolu, průhledná 
přítlačná lišta, dva úhlové 
příložníky s dělením v cm, 
testováno na bezpečnost, 
praktické úchytné prohlubně 
pro bezpečné a snadné přenášení, 
2letá záruka na funkci řezaček při 
správné manipulaci, délka řezu 320 mm, 
velikost pracovní plochy je 420 x 175 mm, 
kapacita 8 listů 80 g/m2

kat. č.  popis cena
316282 502 / A4 942,–

Řezačka Dahle 507, 508 kotoučová
kompaktní kotoučová a velkoformátová řezačka pro kutily, stabilní kovový stůl 
s neklouzavými pryžovými patkami, natištěné jednotlivé DIN formáty, ostrý kotoučový 
nůž v uzavřené plastové hlavě, spodní nůž, automatický přítlak v místě řezu, dva úhlové 
příložníky s dělením v mm, jednoduchá výměna řezací hlavy, kreativní set pro model 
507 se třemi řezacími hlavami pro dekorační řezy volitelně k dostání, řezný výkon 
507 - 8 listů, 508 - 6 listů
kat. č.  popis cena
316283 507 / A4 773,–
316440 508 / A3 1006,–

Skartovač Hama SC 510
skartovač ideální do malé kanceláře, automatický start po vložení papíru, automatické 
vypnutí po skartaci papíru, se zpětných chodem, objem koše: 10 l, velikost řezu: 
6,8 mm, stupeň utajení 1, kapacita 5 listů A4/70 g, šířka vstupu 228 mm, rozměry 
280 x 175 x 300 mm

kat. č.  popis cena
316700 SC 510  738,–

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 4 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

Řezačka Dahle 533, 534 páková 
kompaktní řezačka pro kutily, stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami 
a neklouzavými pryžovými patkami pro stabilní polohu, foto formáty a dělení v cm, 
horní i spodní nůž z kvalitní oceli, ruční přítlak k fixaci řezaného materiálu, dva úhlové 
příložníky s dělením v cm, nastavitelný zadní doraz k rychlému nalezení formátu, 
testováno na bezpečnost, praktické úchytné prohlubně pro bezpečné a snadné 
přenášení, 2 letá záruka na funkci řezaček při správné manipulaci, Dahle 533 / A4 - 
délka řezu je 340 mm, velikost pracovní desky 450 x 285 mm, kapacita 15 listů 80 g/m2, 
Dahle 534 / A3 - délka řezu je 460 mm, velikost pracovní desky 575 x 285 mm, kapacita 
15 listů 80 g/m2

kat. č.  popis cena
316281 533 / A4 2127,–
316220 534 / A3 2924,–

Skartovací stroje HSM Pure 420
skartovací stroj určený do každé moderní kanceláře, vyvinutý v souladu s nejnovějšími 
trendy v kancelářské technice, je tichý, spolehlivý, plně automatický, s důrazem 
na úsporu elektrické energie dle zásad EMCS, multifunkční tlačítko doplněné 
kontrolkami zjednodušuje obsluhu, je vybaveno indikací plného zásobníku, zahlcení 
nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu, po uplynutí 2 minut od posledního 
skartování se stroj přepíná do energeticky úsporného režimu, po delší době se 
automaticky zcela vypíná, v případě zahlcení spouští řídící deska zpětný chod, kryt 
u vstupního otvoru je vybaven bezpečnostním dotykovým spínačem, zásobník na 
skartovaný papír je prostorný, se zvětšeným objemem, je vyroben z plastu se sníženou 
elektrostatikou, má průzor na jednoduchou kontrolu naplnění, pro snadnější 
manipulaci je skartovač vybaven otočnými pojezdovými kolečky, skartuje CD, spony, 
platební karty, objem koše 35 l, HSM 4,5 x 30 mm – kapacita 13-15 listů, HSM 
1,9 x 15 mm – kapacita 9-11 listů

kat. č.  popis cena
317071 velikost řezu 4,5 x 30 mm 12900,–
317072 velikost řezu 1,9 x 15 mm 13810,–

Skartovací stroje HSM Pure 530
skartovací stroje PURE 530, mají rozšířený vstup na skartování papírů formátu A3 
a zvětšený zásobník o objemu 80 l, jsou tiché, spolehlivé, plně automatické, s důrazem 
na úsporu elektrické energie dle zásad EMCS, multifunkční tlačítko zjednodušuje 
obsluhu, je doplněno kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného 
zásobníku a STAND-BY režimu, na spuštění zpětného chodu je stroj vybaven odděleným 
tlačítkem, po uplynutí 2 minut od posledního skartování se stroj přepíná do energeticky 
úsporného režimu, po delší době se automaticky zcela vypíná, v případě zahlcení 
spouští řídící deska zpětný chod, kryt u vstupního otvoru je vybaven bezpečnostním 
dotykovým spínačem, objemný zásobník na skartovaný papír je vybaven závěsem na 
plastové pytle, má průzor na jednoduchou kontrolu naplnění, pro potřebu separace 
odpadu při skartování plastových karet nebo CD/DVD se pod skartovací hlavou 
nasunuje speciální tkaninový vak, HSM 4,5 x 30 mm – kapacita 14-1 listů, 
HSM 1,9 x 15 mm – kapacita 9-11 listů

kat. č.  popis cena
317073 velikost řezu 4,5 x 30 mm 18245,–
317074 velikost řezu 1,9 x 15 mm 19995,–

velikost řezu 4,5 x 30 mm velikost řezu 4,5 x 30 mm

velikost řezu 1,9 x 15 mm velikost řezu 1,9 x 15 mm

4
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DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE 
MAX. 4 MIN, následně 30 minut odpočinek

Skartovací stroje AT-15
designově zajímavé stroje do kanceláře s odděleným vstupem na papír a CD, 
separovaný odpad na papír a CD, výsuvný koš pro snadné vyprazdňování, dvojitá 
pojistka proti přehřátí, automatický start po vložení papíru, automatické vypnutí po 
projetí papíru, zpětný chod, objem koše: 22 l, velmi tichý chod <51 dB
AT-15S – velikost řezu 4 mm, stupeň utajení 2, kapacita 14 listů A4/70 g, šířka vstupu 
230 mm, rozměry 555 x 355 x 265 mm, hmotnost 12,5 kg certifikát NBÚ – vyhrazené, 
AT-15C – velikost řezu 4 x 50 mm, stupeň utajení 3, kapacita 12 listů A4/70 g, šířka 
vstupu 230 mm, rozměry 555 x 355 x 265 mm, hmotnost 13 kg certifikát NBÚ – důvěrné
kat. č.  popis cena
316580  AT-15S 4160,–
316980  AT-15C 4242,–

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 10 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 5 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

Skartovací stroje AT-20
skartovací stroje atraktivního designu pro střední kanceláře, vhodné pro skartaci 
dokumentů o šířce 230 mm, stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/
stop, zpětným chodem a funkcí SAFE TOUCH, která zastaví stroj při dotyku vstupní 
štěrbiny rukou, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, 
příležitostně lze skartovat CD, sešívací sponky a kreditní karty, tichý chod stroje – 54 dB, 
odpadní nádoba s průhledným okénkem o objemu 35 l. Stupeň utajení 2 a 3, vstup na 
papír: 230 mm
AT 20S – šíře řezu: 4 mm, max. kapacita skartace listů: 24 A4/70 g
AT 20C – šíře řezu: 3,8 x 40 mm, max. kapacita skartace listů: 17 A4/70 g, certifikát NBÚ
kat. č.  popis cena
316840 AT-20S 5586,–
316830 AT-20C 5728,–

3
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DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE 
MAX. 20 MIN, následně 30 minut odpočinek

Skartovací stroj C156-B
nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře, vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 225 mm, stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, 
zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat 
sešívací sponky, samostatný vstup na CD a kreditní karty, odpadní nádoba o objemu 
21 l, řez 5x18 mm, kapacita 10 listů (70g), rozměry: 350x220x450 mm, hmotnost 4,5 kg
kat. č.  popis cena
316531 C156-B 1497,–

počinek

Skartovací stroje AT-12
skartovací stroje atraktivního designu pro malé kanceláře, vhodné pro skartaci 
dokumentů o šířce 230 mm, stroj je standardně vybaven automatickým systémem 
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše, příležitostně lze skartovat sešívací sponky a kreditní karty, tichý 
chod stroje – 65 dB, odpadní nádoba s průhledným okénkem o objemu 22 l, stupeň 
utajení 2 a 3, vstup na papír: 230 mm, certifikát NBÚ
AT 12S – šíře řezu: 4 mm, max. kapacita skartace listů: 10 A4/70 g
AT 12C – šíře řezu: 3,8 x 50 mm, max. kapacita skartace listů: 8 A4/70 g, certifikát NBÚ

kat. č.  popis cena
316740 AT-12S 1694,–
316750 AT-12C 1831,–

AT-15S

AT-20S

AT-15C

AT-20C
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DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 30 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 20 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 20 MIN (u typu AT-60 S),  
MAX. 120 MIN (u typu AT-60 C), následně 30 minut odpočinek

Skartovací stroje AT-66
inovativní skartovací stroje do střední kanceláře s odděleným vstupem na papír 
a CD ve velmi dobrém řemeslném zpracování dle evropských parametrů, separovaný 
odpad na papír a CD, výsuvný koš pro snadné vyprazdňování, dvojitá pojistka proti 
přehřátí, automatický start / stop, zpětný chod, kompletní elektronická výbava – jištění 
otevřených dveří, plného koše, přetížení okamžitým zastavením stroje, nový typ motoru 
s velmi tichým chodem, pojezdová kolečka, objem koše: 38 l, 
AT-66C – velikost řezu 4 x 20 mm, stupeň utajení 3, kapacita 22 listů A4/70 g, šířka 
vstupu 240 mm, rozměry 667 x 404 x 350 mm, hmotnost 24 kg , certifikát NBÚ 
– důvěrné, 
AT-66MC – velikost řezu 2 x 10 mm, stupeň utajení 
4, kapacita 15 listů A4/70 g, šířka vstupu 240 mm, 
rozměry 667 x 404 x 350 mm, hmotnost 25 kg, 
certifikát NBÚ – tajné
kat. č.  popis cena
316560 AT-66C 7739,–
316570 AT-66MC 8601,–

Skartovací stroje AT 631 C
kvalitní skartovací stroj ergonomického designu, vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 310 mm, snadné ovládání je zajištěno dotykovým panelem s LED displejem 
s přehlednými grafickými ikonami právě probíhajících operací, stroj je standardně 
vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou 
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše a kolečky pro snadnou manipulaci, 
příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky, stroj je osazen novým typem 
invertního motoru, který zaručuje dostatečnou sílu a velmi tichý chod, unikátní šířka 
vstupu 310 mm, rozměr řezu 4 x 40 mm, výkon 430W, kapacita 17 listů (70g papír), 
rozměry 730 x 440 x 290 mm, hmotnost 22,5 kg, záruka 2 roky
kat. č.  popis cena
316982 AT 631C 10766,–

Skartovací stroje AT-60
kvalitní skartovací stroje ergonomického designu, vhodné pro skartaci dokumentů 
o šířce 230 mm, snadné ovládání je zajištěno dotykovým panelem, stroj je standardně 
vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou 
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše a kolečky pro snadnou manipulaci, 
příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky, samostatný vstup na kreditní 
karty nebo CD, tichý chod stroje – 54 dB, lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba 
o objemu 35 l
AT 60S – šíře řezu: 4 mm, max. kapacita skartace listů: 28 A4/70 g/m2, 
rozměry: 440 x 290 x 730 mm, hmotnost: 23 kg
AT 60C – šíře řezu: 3,8 x 40 mm, max. kapacita 
skartace listů: 25 A4/70 g/m2, rozměry: 
440 x 290 x 730 mm, hmotnost: 23 kg, 
certifikát NBÚ
kat. č.  popis cena
316870 AT-60S 8256,–
316760 AT-60C 8573,–

3
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Skartovací stroje AT-22
inovativní skartovací stroje do kanceláře s odděleným vstupem na papír a CD ve 
velmi dobrém řemeslném zpracování dle evropských parametrů, separovaný odpad 
na papír a CD, výsuvný koš pro snadné vyprazdňování, dvojitá pojistka proti přehřátí, 
automatický start / stop, zpětný chod, kompletní elektronická výbava – jištění 
otevřených dveří, plného koše, přetížení okamžitým zastavením stroje, nový typ motoru 
s velmi tichým chodem, pojezdová kolečka, objem koše: 30 l
AT-22C – velikost řezu 4 x 20 mm, stupeň utajení 3, kapacita 16 listů A4/70 g, šířka 
vstupu 230 mm, rozměry 600 x 372 x 322 mm, hmotnost 18 kg , certifikát NBÚ – 
důvěrné, 
AT-22MC – velikost řezu 2 x 10 mm, stupeň 
utajení 4, kapacita 10 listů A4/70 g, šířka 
vstupu 230 mm, rozměry 600 x 372 x 322 mm, 
hmotnost 18 kg , certifikát NBÚ – tajné
kat. č.  popis cena
316540 AT-22C 5442,–
316550 AT-22MC 6271,–

3
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DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 30 MIN, 
následně 30 minut odpočinek

Skartovací stroje AT-95C
robustní skartovací stroj s kompletním plechovým opláštěním do střední kanceláře 
nebo i na chodbu se speciálně kalenými noži schopnými skartovat krom papíru i CD 
a dokonce diskety, ve velmi dobrém řemeslném zpracování dle evropských parametrů, 
výsuvný koš pro snadné vyprazdňování, dvojitá pojistka proti přehřátí, automatický 
start / stop, zpětný chod, kompletní elektronická výbava – jištění otevřených dveří, 
plného koše, přetížení okamžitým zastavením stroje, nový typ motoru z velmi tichým 
chodem, pojezdová kolečka s brzdou, objem koše: 120 l, velikost řezu 3 x 25 mm, 
stupeň utajení 3, kapacita 25 listů A4/70 g, 
šířka vstupu 310 mm, rozměry 
895 x 590 x 335 mm, hmotnost 
54 kg , certifikát NBÚ – důvěrné, 
v pohotovostním režimu nulový odběr 
energie
kat. č.  popis cena
317230 AT-95C 25230,–

5
DNŮ

Skartovací stroje AT-70
robustní skartovací stroj s kompletním plechovým opláštěním do střední kanceláře 
nebo i na chodbu se speciálně kalenými noži schopnými skartovat krom papíru i CD 
a dokonce diskety, ve velmi dobrém řemeslném zpracování dle evropských parametrů, 
výsuvný koš pro snadné vyprazdňování, dvojitá pojistka proti přehřátí, automatický 
start / stop, zpětný chod, kompletní elektronická výbava – jištění otevřených dveří, 
plného koše, přetížení okamžitým zastavením stroje, nový typ motoru z velmi tichým 
chodem, pojezdová kolečka s brzdou, objem koše: 53 l, velikost řezu 4 x 40 mm, stupeň 
utajení 3, kapacita 25 listů A4/70 g, šířka vstupu 270 mm, rozměry 795 x 490 x 335 mm, 
hmotnost 44 kg , certifikát NBÚ – důvěrné, v pohotovostním režimu nulový odběr 
energie
kat. č.  popis cena
317090 AT-70C 15970,–

5
DNŮ

3
DNY

É É

AT-22C AT-60S

AT-22MC AT-60C

3
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skartovací stroje

MOŽNOST NON-STOP SKARTACE!DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 25 MIN, následně 30 minut odpočinek



skartovací stroje

Automaticky skartuje až 750 listů 

(80 g / m2) do více než                                  

2 000 mikro částí

Vložit, Zavřít, Hotovo

Snadná, automatická údržba

Funkce automatického 

promazávání

Méně času stráveného 

vysypáváním odpadu

Velký odpadní koš

Méně starostí, maximální výkon

Funkce automatického čištění

www.rexeleurope.com

Skartování podporuje splnění GDPR

Auto Feed

Skartovací stroj Rexel Auto feed

• Zkracují o 98 % čas, který ztrácíte skartováním, 

a proto s nimi ušetříte – jak čas, tak i peníze

• Automatický podavač až na 300 listů

• Vysoká úroveň zabezpečení

• Uzamykatelné na PIN kód (model 300X)

Skartuje velký počet listů 

najednou

Nová zvýšená kapacita

Zadejte kód a můžete odejít

Uzamknutí na 4 číselný PIN kód

Již žádný zaseknutý papír

Funkce Auto jam clearance

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

Nože se sami čistí, aby odstranily zbytky papíru. 

Předcházejí, tak uvíznutí papíru uvnitř přístroje.

ULTRA TICHÝ CHOD

Skartovačky jsou navrženy, tak měly, co nejtišší 

chod. Hodí se tak, i do velkých kanceláří.

AUTO REVERSE

Tato funkce vrací papíry, pokud jsou silnější 

nebo jich je vloženo více, než skartovačka může 

pojmout.

JAM FREE

Skartovačka kontroluje, zda nevkládáte větší 

počet listů, než je schopna najednou skartovat. 

Předchází, tak uvíznutí papíru uvnitř přístroje.

UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÉHO PAPÍRU

Automatický zpětný chod a následné 

automatické zasunutí papíru pomáhá uvolnit 

uvíznuté listy.

SYSTÉM CHLAZENÍ

Chlazení ventilátorem předchází rychlému 

přehřátí přístroje a jeho automatickému vypnutí. 

DLOUHÁ PROVOZNÍ DOBA

Díky systému chlazení ventilátorem můžete 

skartovat déle než u ostatních modelů – 

nemusíte čekat než vychladnou.

ADVANCED

COOLING

LONGER
RUN TIME

Auto+ 60X Auto+ 90X Auto+ 300X 

Automatický podavač na 60 listů na 90 listů na 300 listů

Úroveň zabezpečení P-3 P-3 P-4 

Rozměr řezu 4 x 45 mm 4 x 45 mm 4 x 40 mm 

Kapacita koše 15 l 20 l 40 l

Kreditní karty / sponky

CD - -

 Š x V x H (mm) 295 x 430 x 350 295 x 430 x 395 350 x 490 x 650 

Kód 352110 352111 352112

Cena xx Kč xx Kč xx Kč

Auto+ 60X Auto+ 90X Auto+ 300X 

Automatický podavač na 60 listů na 90 listů na 300 listů

Úroveň zabezpečení P-3 P-3 P-4 

Rozměr řezu 4 x 45 mm 4 x 45 mm 4 x 40 mm 

Kapacita koše 15 l 20 l 40 l

Kreditní karty / sponky

CD - -

 Š x V x H (mm) 295 x 430 x 350 295 x 430 x 395 350 x 490 x 650 

Kód 316811 316812 316792

Cena 4 026 Kč 5 171 Kč 16 187 Kč

3
DNY



skartovací stroje

www.rexeleurope.com

Skartovací stroj Rexel Promax

• Více skartování, méně čekání

• Díky pokročilému systému chlazení ventilátory  

můžete skartovat až třikrát delší dobu*

ADVANCED

COOLING
LONGER

RUN TIME

Mercury™

RES823 RSX1538

Kapacita 8 15

Úroveň zabezpečení P-1 P-2

Rozměr řezu proužek 6 mm 4 x 40 mm 

Kapacita koše 23 l 38 l

Kreditní karty / sponky

CD -

 Š x V x H (mm) 466 x 345 x 230 630 x 410 x 310

Kód 352115 352116

Cena xx Kč xx Kč

Více listů, než je kapacita

nejde skartovat.
Správný počet listů  lze 

skartovat.

Promax

www.rexeleurope.com

Skartovací stroj Rexel Mercury

• Žádné plýtvání časem, žádný nepořádek

• Inteligentní technologie Jam Free kontroluje jestli nevkládáte 

příliš mnoho listů a předchází tak zaseknutí papíru

• Motory s tichým chodem

RDS2250 RDX2070 

Kapacita 22 20

Úroveň zabezpečení P-2 P-3 

Rozměr řezu proužek 5,8 mm 4 x 45 mm 

Kapacita koše 50 l 70 l

Drátky / Sponky

Kreditní karty / CD

 Š x V x H (mm) 634 x 480 x 367 782 x 480 x 434 

Kód 352113 352114

Cena xx Kč xx Kč

* Srovnání doby provozu RPS812 a V35WS

RES823 RSX1538

Kapacita 8 15

Úroveň zabezpečení P-1 P-2

Rozměr řezu proužek 6 mm 4 x 40 mm 

Kapacita koše 23 l 38 l

Kreditní karty / sponky

CD -

 Š x V x H (mm) 466 x 345 x 230 630 x 410 x 310

Kód

Cena

316823

8 815 Kč

316821

1 823 Kč

RDS2250 RDX2070 

Kapacita 22 20

Úroveň zabezpečení P-2 P-3 

Rozměr řezu proužek 5,8 mm 4 x 45 mm 

Kapacita koše 50 l 70 l

Drátky / Sponky

Kreditní karty / CD

 Š x V x H (mm) 634 x 480 x 367 782 x 480 x 434 

Kód 316818 316815

Cena 14 874 Kč 19 409 Kč

3
DNY



Olejový papír pro skartovací stroje
praktické řešení pro údržbu 
a prodloužení životnosti skartovače, 
patentované řešení olejového papíru, 
který zajistí kvalitní promazání, 
ale hlavně pročištění řezných nožů 
od papírového prachu, již žádné 
nepraktické používání oleje, ekologicky 
šetrný
kat. č.  popis cena
317510 18 listů 470,–

3
DNY

Olej do skartovacích strojů
olej usnadňuje chod řezných válců 
a rozmělňuje zachycené zbytky papíru
kat. č.  popis cena
317500 200 ml 176,–

skartovací stroje

Skartovací stroje DAHLE OFFICE MHP - TECHNOLOGY®

skartovací stroje nové generace pro profesionální využití s vysokým stupněm utajení, řez 4 x 40 mm, stupeň utajení dle NBÚ: 2, 
šířka vstupního otvoru 240 mm, oil free = pro skartaci dokumentů bez mazání válců olejem, řezné válce nové generace MHP® 
(Matrix-High-Performance) z kompozitní oceli, signalizace překročení kapacity skartovače, signalizace naplnění sběrného pytle 
nebo otevřených dvířek, kvalitní skříň z nábytkářských materiálů tlumící hluk, velká kolečka pro komfortní přepravu a brzda 
k zajištění stability, skartuje i platební karty Dahle 404/50214 – šířka vstupního otvoru 240 mm, kapacita skartace 9 listů 80 g/m2, 
objem odpadního koše 40l, CD/DVD: ne, příkon 350 W, rozměry: (v x š x h) 705 x 430 x 350 mm, hmotnost 25 kg; Dahle 406/50314 
- šířka vstupního otvoru 260 mm, kapacita skartace 17 listů 80 g/m2, objem odpadního koše 60l, CD/DVD: ano, příkon 650 W, 
rozměry: (v x š x h) 865 x 545 x 435 mm, hmotnost 43 kg; Dahle 410/50414: šířka vstupního otvoru 260 mm, kapacita skartace 
17 listů 80 g/m2, objem odpadního koše 100l, CD/DVD: ano, příkon 650 W, rozměry: (v x š x h) 944 x 545 x 435 mm, hmotnost 45 kg, 
na řezací válce garance 35 let
kat. č.  popis cena
301773 404 / 50214  13692,–
301774 406 / 50314  16091,–
301775 410 / 50414  20665,–

4
DNY

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE MAX. 10 MIN, následně 20 minut odpočinek
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Skartovací stroj Dahle PaperSAFE® 22084
kompaktní skartovač pro domácí použití nebo malou kancelář, stupeň utajení dle 
NBÚ 2, praktická funkce automatického spuštění a zastavení, funkce zpětného chodu, 
automatické zastavení motoru, dvě samostatné řezné jednotky a nádoby na odpad ke 
skartaci papírů a disků CD/DVD, šekových, kreditních karet, snímatelná horní část pro 
jednoduché vyprazdňování nádoby na odpad, řez 4 x 45 mm, kapacita 8 listů 80 g/m2, 
objem koše 25 litrů, rozměry 420 x 345 x 250 mm, hmotnost 6,3 kg
kat. č.  popis cena
317540 22084 2496,–

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE 
MAX. 2 MIN, následně 25 minut odpočinek

Skartovací stroj Dahle ShredMATIC® 35080 AUTOFEED
skartovač do kanceláře, bez nutnosti mazání a údržby, integrovaná světelná závora 
pro automatické spuštění a zastavení, komfortní funkce zpětného chodu, automatické 
zastavení motoru, kapacita koše 17 litrů, řez 4,3 x 10 mm, skartuje karty a kancelářské 
sponky, automatické podávání až 80 listů papíru (80 g/m²), ruční podávání až 6 listů 
papíru (80 g/m²), vizuální indikace plnosti koše, optický ukazatel přetížení, rozměry 
(v x š x h): 502 x 331 x 218, hmotnost 11,8 kg
kat. č.  popis cena
317532 35080 5500,–

4
DNY

s automatickým podavačem

Olej Dahle do skartovacích strojů 
olej usnadňuje chod řezných válců a rozmělňuje zachycené zbytky papíru
kat. č.  popis cena
317501 250 ml 223,–

Skartovací stroj Dahle PaperSAFE® 22114
inteligentní skartovač do kanceláře, stupeň utajení dle NBÚ 2, integrovaná světelná 
závora s automatickou funkcí spuštění / zastavení, komfortní funkce obousměrného 
chodu, optický ukazatel přetížení s automatickým zpětným chodem, signalizace při 
naplnění nádoby na odpad, automatické zastavení motoru, dvě samostatné řezné 
jednotky a nádoby na odpad ke skartaci papírů a disků CD/DVD, šekových, kreditních 
karet, energeticky úsporný pohotovostní režim, kolečka pro lepší manipulaci, řez 
4 x 48 mm, kapacita 10 listů 80 g/m2, objem koše 28 litrů, rozměry 570 x 375 x 280 mm, 
hmotnost 11,7 kg
kat. č.  popis cena
317530 22114 4903,–

DÉLKA NEPŘETRŽITÉ SKARTACE 
MAX. 8 MIN, následně 25 minut odpočinek



Kalkulačka Casio MS 8 / 10 / 20 B
  stolní kalkulačka
  velký displej
  funkce TAX pro výpočet daně
  duální solár / bateriové napájení
  plastové klávesy, převod měn
  rozměry: 29 x 103 x 147 mm
  hmotnost 100 g

kat. č.  popis cena
460190 8 B / displej 8 míst 287,–
460030 10 B / displej 10 míst 321,–
460090 20 B / displej 12 míst 351,–

Kalkulačka Casio HL 815L
  kapesní kalkulačka
  přehledný displej
  výpočet procent
  napájení: bateriové 1xAA (LR6)
  rozměry: 18 x 69,5 x 118 mm
  hmotnost: 65 g 

kat. č.  popis cena
463330 displej 8 míst – šedá 131,–
463340 displej 8 míst – černá 131,–

Kalkulačka Casio HL 4A
  kapesní kalkulačka se základními výpočty 
  přehledný 8místný displej 
  výpočet procent a odmocniny 
  nezávislá paměť 
  napájení: bateriové 1xLR54 
  rozměry: 8,8 x 56 x 87 mm 
  hmotnost: 25 g

kat. č.  popis cena
463218 displej 8 míst 92,–

Kalkulačka Casio MJ 120 D plus
  stolní kalkulačka se zpětnou kontrolou 300 kroků výpočtu 
  velký 12-ti místný displej 
  výpočet DPH a výpočet procent 
  celkový součet GP
  výpočet zisku MU
  super velké zobrazení funkcí na displeji 
  napájení: duální solár/bateriové 
  rozměry: 28,6 x126,5x148 mm 
  hmotnost: 140 g

kat. č.  popis cena
463256 displej 12 míst 396,–

Kalkulačka Casio FX 220 plus
  školní kalkulačka se 181 matematickými funkcemi
  převod ze šedesátkové do desítkové soustavy
  výpočty se zlomky
  statistika (standardní, odchylka)
  hyperbolické funkce, statistické výpočty
  permutace, kombinace, trigonometrické funkce
  automatické vypínání
  bateriové napájení
  2řádkový displej
  pevné zasouvací pouzdro
  rozměry 19 x 75 x 153 mm
  hmotnost 130 g

kat. č.  popis cena
459990 displej 10 + 2 místa 374,–

Kalkulačka Casio
  školní kalkulátor s LCD displejem s velkým rozlišení 192 x 63 pixelů
  první kalkulátor s vědeckými funkcemi, který má ČESKÉ MENU
  379 funkcí, přirozené zobrazení matematických výrazů na displeji
  ikonové menu, funkce QR Code
  kombinace a permutace
  statistiky ( STAT datový editor na bázi seznamu, standardní odchylka,
  regresní analýza, seznam statistik )
  47 vědeckých konstant a 38 metrických převodů
  logaritmické a exponenciální výpočty, výpočty mocnin a odmocnin
  goniometrické a inverzní goniometrické funkce, hyperbolické a inverzní
  hyperbolické funkce, tabulkové funkce
  napájení bateriové ( FX 350CE X), duální ( FX85CE X)
  rozměry (vxšxd) 13,8 x 77 x 165,5 mm, hmotnost 100 g. 

kat. č.  popis cena
463222 FX 85 CE X 613,–
463223 FX 350 CE X 532,–

Kalkulačka Casio MX 
  stolní kalkulátor s extra velkým displejem 
  výpočet procent, marže  
  tlačítko+/- 
  4 tlačítková pamět 
  duální napájení 
  MX12 B - tlačítko pro opravu zadání
  rozměry (vxšxd): 29 x 106,5 x 147 mm

hmotnost: cca 115 g 
kat. č.  popis cena
463225  8 B / displej 12 míst / černá 184,–
463257 12 B / displej 12 míst / černá 205,–
463216 12 B / displej 12 míst / bílá 205,–

Kalkulačka Casio MS 20 UC
  stolní kalkulačky v módních trendy barvách 
  velký 12místný displej 
  výpočet DPH, výpočet procent, výpočet odmocniny 
  tlačítko +/-, tlačítko dvojité nuly 
  tlačítko pro opravu zadání 
  výpočty s časem 
  duální napájení 
  rozměry: 23 x 105 x 149,5 mm
  hmotnost: 110 g  

kat. č.  popis cena
463211 displej 12 míst / červená 348,–
463212 displej 12 míst / růžová 348,–
463213 displej 12 míst / modrá 348,–
463214 displej 12 míst / sv.modrá 348,–
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kalkulačky Casio



Kalkulačka Casio HR 8 RCE
  přenosný stolní kalkulátor s tiskem
  extra velký 12ti místný displej 
  jednobarevný tisk 
  výpočet DPH a přepočet měny 
  výpočet prodejní ceny/ nákupní ceny/ zisku 
  funkce kontroly výpočtu (150 kroků)
  tisk na papír šíře 57 - 58 mm
  rychlost tisku: 2.0 řádky za sekundu 
  napájení: 4 x AA baterie
  volitelně síťový adaptér AD-4150 

(není součást dodávky)
  rozměry: 66x99x243,5 mm 
  hmotnost: 340 g 

kat. č.  popis cena
460161 černá / displej 12 míst 1189,–
465010 adaptér AD 4150 FP 240,–

Kalkulačka Casio HR 150 RCE
  přenosná stolní kalkulačka s tiskem 
  extra velký 12ti místný displej 
  dvoubarevný tisk (černá/červená)
  výpočet DPH a přepočet měny
  funkce kontroly výpočtu až 150 kroků
  výpočet prodejní ceny/ nákupní ceny/ zisku 
  delta procenta 
  mezisoučet, celkový součet 
  počítadlo položek MU/ MD 
  rychlost tisku: 2,0 řádku za sekundu 
  napájení: 4xAA baterie 
  volitelně síťový adaptér 

AD-4150 (není součást dodávky)
  rozměry: 67x165,5x285mm 
  hmotnost: 510g 
  tisk na papír šíře 57 - 58 mm

kat. č.  popis cena
463259 displej 12 míst 1406,–
465010 adaptér 240,–

kalkulačky Casio a Sencor
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Barvicí válečky do kalkulaček Casio
IR 40T pro kalkulačky: HR 100, FR 520, FR 2600, FR 2650, HR 100TE, HR 150TER
IR 40 pro kalkulačky: HR 8L, HR 8TE, HR 8TER
kat. č.  popis cena
870320 IR 40 / jednobarevný / černá 56,10
870330 IR 40T / dvoubarevný / červená – černá  68,30

Kalkulačka Sencor SEC 255
  kapesní kalkulačka s ochranným pouzdrem
  výpočet procent a odmocniny
  napájení: duální solár/bateriové
  rozměry: 97 x 56 x 10 mm
  hmotnost: 50 g

kat. č.  popis cena
463240 displej 8 míst 78,90

Kalkulačka Sencor
  stolní kalkulačka s velkým 8místným displejem 
  výpočet procent, odmocniny 
  označení 3 číslicové čárky 
  3 tlačítková paměť 
  nezávislá paměť 
  duální napájení 
  SEC 350 - rozměry: 128 x 92 x 27 mm

hmotnost: 80 g 
  SEC 355 - rozměry: 140 x 108 x 30 mm

hmotnost: 90 g
kat. č.  popis cena
463219 SEC 350 / displej 8 míst 121,–
463321 SEC 355 / displej 8 míst 138,–

Kalkulačka Sencor SEC 377
  stolní kalkulačka s kovovým štítkem pro větší odolnost
  velký naklopený displej
  výpočet procent
  výpočet odmocniny
  označení 3číslicové čárky
  napájení: duální solár/bateriové
  rozměry: 26 x 100 x 131 mm
  hmotnost: 95 g 

kat. č.  popis cena
463300 displej 8 míst 156,–
463290 displej 10 míst 166,–

Kalkulačka Casio FR 2650 RC
  stolní 12místná kalkulačka s tiskem 
  funkce sčítacího stroje 
  výpočet s DPH, daňové výpočty 
  dvoubarevný tisk (černý, červený) 
  rychlost tisku 2,0 řádky/s, tisk na papír 

šíře 57 - 58 mm 
  výpočet prodejní ceny/ nákupní ceny/ zisku 
  Check & Correct, tlačítko dvojité nuly, 

tlačítko pro rychlou opravu 
  počítadlo položek 
  napájení z elektrické sítě 
  rozměry: 313 x 195 x 65mm 
  hmotnost: 620 g

kat. č.  popis cena
463217 displej 12 míst 2764,–

Kalkulačka Sencor SEC 250

  stolní kalkulačka s velkým 8místným displejem 
  výpočet procent, odmocniny 
  označení 3 číslicové čárky 
  3 tlačítková paměť, nezávislá paměť 
  duální napájení 
  rozměry: 98 x 60 x 7 mm 
  hmotnost: 42 g

kat. č.  popis cena
463221 displej 8 míst 74,90



kalkulačky Sencor a Citizen

Kalkulačka Citizen LC – 110 N
nejmenší z kapesních kalkulátorů CITIZEN LC110N váží pouhých 40g včetně 
ochranného pouzdra
  3 paměťové klávesy
  rozměry: 87 x 58 x 12 mm
  hmotnost 40 g

kat. č.  popis cena
459510 displej 8 míst 87,20

Kalkulačka Citizen SLD – 200 N
jednoduchý kapesní kalkulátor s 8místným 
displejem a ochranným pouzdrem 
  duální napájení 
  3 paměťové klávesy 
  funkce procenta, funkce odmocnina 
  rozměry: 97,5 x 60 x 10,3 mm 
  hmotnost: 34 g

kat. č.  popis cena
459201 displej 8 míst 92,60

Kalkulačka Citizen SDC
základní model stolního kalkulátoru s mírně nakloněným displejem a plastovými 
tlačítky 
  3 paměťové klávesy 
  SDC 805 - rozměry 124 x 102 x 25 mm
  hmotnost 82 g 
  SDC 810 / 812 - korekční tlačítko
  rozměry 124 x 102 x 25 mm
  hmotnost 94 g

kat. č.  popis cena
459270 805 BN / displej 8 míst 171,–
459540 810 BN / displej 10 míst 196,–
459530 812 BN / displej 12 míst 222,–

Kalkulačka Citizen CDC – 100
stolní kalkulačka s velkým nakloněným displejem
  3 klávesy pro operaci s pamětí
  funkce TAX pro výpočet daně
  funkce MU (Mark Up) 

pro jednoduchý a rychlý výpočet cen
  duální solár / bateriové napájení
  rozměry: 135 x 108 x 24 mm
  hmotnost 104 g

kat. č.  popis cena
459150 displej 10 míst 340,–

Kalkulačka Citizen CDC – 112
stolní kalkulačka s velkým nakloněným displejem 
a velkými plastovými tlačítky
  3 klávesy pro operaci s pamětí
  funkce pro přepočet měny
  funkce TAX pro výpočet daně
  funkce MU (Mark Up) 

pro jednoduchý a rychlý výpočet cen
  duální solár / bateriové napájení
  rozměry: 174 x 130 x 33 mm
  hmotnost 173 g

kat. č.  popis cena
459160 displej 12 míst 508,–
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Kalkulačka Sencor SEC 320 / 340
  stolní kalkulačka s velkým displejem
  výpočet procent
  výpočet zisku (model SEC 340)
  opravné tlačítko zadání (model SEC 340)
  4 tlačítková paměť (model SEC 320)
  plastiková tlačítka
  nezávislá paměť
  napájení: duální solár/bateriové
  rozměry: 143 x 102 x 29 mm
  hmotnost: 100 g

kat. č.  popis cena
463320 SEC 320/8 – displej 8 míst 147,–
463310 SEC 340/12 – displej 12 míst 156,–

Kalkulačka Sencor SEC 372 T
stolní kalkulačka s 12 místným displejem
  výpočty s DPH 
  korekční tlačítko 
  výpočet marže, odmocniny, procent
  nezávislá paměť 
  duální napájení 
  automatické vypnutí 
  rozměry: 104x149x22 mm 
  hmotnost: 120 g

kat. č.  popis cena
463251 displej 12 míst / černá 195,–
463252 displej 12 míst / modrá 195,–
463253 displej 12 míst / zelená 195,–

ena
95,–
95,–
95,–

Kalkulačka Sencor SEC 105 BU

  školní kalkulátor
  56 vědeckých funkcí 
  10 místný LCD displej 
  trigonometrické a hyperbolické funkce 
  logaritmické a exponenciální funkce 
  převody souřadnic a úhlů 
  mocniny a odmocniny 
  statistické výpočty 
  binární, oktální, hexadecimální výpočty 
  závorky a nezávislá paměť 
  automatické vypnutí 
  rozměry: 80x130x12mm (šxvxh) 
  hmotnost: 80 g

kat. č.  popis cena
463224 displej 10 míst 130,–

Kalkulačka Sencor SEC 150 BU

  školní kalkulátor 
  240 vědeckých funkcí
  velký přehledný dvouřádkový LCD displej 
  maticové zobrazení 12 znaků a 10+ 2 číslice 
  výpočty se zlomky 
  regresní výpočty, variace, kombinace
  trigonometrické a hyperbolické funkce 
  logaritmické a exponenciální funkce 
  převody souřadnic a úhlů 
  mocniny a odmocniny 
  statistické výpočty 
  binární, oktální, 

hexadecimální výpočty
  závorky a nezávislá paměť  
  duální napájení *automatické vypnutí 
  rozměry: 80x150x15mm (šxvxh) 
  hmotnost: 90 g

kat. č.  popis cena
463215 displej 10+2 místa 184,–



Kalkulačka Sharp EL 2607
špičková tisková kalkulačka Sharp s dvoubarevným tiskem 
  velký dobře čitelný 12 místným displej 
  velmi rychlý tisk - 4,3 řádky za sekundu 
  funkce TAX pro práci s daní 
  nastavení desetinných míst a zaokrouhlování 
  funkce Grand Total, dvojitá nula 
  4 paměťové klávesy 
  funkce AVG pro průměrování 
  možnost vypnutí tisku 
  rozměr: 327 x 221 x 78 mm 
  hmotnost 2000 g

kat. č.  popis cena
459810 displej  12 míst 2606,–

Kalkulačka Sharp EL-243S
kapesní kalkulačka s velkým displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné 
pouzdro, výpočet procent a odmocnin, paměť, automatické vypnutí, konstanta, 
gumová tlačítka, rozměry 64 x 105 x 11 mm, hmotnost 51 g 
kat. č.  popis cena
463400 displej 8 míst 97,60

Kalkulačka Sharp EL 233S
kapesní 8 místná kalkulačka s velkým displejem a bateriovým napájením 
  pevné ochranné pouzdro
  základní funkce 
  3 paměťová tlačítka 
  automatické vypnutí 
  gumové klávesy, 
  rozměr: 105 x 64 x 11mm 
  váha: 51g

kat. č.  popis cena
463401 displej 8 míst / šedá 89,50
463402 displej 8 míst / černá 89,50
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kalkulačky Citizen a Sharp

Kalkulačka Citizen SDC – 554 S
stolní kalkulátor CITIZEN SDC-554S se 14místným nakloněným displejem, standardními 
funkcemi včetně 4 tlačítek pro práci s pamětí, funkcí TAX pro pohodlné výpočty daně 
a funkcí MU pro výpočet marže, zaokrouhlování a nastavení počtu desetinných míst. 
  4 paměťové klávesy
  funkce TAX pro výpočty daně
  funkce Mark Up pro výpočet cen
  korekční tlačítko pro mazání poslední 

číslice na displeji
  zaokrouhlování a nastavení počtu 

desetinných míst
  rozměry: 199 x 153 x 31 mm 
  hmotnost 209 g

kat. č.  popis cena
459050 displej 14 míst 362,–

Kalkulačka Citizen SR – 260 N
vědecký kalkulátor pro ZŠ a SŠ s pevným výsuvným pouzdrem
  10+2místný LCD displej, 165 funkcí
  nezávislá paměť 
  21 úrovní závorek 
  trigonometrické funkce 
  úhlové jednotky (DEG, RAD, GRAD) 
  statistické výpočty 
  výpočty v různých číselných soustavách 

(BIN/OCT/DEC/HEX) 
  převody souřadnic (kartézské/polární) 
  faktoriál, kombinace, permutace 
  výpočty se zlomky 
  převod zlomků na desetinné číslo 
  převody z šedesátkové do desítkové 

soustavy a zpět 
  generování náhodného čísla 
  výsuvné pevné ochranné pouzdro 
  rozměry: 154 x 80 x 14 mm 
  hmotnost: 92 g

kat. č.  popis cena
459400 displej 10 míst 349,–

Kalkulačka Citizen CX – 32 N
všestranný přenosný kalkulátor CITIZEN CX-32N s novým designem, klasickým 
inkoustovým tiskem, velkým 12místným LCD displejem a s možností provozu na baterie 
(bateriové nebo síťové napájení) 
  12místný jednobarevný LCD displej 
  dvoubarevný tisk (černá / červená) rychlostí 

1,9 řádků / s na standardní papír 
(role šíře 57 mm součástí balení)

  kovové rameno na papírový kotouček 
  funkce pro přepočet měny, 
  funkce Cost-Sell-Margin, 
  funkce TAX pro pohodlné výpočty daně 
  rozměry 226 x 147 x 68 mm 
  hmotnost 410 g

kat. č.  popis cena
459310 displej 12 míst 1341,–

Kalkulačka Citizen CX – 121 N
oblíbený stolní kalkulátor s novým designem, 12místným displejem a dvoubarevným 
tiskem pro domácí a kancelářské využití, dvoubarevný tisk (černá / červená) rychlostí 
2,4 řádků / s na standardní papírovou roli 
  3 paměťové klávesy 
  funkce TAX pro výpočty daně
  funkce pro přepočet měny
  funkce Mark Up pro výpočet cen
  funkce Grand Total pro celkový součet 
  kotouček papíru součástí dodávky 
  rozměry 269 x 194 x 66 mm 
  hmotnost 728 g

kat. č.  popis cena
459210 displej 12 míst 1575,–
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kalkulačky Sharp a Rebell

Kalkulačka Sharp EL 145 TBL
stolní kalkulačka s velkým nakloněným 14 
místným LCD displejem 
  duální napájení 
  funkce TAX, Grand Total a korekční tlačítko 
  paměťové klávesy 
  dvojitá nula 
  rozměr: 176 x 112 x 13 mm
  hmotnost: 125 g 

kat. č.  popis cena
459801 displej 14 míst 299,–

Kalkulačka Sharp EL 501 X
školní bateriový kalkulátor pro ZŠ a SŠ s ochranným 
  jednořádkový displej 
  131 funkcí 
  paměť: 1 
  goniometrické a hyperbolické funkce 
  výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX soustavě 
  převody souřadnic 
  výpočty v DEG/DMS soustavě 
  zřetězené výpočty, statistické výpočty, 

komplexní čísla 
  rozměry: 78,6 x 144  x11,6 mm 
  hmotnost: 75 g

kat. č.  popis cena
459781 černo-fialová 213,–
459782 černo-bílá 213,–

Kalkulačka Rebell PDC10
malá praktická přenosná kalkulačka s jednobarevným tiskem 
  12 místný displej a gumové klávesy 
  korekční tlačítko 
  Mark Up 
  funkce TAX a Cost/Sell/Margin 
  nastavení zaokrouhlování a počtu desetinných míst 
  tisk čísla faktury, času, data 
  napájení baterie - 4x AAA (volitelný AC adaptér)
  rozměry: 200 x 102 x 45 mm 
  hmotnost: 340 g

kat. č.  popis cena
459813 displej 12 míst 729,–

Kalkulačka Rebell PDC20
stolní tisková kalkulačka s dvoubarevným tiskem 
  12 místný displej a gumové klávesy 
  korekční tlačítko 
  Mark Up 
  funkce TAX a Cost/Sell/Margin 
  nastavení zaokrouhlování a počtu 

desetinných míst 
  sčítač položek 
  funkce přepočtu měn 
  napájení baterie - 4x AAA

 (volitelný AC adaptér) 
  rozměry: 219 x 154 x 58 mm 
  hmotnost: 480 g

kat. č.  popis cena
459814 displej 12 míst 821,–

Kalkulačka Sharp EL 330 W

  stolní kalkulačka s velkým nakloněným 10místným LCD displejem 
  duální napájení 
  funkce TAX, Cost/Sell/Margin 
  převod měn 
  dvojitá nula 
  korekční tlačítko 
  4 paměťové klávesy 
  rozměry: 152 x 94 x 28 mm 
  hmotnost 121 g

kat. č.  popis cena
461481 displej 10 míst 281,–

Kalkulačka Sharp EL 340 W

  stolní kalkulačka s velkým naklápěcím 12místným LCD displejem 
  duální napájení 
  funkce TAX, Grand Total a Mark Up 
  nastavení zaokrouhlování a desetinných míst 
  korekční tlačítko 
  4 paměťové klávesy 
  rozměry: 189 x 127 x 18 mm 
  hmotnost 195 g

kat. č.  popis cena
461482 displej 12 míst 388,–

Kalkulačka Rebell Starlet 8
stylový, duálně napájený 8ciferný kalkulátor v novém atraktivním provedení. Vybavený 
základními funkcemi včetně odmocniny a 3 tlačítek pro práci s pamětí
  3 paměťové klávesy
  výpočty s procenty 
  odmocnina 
  napájení: solární panel + baterie 
  rozměry: 110 x 67 x 12 mm 
  hmotnost: 70 g

kat. č.  popis cena
461322 transparentní 80,90
461300 zelená 80,90
461310 růžová 80,90
461320 fialová 80,90
461321 šedá 80,90
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kalkulačky Rebell a Milan

Kalkulačka Rebell Panther
Panther 8 – 8 místný LCD displej 
a duální napájení, základní funkce, 
4 paměťové klávesy, % a odmocnina, 
rozměr 143 x 102 x 29 mm, hmotnost 
94 g

Panther 12 – 12 místný LCD displej 
a duální napájení, funkce Grand Total, 
Mark Up, korekční tlačítko, funkce 
TAX +/ – pro výpočet daně, nastavení 
zaokrouhlování, 3 paměťové klávesy, 
rozměr 147 x 115 x 32 mm, hmotnost 
126 g
kat. č.  popis cena
461330 Panther 8 / displej 8 míst 132,–
461410 Panther 12 / displej 12 míst 205,–

Kalkulačka Rebell SDC
základní modely stolních kalkulátorů s nakloněným LCD displejem a duálním napájením
SDC408 – 8 místný displej, %, odmocnina, 3 pamětové klávesy, plastová tlačítka, 
rozměr: 124 x 102 x 25, hmotnost 82g 
SDC410 – 10 místný displej, korekční tlačítko, %, 00, odmocnina, 3 pamětové klávesy, 
plastová tlačítka, rozměr 124 x 102 x 25, hmotnost 94 g
SDC412 – 12 místný displej, korekční tlačítko, %, 00, odmocnina, 3 pamětové klávesy, 
plastová tlačítka, rozměr 125 x 100 x 34 mm, hmotnost 100 g
kat. č.  popis cena
461420 displej 8 míst / 408 černá 120,–
461430 displej 10 míst / 410 bílá 145,–
461440 displej 12 míst / 412 černá  154,–

Kalkulačka Rebell SDC 544+
stolní kalkulátor s velkým 14 místným LCD displejem 
  základní funkce 
  desetinné nastavení 
  zaokrouhlení 
  4 paměťové klávesy 
  dvojitá nula 
  funkce TAX +/- pro výpočet daní 
  Mark Up 
  rozměr: 193 x 143 x 38 mm
  hmotnost: 182 g 

kat. č.  popis cena
461491 displej 14 míst / černá 281,–

Kalkulačka Rebell vědecká
vědecký kalkulátor pro základní a střední školy, 
model 2030 má 136 funkcí, vědecké výpočty, 
statistika jedné proměnné, 
rozměr: 154 x 82 x 14,5 mm, hmotnost: 80 g, 
model 2040 má 240 funkcí, 2řádkový 
displej, 9 nezávislých pamětí, goniometrické 
a hyperbolické funkce, polární a pravoúhlé 
souřadnice, výpočty se zlomky, variace 
a kombinace, statistika dvou proměnných, 
rozměry: 155 x 70 x 18 mm, hmotnost: 117 g
kat. č.  popis cena
461240 displej 10 míst / 2030 151,–
461340 displej 10 míst / 2040 183,–

Ekologické kalkulačky Rebell
kalkulačky šetrné k životnímu prostředí, certifikát „Der Blaue Engel“
ECO310 – 8 místný displej, velký solární panel, 70 % podíl recyklovaných plastů, 
základní funkce, 4 paměťové klávesy, %, odmocnina, rozměry 143 x 102 x 29 mm, 
hmotnost 96 g
ECO 450 – velký 12 místný polohovatelný LCD displej, velký solární panel, 70% podíl 
recyklovaných plastů, funkce Grand Total a Mark Up, nastavení zaokrouhlování 
a desetinných míst, korekční tlačítko, 3 paměťové klávesy, plastové tlačítka, dvojitá 
nula, %, odmocnina, rozměry: 184 x 132,5 x 34, hmotnost 183 g
kat. č.  popis cena
461280 ECO310 / displej 8 mís 150,–
461290 ECO450 / displej 12 míst 256,–

Kalkulačka Milan
stolní kalkulačka s jednořádkovým 10 místním displejem 
je vybavena základními funkcemi 
  zpětné, korekční tlačítko 
  velká plastová tlačítka omezují chybné 

zadávání dat 
  solární i bateriové napájení 
  automatické vypnutí 
  rozměr 10x110x150 mm 

kat. č.  popis cena
461141 displej 12 míst 341,–

p j

í chybné 

a
–

Kalkulačka Rebell SDC 912
obchodní funkce a velký 12 místný LCD displej dělá z tohoto stolního kalkulátoru ideálního pomocníka domů či do kanceláře 
  4 atraktivní barvy (oranžová, fialová, růžová, zelená) 
  duální napájení 
  funkce Grand Total a Mark Up 
  dvojitá nula 
  korekční tlačítko 
  4 paměťové klávesy 
  rozměr: 145 x 104 x 26 mm
  váha: 116 g

kat. č.  popis cena
461480 displej 12 míst /  fialovo-modrá 145,–
461490 displej 12 míst /  oranžová 145,–
461500 displej 12 míst /  zelená 145,–
461501 displej 12 míst /  růžová 145,–
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* Telefon není součástí balení

** jmenovka není součástí balení

LEITZ ICON - SPLNÍ VŠECHNY
VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY

Kazeta se štítky komunikuje s počítači, tablety i smartphony - proto je inteligentní. Vždy, tak víte, která páska je vložena a kolik jí zbývá. Výměna kazet 
je naprosto jednoduchá pouhým vložením do přístroje. Kazety jsou zcela ekologické - jsou vyrobeny z recyklované papírové drti.

LEITZ ICON - INTELIGENTNÍ KAZETY SE ŠTÍTKY

Inteligentní bezdrátová tiskárna štítků Leitz Icon
Tiskne plastové nebo papírové štítky. Od šířky 12 mm 
až po 2,7 m. Tiskne přes PC, Mac, iPad nebo iPhone a 
Android.
• Připojení přes USB nebo Wi-Fi
• Tiskne až 200 štítků za minutu
• Včetně 88 mm široké kazety v balení*
• Záruka 2+1 rok po registraci

Samolepicí papírová páska Leitz Icon
22 m, permanentní lepidlo
Popis Obj. kód Cena

88 mm šířka 70030001

61 mm šířka 70040001

50 mm šířka 70060001

39 mm šířka 70070001

25 mm šířka 70090001

19 mm šířka 70100001

12 mm šířka 70110001

Pro tisk přepravních štítků, 
hřbetních štítků pro pákové 
pořadače a cokoliv budete 
potřebovat - včetně dlouhých 
nápisů.
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Kazeta s papírovou páskou Leitz Icon
Pro tisk jmenovek**, hřbetních 
štítků do pákových pořadačů, 
objednacích kartiček. Vše z jedné 
kazety v různých velikostech.
Materiál: 157 gsm

22 m, bez lepidla
Popis Obj. kód Cena

91 mm šířka 70190001

57 mm šířka 70050001

32 mm šířka 70080001

Kazeta se štítky Leitz Icon
Pro malé a velké adresní štítky. 
Možnost tisku až 200 štítků za 
minutu.

Permanentní lepidlo
Popis Obj. kód Cena

Velké adresní štítky
36 x 88 mm, 600 štítků 70120001

Malé adresní štítky 
28 x 88 mm, 690 štítků 70170001

Velké expediční štítky
59 x 102 mm, 225 štítků 70130001

Malé expediční štítky
50 x 88 mm, 435 štítků 70180001

Samolepicí plastová páska Leitz Icon
10 m, permanentní lepidlo
Popis Obj. kód Cena
Bílá, 12 mm 70150001

Žlutá, 12 mm 70150015

Červená, 12 mm 70150025

Bílá, 88 mm 70160001

Žlutá, 88 mm 70160015

Červená, 88 mm 70160025

Pro organizaci kabelů a další 
označování, varovné a informační 
nápisy a cokoliv budete 
potřebovat.

Popis Obj. kód Cena
Tiskárna štítků 70010000 00.00

Baterie 70020000 00.00

Baterie Leitz Icon
• Výdrž až 12 hodin a tisk až 1200 štítků
• Výstupní napětí/proud: 24V/4,5 A
• Kapacita baterie: 2200 mAh

www.leitz.com/icon

Popis Obj. kód Cena
Tiskárna štítků 117801 4.441,-
Baterie 117802 2.318,-

Popis Obj. kód Cena
88 mm šířka 117814 579,-
61 mm šířka 117813 485,-
50 mm šířka 117812 458,-
39 mm šířka 117811 431,-
25 mm šířka 117809 404,-
19 mm šířka 117808 390,-
12 mm šířka 117807 377,-

Popis Obj. kód Cena
91 mm šířka 117824 579,- 
57 mm šířka 117823 458,-
32 mm šířka 117822 431,-

Popis Obj. kód Cena
Bílá, 12 mm 117817 432,-
Žlutá, 12 mm 117818 432,-
Červená, 12 mm 117819 432,-
Bílá, 88 mm 117815  687,-
Žlutá, 88 mm 117816 687,-
Červená, 88 mm 117821 687,-

Popis Obj. kód Cena
Velké adresní štítky
36 x 88 mm, 600 štítku 117804 552,-
Malé adresní štítky
28 x 88 mm, 690 štítku 117803 552,-
Velké expedicní štítky
59 x 102 mm, 225 štítku 117806 552,-
Malé expedicní štítky
50 x 88 mm, 435 štítku 117805 552,-

3
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základní model štítkovače
  tiskne na pásky D1 o šířce 6, 9 nebo 12 mm
  rychlé formátování pomocí jednodotykových inteligentních tlačítek pro tučné písmo, 

kurzívu, podtržené písmo, velikost písma a svislý text
  zobrazení vzhledu štítku před tiskem – náhled na velkém displeji LCD
  6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení
  maximální životnost baterie díky funkci automatického vypínání, která vypne 

štítkovač, pokud není používán
  paměť naposled vytisknutého štítku bez 

nutnosti opětného zadávání
  napájení pomocí šesti baterií AAA (nejsou 

součástí balení) nebo volitelného napájecího 
adaptéru (prodává se samostatně)

  2 roky záruka 
kat. č.  popis cena
118090 LM 160 898,–

Štítkovač DYMO LM 280
praktický štíkovač s možností propojení k PC
  tisk na pásky D1 šíře 6, 9 a 12 mm
  klávesnice počítačového typu QWERTY – snadné 

a rychlé zadávání textu
  rychlý přístup ke speciálním symbolům, včetně 

interpunkcí, symbolům měn a diakritiky 
  výběr ze 3 fontů, 6 velikostí, 6 stylů písma, 9 rámečků 

i s možností podtržení, 222 symbolů a klipartů
  automatická paměť naposled vytisknutého štítku 

s možností uložení až 9 štítků
  funkce automatického vypínání
  napájení: Lithium-lon bateriový blok dobíjený přes 

USB kabel, není potřeba adaptér ani baterie
  dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok na webu 

www.dymo.com
kat. č.  popis cena
118120 LM 280 1810,–

Detektor padělků SAFESCAN 30
fix určený pro základní identifikaci pravosti bankovek, možnost kontroly pravosti 
všech typů bankovek (i měn), jednoduché, rychlé a mobilní řešení, pokud označení 
na bankovce zmizí, je pravá, v případě, že označení na bankovce změní barvu, jedná se 
o padělek
kat. č.  popis cena
899960 SAFESCAN 30 94,50

Detektor padělků SAFESCAN 40 H
4 W UV lampa ověřuje ochranné UV prvky u bankovek, silná bílá LED svítilna pro 
kontrolu vodoznaku a okénkového proužku s mikrotextem, ověřuje kreditní karty, 
pasy a jine identifikační průkazy, vhodné pro všechny měny, s páskem na zápěstí 
a praktickým stojanem k použití na stole, ideální také k použití s permanentním UV 
fixem Safescan, funguje na čtyři 1,5 V baterie (nejsou součástí balení),
rozměry: 160 x 56 x 22 mm, hmotnost: 89 g
kat. č.  popis cena
899990 SAFESCAN 40 H 459,–

Štítkovač DYMO LM 420P
lépe, rychleji a inteligentněji pracující tým, vyberte si štítkovač, 
který udrží tempo s vaší prací
  tiskne na štítky šíře 6, 9, 12 a 19 mm
  lze použít samostatně nebo je možné připojit 

k počítači PC
  balení obsahuje software DYMO Label – 

kopírování a vkládání textu, přidávání čárových 
kódů, grafiky a log

  velký čtyřřádkový podsvícený displej – zobrazuje 
textové efekty ještě před tiskem

  výběr z 8 typů písma, 7 velikostí, 10 stylů textu, 
   8 stylů rámečků a podtržení
  napájení z dobíjecího bateriového bloku Li-Ion 
   – žádný adaptér ani baterie typu AA
  dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok 
   na webu www.dymo.com

kat. č.  popis cena
117820  LM 420P 3406,–

Štítkovač DYMO Mobile Labeler
tiskárna samolepicích štítků Dymo Mobile Labeler, štítky můžete jednoduše vytvořit 
přímo z Vašeho smartphonu, tabletu, Mac, nebo Windows počítače přes Dymo Connect 
aplikace, která je ZDARMA ke stažení 
  konektivita Bluetooth poskytuje rychlé snadné nastavení 
  funkce oprav textových chyb 
  funkce hlas na text 
  velké množství stylů písma 
  tiskne na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

kat. č.  popis cena
118091 Mobile Labeler 3778,–

5
DNŮ
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Adaptér DYMO
k použití se všemi štítkovači LM a LP 
mimo modelů LM 120P, 260P, 360D, 420P, 
PnP, 500TS, LM280
kat. č.  popis cena
465050 LM 450 1077,–

Štítkovač DYMO LM 500 TS
DYMO štítkovač s dotykovým displejem
s možností připojení k PC
  velký plnobarevný dotykový displej 
  rychlé zadávání textu 
  automatická řezačka štítků 
  10 typů písma, 25 velikostí písma, 5 rámečků a podtržení, 32 stylů textů 
  tisk grafiky , čárových kódů a log 
  možnost nastavení dat až pro 5 různých uživatelů 
  dobíjecí bateriový blok součástí balení 
  pro pásky D1 6,9,12,19 a 24 mm

kat. č.  popis cena
118130 LM 500 TS 6223,–

5
DNŮ

Štítkovač DYMO LW 450
  tiskne až 51 štítků za minutu 
  speciální tiskárna štítků, která se vejde na každý psací stůl 
  termotisk – bez nákladných inkoustových kazet či pásek 
  vysoké rozlišení obrázků (600 x 300 dpi) 
  pracuje s inovovaným softwarem DYMO Label™

verze 8 s maximálně zjednodušeným ovládáním 
s možností připojení prostřednictvím rozhraní USB
– Windowss® XP / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 10

  dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok 
na webu www.dymo.com 

kat. č.  popis cena
118080 LW 450 3426,–

Štítkovač DYMO LM Plug-and-play
  tiskne na pásky D1 o šířce 6, 9 nebo 12 mm, PnP WiFi i 19 a 24 mm
  připojení k počítači PC přes port USB
  není třeba instalovat software ani ovladače – vestavěný software se objeví na 

obrazovce, připravený k použití
  přizpůsobení štítků libovolnými písmy nebo grafikou na počítači
  li-ion dobíjecí bateriový blok se dobíjí přes USB připojení, není třeba síťový adaptér 

a ani baterie 
  dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok na webu www.dymo.com

kat. č.  popis cena
117840 LM PnP pro PC 1563,–

5
DNŮ

Štítky pro DYMO LabelWritter PP ODOLNÉ
odolné štítky s pevnou vrstvou, díky silnému průmyslovému lepidlu štítky velmi dobře drží na papíře, plastu, kovu, dřevu, sklu a na dalších površích, ochranná vrstva zabraňuje 
odlepení zapříčiněné otěrem či působením průmyslových olejů a čisticích prostředků, štítky odolají až 85% vlhkosti, štítky jsou určeny pro teploty od -18 °C do 50 °C, ideální na 
označování v dílnách, suterénech, garážích, skladech či označování inventáře/vybavení a podobně
kat. č.  popis cena
406362 89 x 25 mm / na regály / 1 x 100 ks 709,–
406363 54 x 25 mm / malé multifunkční / 1 x 160 ks 869,–
406364 102 x 59 mm / velké adresní štítky / 1 x 50 ks 869,–

5
DNŮ

5
DNŮ

2232018     2019

10

K
A

N
C

EL
Á

Ř
S

K
Á

 T
EC

H
N

IK
A

štítkovače Dymo



Pásky D1 a Rhino pro elektronické štítkovače DYMO
samolepicí DYMO pásky zaručují velmi snadnou aplikaci Vámi vytvořených štítků. Podélné naříznutí papírového 
podkladu umožňuje pohodlné oddělení štítku. DYMO pásky lze nalepit na téměř všechny rovné a čisté povrchy, 
jsou odolné proti vodě, teplotám od –30 do +150 °C, oleji, saponátům a většině rozpouštědel. Pásky s označením D1 
obsahují v jedné kazetě tiskovou i podkladovou pásku. S kazetami je velice snadná manipulace, stačí je do štítkovače 
vložit a můžete začít štítkovat. DYMO pásky D1 jsou dodávány ve 13 různých barevných kombinacích a 5 šířkách.

Pásky D1 standardní

kat. č.  rozměr tisk / barva cena
117020 6 mm x 7 m černý tisk / bílá páska 571,–
117010 6 mm x 7 m  černý tisk / žlutá páska 571,–
117000 6 mm x 7 m  černý tisk / čirá páska 571,–
   
117150 9 mm x 7 m černý tisk / bílá páska 588,–
117190 9 mm x 7 m černý tisk / žlutá páska 588,–
117140 9 mm x 7 m černý tisk / modrá páska 588,–
117120 9 mm x 7 m černý tisk / červená páska 588,–
117110 9 mm x 7 m černý tisk / čirá páska 588,–
   
117330 12 mm x 7 m černý tisk / bílá páska 633,–
117340 12 mm x 7 m černý tisk / žlutá páska 633,–
117350 12 mm x 7 m černý tisk / modrá páska 633,–
117360 12 mm x 7 m černý tisk / zelená páska 633,–
117370 12 mm x 7 m černý tisk / červená páska 633,–
117320 12 mm x 7 m černý tisk / čirá páska 633,–
   
117450 19 mm x 7 m černý tisk / bílá páska 805,–
117460 19 mm x 7 m černý tisk / žlutá páska 805,–
117410 19 mm x 7 m černý tisk / čirá páska 805,–
   
117500 24 mm x 7 m černý tisk / bílá páska 915,–
117510 24 mm x 7 m černý tisk / žlutá páska 915,–
117490 24 mm x 7 m černý tisk / čirá páska 915,–

Pásky Rhino polyesterové permanentní

kat. č.  rozměr tisk / barva cena
117630 9 mm x 5,5 m černý tisk / bílá páska 606,–
117640 12 mm x 5,5 m černý tisk / bílá páska 633,–
117650 19 mm x 5,5 m černý tisk / bílá páska 714,–

Pásky Rhino vinylové permanentní

kat. č.  rozměr tisk / barva cena
117740 12 mm x 5,5 m černý tisk / žlutá páska 633,–
117720 19 mm x 5,5 m černý tisk / bílá páska 714,–
117750 19 mm x 5,5 m černý tisk / žlutá páska 714,–

Pásky Rhino nylonové flexibilní

kat. č.  rozměr tisk / barva cena
117660 12 mm x 3,5 m černý tisk / bílá páska 714,–
117680 12 mm x 3,5 m černý tisk / žlutá páska 714,–
117670 19 mm x 3,5 m černý tisk / bílá páska 794,–
117690 19 mm x 3,5 m černý tisk / žlutá páska 794,–

Pásky Letratag

kat. č.  popis  cena
116900 12 mm x 4 m / plastová / žlutá 284,–
117260 12 mm x 4 m / plastová / červená 284,–
117270 12 mm x 4 m / plastová / modrá 284,–
117280 12 mm x 4 m / plastová / zelená 284,–
116920 12 mm x 4 m / plastová / bílá 284,–
116930 12 mm x 4 m / papírová / bílá 241,–

kompletní sortiment pásek Dymo 
zajistíme na objednání

Štítky pro DYMO LW
samolepicí štítky na roli pro všechny modely LabelWriter
kat. č.  rozměr popis balení cena
117560 24 x 12 mm  multifunkční papírové 1 x 1000 ks 355,–
117570 57 x 32 mm  multifunkční papírové 1 x 1000 ks 938,–
117610 51 x 19 mm multifunkční papírové 1 x 500 ks 435,–
406361 89 x 36 mm  adresové papírové 1 x 260 ks 489,–
406360 89 x 36 mm adresové papírové 2 x 260 ks 888,–
406371 89 x 28 mm  adresové papírové  1 x 130 ks 245,–
406370 89 x 28 mm adresové papírové 2 x 130 ks 445,–
406350 54 x 25 mm pro zpáteční adresu 1 x 500 ks 407,–
117550 101 x 54 mm na balíky papírové 1 x 220 ks 762,–
406380 50 x 12 mm na závěsné desky papírové 1 x 220 ks 459,–
406390 190 x 59 mm na pořadače papírové 1 x 110 ks 1060,–
406400 190 x 38 mm na pořadače papírové 1 x 110 ks 848,– 
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Váha DYMO M2
kompaktní přesné váhy pro vážení obálek a balíků, funkce uzamknutí ponechá 
zobrazenou hmotnost na displeji osm sekund od odebrání předmětu, což je užitečné 
v případě, že je displej zakryt velkým balíkem nebo obálkou, funkce odečtení 
hmotnosti obsahu – vážení předmětů v kontejneru s odečtením hmotnosti kontejneru, 
automatické vypnutí, pokud se váha nepoužívá, šetří energii baterií 
(3 baterie AAA, nejsou součástí dodávky)
kat. č.  popis cena
449180 do 2 kg 1064,–

Telefon Panasonic KX TGB210FXB
digitální bezdrátový telefon s jednořádkový 
displejem, podsvícený displej, telefonní seznam 
na 50 jmen, rychlá volba, budík, omezení volání, 
montáž na stěnu, české menu
kat. č.  barva cena
862592 černá 525,–

Váha DYMO M5
kompaktní přesné váhy pro vážení obálek a balíků, funkce uzamknutí ponechá 
zobrazenou hmotnost na displeji osm sekund od odebrání předmětu, což je užitečné 
v případě, že je displej zakryt velkým balíkem nebo obálkou, funkce odečtení 
hmotnosti obsahu – vážení předmětů v kontejneru s odečtením hmotnosti kontejneru, 
napájení prostřednictvím kabelu USB (je součástí dodávky) nebo 3 bateriemi 
AAA (nejsou součástí dodávky), automatické vypnutí, pokud se váha nepoužívá, 
kompatibilní se systémy Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 8, 10
kat. č.  popis cena
449190 do 5 kg 1463,–

Rameno na telefon Novus TalkMaster
dvoukloubový otočný držák telefonu s optimálním sklonem nosné desky, nosností 2 kg 
a universálním uchycením, pro šířku stolu 18 - 74 mm, otočný o 360º, rozměry nosné 
desky: 258 x 172 mm
kat. č.  barva cena
448430 antracitová 1583,–
447870 černá 1583,–

5
DNŮ

5
DNŮ

Telefon Alcatel Temporis 56
stolní telefon s numerickým displejem a hlasitým odposlechem, napájení z telefonní 
linky: nepotřebuje baterie, funkce hlasitého odposlechu pro sdílení konverzace, 
4 tlačítka přímé volby a 10 dvoudotykových pamětí pro snadnou volbu vašich 
oblíbených kontaktů, tlačítko pro automatickou opakovanou volbu posledních 
volaných čísel, detailní zobrazení zmeškaných volání, rozměry: 193 x 184 x 72 mm
kat. č.  barva cena
862582 černá 551,–

3
DNY

Váha WEDO
praktická kompaktní váha vhodná především pro vážení dopisů a balíčků, plastová 
vážicí platforma s praktickým vyklápěcím víkem pro opření zásilek při vážení, váživost 
2 kg, dílek stupnice 1 g, LCD displej, číslice 15 mm vysoké, automatické vypnutí, 
napájení na baterie 4x 1,5 V AA (tužkové) nebo ze sítě 220 V přes adaptér (není 
součástí), rozměry: 205 x 170 x 42 mm, hmotnost 659 g
kat. č.  popis cena
449182 do 2 kg 1278,–

3
DNY

3
DNY

4
DNY
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