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Xerografický papír TRIOFACE PREMIUM "A"
multifunkční papír nevyšší třídy, určený pro velkokapacitní a vysokorychlostní 
oboustranné kopírování, použití pro černobílé a barevné laserové i inkoustové 
výstupy, speciální technologie Triotec zaručuje vysokou pevnost archů, povrchovou 
stabilitu a výtečnou potiskovatelnost, papír je ekologicky šetrný a splňuje podmínky 
archivačního papíru dle ISO 9706, technologie ColorLok, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009340 A4 80 g / 500 listů info

DOPORUČUJEME

Z každého prodaného balíčku
jde částka 0,50 Kč na Konto Bariéry!

Xerografický papír Multicopy
multifunkční kopírovací papír vysoké kvality, velmi vhodný pro velkoobjemové 
kopírování s použitím duplexu, pro laserové a inkoustové tiskárny, vysoká bělost, 
hladkost a opacita, minimální prašnost, papír splňuje normu ISO9706 - možnost 
archivace, dále certifikaci TCF, Nordic Ecolabel, EU EcoLabel, FSC, formát A5, A4, A3
kat. č.  popis cena
009600 A5 80 g / 500 listů info
010350 A4 80 g / 500 listů info
010900 A3 80 g / 500 listů info
805280 A4 160 g / 250 listů info
  
010100 A4 80 g / 2500 listů - Xpressbox info

Xerografický papír Sky Copy
papír určený pro běžné kopírování (i oboustranné), faxy, laserové a inkoustové tiskárny, 
papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace, formát A4 a A3, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
010141 A4 80 g / 500 listů info
011033 A3 80 g / 500 listů info

A4 - rozměr 210 x 297 mm 
A3 - rozměr 297 x 420 mm

Xerografický papír Sky Laser
kvalitní multifunkční papír určený pro náročnější i oboustranné kopírování a faxy, 
možnost využití i pro barevné laserové a inkoustové tiskárny, papír splňuje normu 
ISO9706 - možnost archivace, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
010151 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Real Copy A6  
papír určený pro laserové a inkoustové tiskárny, formát A6, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009050 A6 80 g / 500 listů info

FORMÁT A6 vhodný pro tisk lékařských receptů v nemocnicích, 
poliklinikách, ordinacích lékařů

A6

Xerografický papír Sky Premium
kvalitní multifunkční papír určený pro nejnáročnější použití v kanceláři, 
vysokorychlostní a oboustranné kopírování, možnost použití i pro barevné laserové 
a inkoustové tiskárny, papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace, formát A4, 
balení 500 listů
kat. č.  popis cena
010162 A4 80 g / 500 listů info
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Xerografický papír Xerox Performer
papír určený pro každodenní použití v laserových tiskárnách a kopírkách, 
papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
010030 A4 80 g / 500 listů info
009610 A5 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Xerox Business  
kopírovací papír střední třídy vhodný pro kancelářské použití ve faxech, inkoustových 
i laserových tiskárnách a kopírkách včetně duplexu, výborný poměr mezi cenou 
a kvalitou, papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace, formát A4, balení 
500 listů
kat. č.  popis cena
010460 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Navigator Universal
papír nejvyšší kvality, určený pro potřeby moderní kanceláře, velmi vysoká bělost, extra 
hladký povrch, certifikován FSC, optimální vlastnosti při průběhu strojem i při duplexu, 
žádné špatné kopie způsobené papírem, menší spotřeba toneru, minimální opotřebeni 
stroje, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009120 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Color Copy
papír pro barevný laserový tisk s hlazeným povrchem a optimální bělostí pro 
realistickou barevnost a zářivé kontrasty, s ECO certifikátem FSC® a ISO 9706 – možnost 
archivace a CO2 - neutrální, v provedení lesk (glossy) a mat (silk)
kat. č.  popis cena
011141 A4 100 g / 50 listů 55,–
011142 A4 160 g / 50 listů 77,–
011143 A4 200 g / 50 listů 92,–
  
011190 A4 90 g / 500 listů 192,–
011160 A4 100 g / 500 listů 208,–
008130 A4 120 g / 250 listů 139,–
008060 A4 160 g / 250 listů 189,–
008050 A4 200 g / 250 listů 259,–
011260 A4 250 g / 125 listů 143,–
008010 A4 280 g / 150 listů 227,–
008020 A4 300 g / 125 listů 261,–
kat. č.  popis ena
007870 A3 120 g / 250 listů 263,–
007950 A3 160 g / 250 listů 345,–
007940 A3 200 g / 250 listů 425,–
kat. č.  popis cena
007925 A4 135 g / 250 listů Coated Glossy 326,–
007922 A4 200 g / 250 listů Coated Glossy 482,–
007926 A4 135 g / 250 listů Coated Silk 326,–
007924 A4 200 g / 250 listů Coated Silk 482,–

další gramáže a formáty žádejte 
u našich operátorek nebo obchodníků

Xerografický papír Colotech+
papír nejvyšší kvality, vyvinutý ve spolupráci papírny a Xeroxu pro barevný i černobílý 
digitální tisk, optimální bělost a odstín, extrémní hladkost, povrchová stálost 
a nejkvalitnější plnění zajištují ostrý tisk, vysoký kontrast, věrnou reprodukci barev 
a bezproblémový a efektivní tisk, díky minimální prašnosti a absenci abrasiv je také 
minimální zátěží pro Vaši tiskárnu! vhodný též pro inkoustový tisk
kat. č.  popis cena
012300 A4 90 g / 500 listů 242,–
012310 A4 100 g / 500 listů 241,–
012320 A4 120 g / 500 listů 310,–
012330 A4 160 g / 250 listů 206,–
012340 A4 200 g / 250 listů 258,–
012350 A4 220 g / 250 listů 283,–
012360 A4 250 g / 250 listů 320,–
012370 A4 280 g / 150 listů 223,–
   
011070 A3 90 g / 500 listů 426,–
011120 A3 160 g / 250 listů 407,–

S papírem 
Colotech+
dává barva smysl

Xerografický papír Recyconomic Classik White  
recyklovaný papír určený pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, má cerifikát 
Modrý anděl, bělost 70%, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
010131 A4 80 g / 500 listů info

259,
143,–
227,–
261,–
ena

263,–
345,–
425,–
cena

sy 326,–y
sy 482,–y

326,–
482

012360 A4 2
012370 A4 28

011070 A3 90
011120 A3 1
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Xerografický papír Maestro Standard
kancelářský papír pro každodenní použití v kanceláři, s ECO certifikátem PEFC® 
a ISO 9706 archivace – možnost archivace, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009140 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Maestro Speciál
všestranný papír vyšší kvality, ideální pro vysoký počet výtisků, s ECO certifikátem PEFC® 
a ISO 9706 – možnost archivace, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009141 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Team
papír určený pro běžné kopírování 
(i oboustranné), faxy, laserové 
a inkoustové tiskárny, papír splňuje
 normu ISO9706 - možnost archivace, 
formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009380 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Happy Office
papír určený pro běžné kopírování (i oboustranné), faxy, laserové a inkoustové tiskárny, 
papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace, formát A4 a A5, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009150 A4 80 g / 500 listů info
009151 A5 80 g / 500 listů info

Xerografický papír Maestro Extra
kancelářský papír nejvyšší kvality, ideální pro velký počet výtisků s kontrastním 
barevným podáním, s technologií ColorLok, s ECO certifikátem FSC® a ISO 9706 
– možnost archivace, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009100 A4 80 g / 500 listů info

Xerografický papír HP Office
řada papírů speciálně vyvinutá pro optimalizaci práce s tiskárnami značky HP (InkJet 
i LaserJet), papír vyšší třídy, určený pro velkokapacitní (i oboustranné) kopírování, papír 
splňuje normu ISO9706 – možnost archivace, technologie ColorLok, formát A4, balení 
500 listů
kat. č.  popis cena
009450 A4 80 g / 500 listů info

y
určený pro velkokapacitní (i oboustranné) kopírování, papír
ožnost archivace, technologie ColorLok, formát A4, balení 

cena
ů info
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Xerografický papír HP Copy
řada papírů speciálně vyvinutá pro optimalizaci práce s tiskárnami značky HP (InkJet 
i LaserJet), papír vhodný pro běžné kopírování (i oboustranné), papír splňuje normu 
ISO9706 – možnost archivace, technologie ColorLok, formát A4, balení 500 listů
kat. č.  popis cena
009400 A4 80 g / 500 listů info



Xerografický papír BAREVNÝ
kvalitní multifunkční papíry, vhodné pro použití ve všech typech černobílých, barevných, laserových 
i inkoustových tiskáren a kopírek, doporučen pro oboustranný i vysokokapacitní tisk zejména při externí 
komunikaci, tvorbu prezentací, letáků nebo smluv, formát A4, gramáž 80 g,  balení 100 listů, 500 listů
BALENÍ 100 LISTŮ
kat. č.  č. barvy popis cena
008450 GR21  iceland / středně šedá / 100 listů 70,40
010870 BL29  lagoon / pastelově světle modrá / 100 listů 65,10
011250 GN27  jungle / pastelově světle zelená / 100 listů 65,10
011750 YE23  desert / pastelové žlutá / 100 listů 65,10
011740 SA24  savana / meruňková / 100 listů 65,10
011050 OPI74  tropic / pastelově růžová/ 100 listů 65,10
011730 PI25  coral / starorůžová / 100 listů 65,10
011770 LA12  tundra / pastelově fialová / 100 listů 65,10
012280 OBL70  iceberg / ledově modrá / 100 listů 65,10
011760 MG28  forest / pastelově zelená /100 listů 65,10
011630 CY39  canary/ středně žlutá / 100 listů 70,40
012200 IG50  sevilla / sytě žlutá / 100 listů 77,10
011700 AG10  venezia / sytá oranžová / 100 listů 75,80
008620 OR43  amsterdam / cihlově oranžová / 100 listů 76,40
011310 CO44  chile / jahodově červená/ 100 listů 75,80
011780 SP13  malta / středně modrá / 100 listů 70,40
011170 AB48  lisbon / sytá modrá/ 100 listů 75,80
008480 DB49  stockholm / tmavě modrá / 100 listů 76,40
011790 MA42  java / středně zelená / 100 listů 77,10
011710 DG47  dublin / tmavá zelená/ 100 listů 75,80
011870 NeoGr  Rio / reflexní zelená / 100 listů 93,40
008490 NeoGb  Ibiza / reflexní žlutá / 100 listů 93,40
008410 NeoOr  Acapulco / reflexní oranžová / 100 listů 93,40
012010 NeoPi  Malibu / reflexní růžová / 100 listů 93,40
011270  černá / 100 listů 88,10
011280  hnědá / 100 listů 93,30

kat. č. č. barvy popis cena
011820 1 set 5 x 20 listů, intenzivní barvy 79,10
  mix 5 bar / sevilla, malta, dublin, chile, venezia 
011810 2 set 5 x 20 listů, pastelové barvy 63,20
  mix 5 bar / forest, lagoon, desert, tropic, savana 
011800 3 set 5 x 20 listů, reflexní barvy 95,50
  mix 5 bar / rio, acapulco, malibu, ibiza, lisbon  
012450 4 set 10 x 25 listů mix / tundra, lagoon, 144,–
  forest, florida, tropic, lisbon, java, sevilla, venezia, chile 

BALENÍ 500 LISTŮ 
kat. č. č. barvy popis cena
011210 GR21  iceland / středně šedá / 500 listů 255,–
010780 BL29  lagoon / pastelově modrá / 500 listů 225,–
012950 SA24  savana / meruňková / 500 listů 225,–
009630 PI25  coral / starorůžová / 500 listů 225,–
010210 CY39  canary / středně žlutá / 500 listů 255,–
010330 IG50  sevilla / sytá žlutá / 500 listů 285,–
010230 CO44  chile / sytá červená/ 500 listů 285,–
010240 OBL70  iceberg / ledově modrá / 500 listů 226,–
010250 MG28  forest / pastelově zelená / 500 listů 226,–

Brown / Hnědá

Black / Černá

*

*

gramáž (g/m )

formát
počet listů v balení

2 80 80

A4 A3 A4
500 100

160

A4 A3
250

Iceland / Středně šedá

Lagoon / Pastel. světle modrá

Jungle / Pastel. světle zelená

Desert / Pastel. žlutá

Savana / Meruňková

Tropic / Pastel. růžová

Coral / Starorůžová

Tundra / Pastelově fialová

Iceberg / Ledově modrá

Forest / Pastel. zelená

Florida / Citrónově žlutá

Canary / Středně žlutá

GR21

BL29

GN27

YE23

SA24

OPI74

PI25

LA12

OBL70

MG28

ZG34

CY39

* *

* *

* **

* * **

*

*

* * *

* * **

* *

* **

* **

* **

* *

* * *

Sevilla / Sytá žlutá

Venezia / Sytá oranžová

Amsterdam / Cihlově oranžová

Chile / Jahodově červená

Malta / Středně modrá

Lisbon / Sytá modrá

Stockholm / Tmavě modrá

Java / Středně zelená

Dublin / Sytá zelená

Rio / Reflexní zelená

Ibiza / Reflexní žlutá

Acapulco / Reflexní oranžová

Malibu / Reflexní růžová

IG50

AG10

OR43

CO44

SP13

AB48

DB49

MA42

DG47

NeoGr

NeoGb

NeoOr

NeoPi

* * **

* * **

* *

* **

* * *

* * **

* *

* * **

* * **

* * *

* * *

* * *

* * *

*

 forest, florida, tropic, lisbp
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Plotterové role Multicopy Original
mimořádná kvalita povrchu, zářivá bělost papíru, vysoká 
opacita, kvalitní použití při plotterovém zpracování
kat. č.  popis cena
012040 297 mm x 46 m x 50 mm / 80 g  194,–
012110 420 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 264,–
012050 594 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 363,–
012100 610 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 368,–
012090 620 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 372,–
012170 841 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 470,–
012080 914 mm x 46 m x 50 mm / 80 g 502,–
  
012060 610 mm x 46 m x 50 mm / 90 g 401,–
012120 914 mm x 46 m x 50 mm / 90 g 545,–

Plotterové role Krpa Pearl 
vysoká kvalita univerzálního papíru v rolích, určený pro tisk a kopírování na 
velkoformátových strojích
kat. č.  popis cena
012140 610 mm x 50 m x 50 mm / 80 g 207,–
012150 914 mm x 50 m x 50 mm / 80 g 257,–
012160 914 mm x 100 m x 76 mm / 80 g 588,–

Fotopapíry ABEL
fotopapír vysoce odolný proti vodě, vlhku a oděru, vhodný pro všechny typy 
inkoustových tiskáren, speciální povrch papíru zaručuje jasné 
a výrazné barvy, po dotisknutí je papír ihned suchý
kat. č.  popis cena
009300 A4 260 g / 10 listů / lesklý 140,–
009290 10 x 15 cm  260 g / 20 listů / lesklý 97,–

Fotopapír Everyday photo
speciální papíry pro inkoustové tiskárny umožňující 
jednoduše a rychle tvořit letáky, ilustrace, fotografie 
a prezentaci, speciální povrch umožňuje rychlou 
absorpci inkoustu papírem a ostré kontury výrazného 
obrazu, pro tisk s rozlišením až 5760 dpi
kat. č.  popis cena
013200 A4 200 g / 20 listů 103,–

Fotopapíry CLP Photo paper pro laser. tiskárny
foto papíry pro barevné laserové tiskárny, oboustranné povrstvení pro brilantní tisk, 
hladký povrch zaručí kompaktnost celého tisku
kat. č.  popis cena
013260 A4 170 g / 100 listů 434,–
013270 A4 200 g / 100 listů 451,–

Faxový papír Krpa
termocitlivý papír určený pro všechny běžné faxové přístroje
kat. č.  popis cena
042010 210 mm / 30 m / 12 mm 40,50

Tabelační papír
tabelační papír s oddělitelnou boční perforací, všechny papíry s kopiemi jsou 
samopropisující
kat. č.  popis cena
048600 24 cm 1 + 0 / 2000 listů v kartonu info
048610 24 cm 1 + 1 kopie / 1000 listů v kartonu info
048620 24 cm 1 + 2 kopie / 750 listů v kartonu info
048630 24 cm 1 + 3 kopie / 500 listů v kartonu info
048640 25 cm 1 + 0 / 2000 listů v kartonu info
048650 25 cm 1 + 1 kopie / 1000 listů v kartonu info
048660 25 cm 1 + 2 kopie / 750 listů v kartonu info

POZOR! šíře tabelačního 
papíru se měří včetně 
perforací

další rozměry tabelačního 
papíru na objednávku

TYTO PRODUKTY 
UMÍME I POTISKNOUT
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Psací papír
papír určený především pro běžné ruční psaní, 
formát A3, gramáž 70 g, balení 200 listů
kat. č.  popis cena
035400 linkovaný 0,80
035000 čtverečkovaný 0,80

Průklepový papír

kat. č.  popis cena
014020 A4 40 g / 1000 listů 232,–

Kreslicí karton
kreslicí karton, gramáž 220 g,
balení A1, A2 – 100 listů,
balení A3, A4 – 200 listů
kat. č.  popis cena
073150 formát A4 1,–
073100 formát A3 1,90
073050 formát A2 4,20
073020 formát A1 8,50

Papíry Conqueror A4 žebrované
exkluzivní žebrovaný papír s vodoznakem, vhodný pro tiskoviny určené 
k reprezentativní prezentaci, formát A4, 100 g
kat. č.  popis cena
012730 papír bílý / 500 listů 927,–
012680 papír krémový / 500 listů 927,–

Obálky Conqueror žebrované
exkluzivní žebrované obálky s vodoznakem, vhodné k reprezentativní
korespondenci
kat. č.  popis cena
012820 obálka DL bílá / 500 ks 1906,–
012800 obálka DL krémová / 500 ks 1906,–

Papír pauzovací
vysoce kvalitní pauzovací papír francouzské výroby
kat. č.  popis cena
020390 A4 / 100 listů / 70–75 g / m2 190,–
020310 A3 / 100 listů / 70–75 g / m2 387,–
020610 role 110 mm x 20 m / 70–75 g / m2 634,–
020420 A4 / 100 listů / 90–95 g / m2 228,–
020410 A3 / 100 listů / 90–95 g / m2 457,–

Pečetní vosk
balení obsahuje 500 g pečetního vosku 
v deseti tyčinkách, barva červená
kat. č.  popis cena
380800 poštovní / 10 ks 168,–

Uhlový papír Concorde
uhlový papír určený pro kopírování v běžných psacích strojích, formát A4
kat. č.  popis cena
807500 černá / 25 listů 40,10
038080 černá / 100 listů 82,50

minimální odběr jedno balení

minimální odběr jedno balení

Milimetrový papír

kat. č.  popis cena
033000 blok A4 / 50 listů 62,50
033200 blok A3 / 50 listů 118,–
033400 A4 / volné archy 1,10
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Pásky do pokladny
pásky do pokladen, tiskáren a kalkulátorů z kvalitního běleného bezdřevého papíru, 
rozměry: šířka pásky / průměr pásky / průměr dutinky, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
111560 44 mm / 60 mm / 17 mm 4,80
111640 57 mm / 60 mm / 12 mm 6,60
111660 57 mm / 60 mm / 17 mm 6,10
111700 76 mm / 60 mm / 12 mm 8,80
111720 76 mm / 60 mm / 17 mm 8,30

Pásky do pokladny samopropisující
pásky do pokladen, tiskáren a kalkulátorů z kvalitního běleného bezdřevého papíru 
s jednou kopií, rozměry: šířka pásky / průměr pásky / průměr dutinky, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
112120 76 mm / 60 mm / 17 mm / 1 + 1 18,–

Pásky do pokladny termocitlivé
kotoučky z termocitlivého papíru vyhovující do všech druhů pokladen elektronické 
evidence tržeb EET, rozměry: šířka pásky / průměr pásky / průměr dutinky, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
111570 44 mm / 60 mm / 17 mm 12,40
111740 57 mm / 38 mm / 12 mm 8,60
111990 57 mm / 40 mm / 12 mm 10,30
111620 57 mm / 50 mm / 12 mm 12,50
111630 57 mm / 50 mm / 17 mm 11,80
111580 57 mm / 60 mm / 17 mm 16,50
112130 76 mm / 60 mm / 12 mm 21,60
111730 76 mm / 60 mm / 17 mm 22,80
111670 80 mm / 70 mm / 12 mm 33,10
111680 80 mm / 80 mm / 12 mm 39,10

Pásky do pokladny termocitlivé EET
bezdutinkové pásky speciálně vyvinuté do pokladen elektronické evidence tržeb (EET) 
a platební terminály,  extra dlouhý návin pásky (až o 40%) z termocitlivého papíru, 
rozměry: šířka pásky / průměr pásky / návin, balení 20 ks
kat. č.  popis cena
111622 EET  - 57 mm / 35 mm / 18 m 9,50
111623 EET  - 57 mm / 40 mm / 24 m 11,10

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 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: 510 g 
  tisk na papír šíře 57 - 58 mm

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

kompletní nabídku kalkulaček 
naleznete v kapitole č. 10 
Kancelářská technika
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Obálky DL
bílý papír, obyčejná klopa s lepidlem 
kat. č.  popis cena
133000 50 ks 27,70

Obálky C6 samolepicí
bílý papír, samolepicí klopa, bez adresního okénka
kat. č.  popis cena
134010 50 ks 24,10
134000 1000 ks 345,–

 rozměr
114 x 162 mm

 rozměr 110 x 220 mm

Obálky C6 samolepicí s krycí páskou
bílý papír, samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou
kat. č.  popis cena
133950 bez okénka / 1000 ks 419,–

 rozměr 114 x 162 mm

Obálky DL recyklované
recyklovaný papír, obyčejná klopa s lepidlem
kat. č.  popis cena
132690 1000 ks 391,–
132890 okénko vpravo / 1000 ks 458,–

 rozměr 110 x 220 mm

Obálky DL recyklované samolepicí
recyklovaný papír, samolepicí klopa
kat. č.  popis cena
132790 1000 ks 429,–

 rozměr 110 x 220 mm

Obálky DL samolepicí
bílý papír, samolepicí klopa
kat. č.  popis cena
132810 bez okénka / 50 ks 28,60
132800 bez okénka / 1000 ks 442,–
132940 okénko vpravo / 50 ks 32,20
132950 okénko vpravo / 1000 ks 506,–

 rozměr 
110 x 220 mm

Obálky DL samolepicí s krycí páskou
bílý papír, samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou
kat. č.  popis cena
133200 bez okénka / 1000 ks 525,–
133100 okénko vpravo / 1000 ks 600,–
133030 okénko vlevo / 1000 ks 727,–

 rozměr 110 x 220 mm
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Obálky navštívenkové
bílý papír, obyčejná klopa s lepidlem
kat. č.  popis cena
132000 1500 ks 591,–

rozměr 78 x 122 mm

Obálky C5 recyklované
recyklovaný papír, bez adresního okénka,
obyčejná klopa s lepidlem
kat. č.  popis cena
133450 1000 ks 552,–

 rozměr 162 x 229 mm

Obálky C5 samolepicí s krycí páskou
bílý papír, samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou
kat. č.  popis cena
133410 bez okénka / 1000 ks 716,–
133440 okénko vpravo / 1000 ks 765,–

 rozměr 162 x 229 mm

Kartonové obálky
gramáž papíru 350 g, obálky baleny po 10 kusech
kat. č.  popis cena
132090 obálka na CD 5,40
  
132100 A5 / 200 x 255 mm 7,80
132110 A4 / 275 x 360 mm 10,90
132120 A3 / 420 x 540 mm 20,60
132130 A2 / 450 x 650 mm 38,10

Obálky C5 samolepicí
bílý papír, samolepicí klopa, bez adresního okénka
kat. č.  popis cena
133320 50 ks 38,60
133300 1000 ks 605,–

 rozměr 162 x 229 mm

Dopisní sada
dopisní sada obsahuje 10 kusů obálek
formátu C6 (162 mm x 114 mm) 
a 10 kusů psacího papíru
kat. č.  popis cena
137200 10 + 10 bílá 19,60

Obálky na CD 
kat. č.  popis cena
132210 bílé / 100 ks 189,–

B4 – 353 x 250 mm

C4 – 324 x 229 mm

B5 – 250 x 176 mmB5 250 x 176 mm

C5 – 162 x 229 mm

C6 – 114 x 162 mm

DL
110 x 220 mm

Rozměry obálek
a obchodních tašek (vxš)
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Obchodní tašky C5 samolepicí
samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, 
recyklovaný papír
kat. č.  popis cena
136150 500 ks 495,–

Obchodní tašky B5 samolepicí
samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, 
recyklovaný papír
kat. č.  popis cena
135750 500 ks 600,–

Obchodní tašky C4 obyčejné
obyčejná klopa s lepidlem, 
recyklovaný papír
kat. č.  popis cena
135970 250 ks 365,–

Obchodní tašky C4 samolepicí
samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, recyklovaný 
papír
kat. č.  popis cena
135960 250 ks 429,–

Obchodní tašky C4 samolepicí bílé
bílý papír, samolepicí klopa
kat. č.  popis cena
135931 25 ks  45,50
135930 250 ks 411,–

Obchodní tašky C4 samolepicí

s krycí páskou
bílý papír, samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou
kat. č.  popis cena
135910 250 ks 425,–

Obchodní 
tašky B4 obyčejné
obyčejná klopa s lepidlem, 
recyklovaný papír
kat. č.  popis cena
800310 5 ks 13,60
135590 250 ks 435,–

Obchodní tašky B4 samolepicí
samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, 
recyklovaný papír
kat. č.  popis cena
800320 5 ks 14,30
135580 250 ks 501,–

Obchodní tašky s křížovým dnem samolepicí
bílý papír, 130 g / m2, křížové dno pro zvětšení kapacity, 
samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, balení 250 ks  
kat. č.  popis cena
135000 B4  5,70

Obchodní tašky s křížovým dnem neroztrhnutelné, samolepicí
obálky jsou vyrobeny z hnědého vlákny vyztuženého papíru, 130 g / m2, 
křížové dno zvětšuje jejich kapacitu, samolepicí klopa s odtrhávací krycí páskou, balení 250 ks
kat. č.  popis cena
134980 B4 11,90

Obchodní tašky protinárazové bublinkové
samolepicí obálky s odtrhávací krycí páskou, ochranná bublinková 
vrstva chrání před poškozením, balení 10 ks
kat. č.  rozměr vnější rozměr vnitřní cena
132240 č. 1 / 120 mm x 175 mm 95 mm x 165 mm 3,60
132250 č. 2 / 140 mm x 225 mm 115 mm x 215 mm 4,20
132300 č. 3 / 170 mm x 225 mm 145 mm x 215 mm 4,90
132640 CD / 200 mm x 175 mm 175 mm x 165 mm 5,10
132350 č. 4 / 200 mm x 275 mm 175 mm x 265 mm 6,40
132400 č. 5 / 240 mm x 275 mm 215 mm x 265 mm 6,70
132450 č. 6 / 240 mm x 350 mm 215 mm x 340 mm 7,90
132500 č. 7 / 250 mm x 350 mm 235 mm x 340 mm 8,90
132550 č. 8 / 290 mm x 370 mm 265 mm x 360 mm 10,60
132600 č. 9 / 320 mm x 450 mm 295 mm x 445 mm 14,30
132620 č. 10 / 370 mm x 480 mm 345 mm x 470 mm 16,80

B4 – rozměr 353 x 250 x 40 mm

B4 – rozměr 353 x 250 x 40 mm

rozměr 324 x 229 mm

rozměr 324 x 229 mm

rozměr 324 x 229 mm
rozměr 324 x 229 mm

rozměr 353 x 250 mm

rozměr 229 x 162 mm

rozměr 250 x 176 mm

rozměr 353 x 250 mm
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Obálky samolepicí na zásilky
expediční samolepicí obálky, vhodné na balíky a ostatní zásilky pro přiložení 
průvodních dokumentů (faktur, dodacích listů apod.), okénko vpravo, balení 100 ks
kat. č.  popis cena
525380 C6 / 180 mm x 120 mm / červené 1,50
525410 DL / 240 mm x 120 mm / červené 2,–
525420 C5 / 240 mm x 164 mm / červené 2,40
  
525390 C6 / 180 mm x 120 mm / čiré 1,50
134180 DL / 240 mm x 120 mm / čiré 2,–
134160 C5 / 240 mm x 164 mm / čiré 2,40

Obálky B6 s dodejkou
obálka 125 mm x 176 mm s odtrhávací klopou
kat. č.  popis cena
133730 bílá / 1000 ks 797,–
133720 s červeným pruhem / 1000 ks 797,–

Obálky B6 s dodejkou samopropisovací
obálka 125 mm x 176 mm samopropisovací 
s odtrhávací klopou, propisující okénko
kat. č.  popis cena
133700 bílá / 1000 ks 891,–
133690 s modrým pruhem / 1000 ks 891,–
133670 s červeným pruhem / 1000 ks 891,–

Obálky B6 s dodejkou, vytrhovací okénko
obálka 125 mm x 176 mm s odtrhávací klopou
kat. č.  popis cena
133710 bílá / 1000 ks 999,–
133770 s modrým pruhem / 1000 ks 999,–
133680 s červeným pruhem / 1000 ks 999,–

Obálky B6 s doručenkou, vytrhovací okénko
obálka 125 mm x 176 mm pro doručování podle zákona 
500 / 2004 Sb. (správní řád) s vytrhovacím okénkem
kat. č.  popis cena
133580 bílá / 1000 ks 1234,–
133590 s modrým pruhem / 1000 ks 1234,–
133600 s červeným pruhem / 1000 ks 1234,–

Obálky C5 s doručenkou, vytrhovací okénko
obálka 162 mm x 217 mm pro doručování podle zákona 
500 / 2004 Sb. (správní řád) s vytrhovacím okénkem
kat. č.  popis cena
133530 bílá / 1000 ks 2235,–
133510 s modrým pruhem / 1000 ks 2235,–
133500 s červeným pruhem / 1000 ks 2235,–

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU,
ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

Prohlášení příjemce zásilky
 

Jméno a příjmení příjemce  

Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátem)
Potvrzuji převzetí této zásilky dne 

Podpis 

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Odesílatel:                     Označení písemnosti (č. j.):

Místo pro výplatné

DORUČENKA

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky
a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí

dne:

Zásilka byla vložena do schránky

dne:

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty 

Odesílatel:

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Prohlášení příjemce zásilky
Jméno a příjmení příjemce:

Vztah příjemce k adresátovi, není-li příjemce adresátem:
Potvrzuji převzetí této zásilky.
Dne: Podpis:

Označení písemnosti (č. j.):

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU,
ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

Místo pro výplatné
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Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne:

Zásilka byla vložena do schránky dne:

razítko

Podpis pracovníka pošty

Jméno a příjmení pracovníka pošty

DORUČENKA NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU
JEN ADRESÁTOVI

Prohlášení příjemce zásilky
 

Jméno a příjmení příjemce  

Potvrzuji převzetí této zásilky dne 

Podpis 

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Odesílatel:                     Označení písemnosti (č. j.):

Místo pro výplatné

DORUČENKA

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky
a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí

dne:

Zásilka byla vložena do schránky

dne:

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty 

Odesílatel:

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Prohlášení příjemce zásilky
Jméno a příjmení příjemce:

Potvrzuji převzetí této zásilky.

Dne: Podpis:

Označení písemnosti (č. j.):

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI

Místo pro výplatné
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Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne:

Zásilka byla vložena do schránky dne:

razítko

Podpis pracovníka pošty

Jméno a příjmení pracovníka pošty

DORUČENKA NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

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,–

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,–

Štítky pro DYMO LW
samolepicí štítky na roli pro všechny modely LabelWriter
kat. č.  rozměr popis balení cena
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,–

5
DNŮ

5
DNŮ
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PRINT ETIKETY

TABELAČNÍ ETIKETY

CENOVÉ ETIKETY

ETIKETY V SÁČKU

TERMOTRANSFER ETIKETY

GRAFICKÉ ETIKETY

TERMOETIKETY

SENDVIČOVÉ ETIKETY

Myslíme na vše...www.sklabel.czwwwwwwwwwww skkklaabbbeel.czzz



Print etikety A4 pro laserový a inkoustový tisk
samolepicí etikety na arších, vyrobeny násekem horní samolepicí vrstvy se silně lepivým akrylátovým lepidlem na vodní bázi, pro použití v laserových a inkoustových tiskárnách 
a kopírovacích strojích, materiál se vyznačuje minimální prašností a zajišťuje kvalitní a čistý potisk s ostrými konturami, balení obsahuje 100 archů
kat. č.  popis č. obr. cena
524630 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) 1 454,–
524650 210 x 148,5 mm - na balíky, (2 etikety / arch) 2 454,–
524470 192 x 61 mm - na pořadače hřbet 7cm (4 etikety / arch) 3 454,–
524620 105 x 148 mm (4 etikety / arch) 4 454,–
524640 105 x 74 mm (8 etiket / arch) 5 454,–
524660 105 x 42,3 mm (14 etiket / arch) 6 454,–
524670 70 x 42,3 mm (21 etiket / arch) 7 454,–
524610 70 x 36 mm - pro adresy na obálky, (24 etiket / arch)  8 454,–
524570 68 x 47 mm (18 etiket / arch) 9 454,–
524580 66 x 70 mm (12 etiket / arch) 10 454,–
524690 64 x 21 mm (39 etiket / arch) 11 454,–
524590 52,5 x 21,2 mm (52 etiket / arch) 12 454,–
524600 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) 13 454,–
524540 38 x 21,2 mm (65 etiket / arch) 14 454,–
524460 průměr 118 mm - na CD, (2 etikety / arch) 15 454,–
525230 kulaté průměr 40 mm (24 etiket / arch) 16 454,–
525550 kulaté průměr 25 mm (70 etiket / arch) 17 454,–
524840 70 x 25,4 mm (33 etiket / arch) 18 454,–
524850 70 x 29,7 mm (30 etiket / arch) 19 454,–
524130 66 x 33,8 mm (24 etiket / arch) 20 454,–

údaj v závorce udává počet etiket na jednom archu
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Print etikety A4 pro laserový a inkoustový tisk – barevné
kvalitní samolepicí etikety určené pro tisk ve všech typech laserových 
a inkoustových tiskáren, balení obsahuje 100 archů
kat. č.  popis č. obr. cena
524230 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) žlutá 1 532,–
857050 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) modrá 1 532,–
524240 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) červená 1 532,–
857060 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) zelená 1 532,–
kat. č.  popis cena 
526130 70 x 36 mm (24 etiket / arch) žlutá 2 532,–
526150 70 x 36 mm (24 etiket / arch) modrá 2 532,–
526140 70 x 36 mm (24 etiket / arch) červená 2 532,–
526160 70 x 36 mm (24 etiket / arch) zelená 2 532,–
kat. č.  popis cena 
524720 105 x 74 mm (8 etiket/ arch) žlutá 3 532,–
524710 105 x 74 mm (8 etiket/ arch) modrá 3 532,–
524721 105 x 74 mm (8 etiket/ arch) červená 3 532,–
524722 105 x 74 mm (8 etiket/ arch) zelená 3 532,–
   
525120 210 x 297 mm (1 etiketa/ arch) žlutá 4 532,–
525140 210 x 297 mm (1 etiketa/ arch) modrá 4 532,–
525110 210 x 297 mm (1 etiketa/ arch) červená 4 532,–
525130 210 x 297 mm (1 etiketa/ arch) zelená 4  532,–

Print etikety A4 pro laserový a inkoustový tisk
kvalitní samolepicí etikety určené pro tisk ve všech typech laserových 
a inkoustových tiskáren, balení obsahuje 30 archů
kat. č.  popis č. obr. cena
526330 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) 1 182,–
526582 105 x 148 mm (4 etikety / arch) 2 182,–
526583 105 x 74 mm (8 etiket / arch) 3 182,–
526580 105 x 42,3 mm (14 etiket / arch) 4 182,–
526540 70 x 42,3 mm (21 etiket / arch) 5 182,–
526530 70 x 36 mm (24 etiket / arch) 6 182,–
526585 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch) 7 182,–
526584 38 x 21,2 mm (65 etiket / arch) 8 182,–

Print etikety A4 pro laserový tisk - FLUORESCENTNÍ
samolepicí etikety v zářivých fluorescentních barvách, určené pro potisk
 v laserových tiskárnách a kopírkách, nevhodné pro inkoustové tiskárny, 
balení obsahuje 100 archů
kat. č.  popis č. obr. cena
524631 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) žlutá 1 577,–
524632 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) oranžová 2 577,–
524633 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) červená 3 577,–
524634 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) zelená 4 577,–
     
525203 kulaté prům. 40 mm (24 etiket / arch) žlutá 5 577,–
525204 kulaté prům. 40 mm (24 etiket / arch) oranžová 6 577,–
525205 kulaté prům. 40 mm (24 etiket / arch) červená 7 577,–
525206 kulaté prům. 40 mm (24 etiket / arch) zelená 8 577,–
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Etikety pro termotransferové tiskárny
etikety jsou navinuty na dutince o průměru 40 mm, 
průměr kotouče do 150 mm
kat. č.  popis č. obr. cena
525850 32 x 16 mm / 5000 etiket na kotouči 1 202,–
525870 32 x 25 mm / 3000 etiket na kotouči 2 163,–
525860 50 x 25 mm / 3000 etiket na kotouči 3 264,–
525840 50 x 30 mm / 3000 etiket na kotouči 4 285,–
525820 100 x 50 mm / 2000 etiket na kotouči 5 579,–

Print etikety A4 PLUS pro laserový a inkoustový tisk
papírové etikety pro potisk v laserových a inkoustových tiskárnách, 
nebo kopírovacích strojích, balení obsahuje 100 archů
kat. č.  popis č. obr. cena
526370 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) 1 216,–
525020 210 x 148,5 mm (2 etikety / arch) 2 216,–
526320 210 x 74 mm (4 etikety / arch) 3 216,–
524980 105 x 48 mm (12 etiket / arch) 4 216,–
526380 105 x 74 mm (8 etiket / arch) 5 216,–
526390 105 x 148 mm (4 etikety / arch) 6 216,–
526400 105 x 42,3 mm (14 etiket / arch) 7 216,–
526410 70 x 36 mm (24 etiket / arch) 8 216,–
524680 70 x 42,3 mm (21 etiket / arch) 9 216,–
526430 52,5 x 21,2 mm (52 etiket / arch)  10 216,–
526290 52,5 x 29,7 mm (40 etiket / arch)  11 216,–
524200 48,5 x 25,4 mm (40 etiket / arch)  12 216,–
526230 38 x 21,2 mm (65 etiket / arch)  13 216,–

Print etikety A4  pro laserový a inkoustový tisk hnědé
papírové etikety v hnědém provedení pro potisk v laserových tiskárnách, nebo 
kopírovacích strojích, nevhodné pro inkoustové tiskárny, balení obsahuje 20 archů
kat. č.  popis cena
524723 210 x 297 mm (1 etiketa / arch) 298,–

údaj v závorce udává počet etiket na jednom archu
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Tabelační etikety s vodící drážkou jednořadé a dvouřadé
samolepicí etikety určené pro tisk v jehličkových tiskárnách
kat. č.  popis balení č. obr. cena
jednořadé   
523930 89 x 36,1 mm 4 000 ks / 500 skladů 1 826,–
523880 100 x 36,1 mm 4 000 ks / 500 skladů 2 846,–
525300 100 x 36,1 mm 200 ks / 25 skladů 3 77,10
dvouřadé   
523940 89 x 36,1 mm 8 000 ks / 500 skladů 4 1659,–
523890 100 x 36,1 mm 8 000 ks / 500 skladů 5 1659,–
525310 100 x 36,1 mm 400 ks / 25 skladů 6 157,–

Samolepicí etikety v sáčku
etikety na formátu A6 pro běžné použití v kanceláři
kat. č.  popis cena
526930 27 x 20 mm / 150 etiket 18,40
526940 35 x 27 mm / 90 etiket 18,40
526950 42 x 12 mm / 160 etiket 18,40
526960 42 x 20 mm / 100 etiket 18,40
526970 42 x 35 mm / 60 etiket 18,40
526980 55 x 27 mm / 60 etiket 18,40
526990 55 x 42 mm / 40 etiket 18,40
527000 87 x 35 mm / 30 etiket 18,40
527010 87 x 55 mm / 20 etiket 18,40
527020 kulaté prům.20mm / 200 etiket 18,40

Samolepicí kolečka APLI barevná
barevná označovací kolečka ve 2 rozměrech a 3 barevných provedeních
kat. č.  popis cena
526011 ø 8 mm / 288 etiket / žlutá 17,20
525670 ø 8 mm / 288 etiket / červená 17,20
526010 ø 8 mm / 288 etiket / zelená 17,20
526012 ø 13 mm / 175 etiket / žlutá 17,20
526013 ø 13 mm / 175 etiket / červená 17,20
526014 ø 13 mm / 175 etiket / zelená 17,20

Barvicí válečky do kleští Jolly
náhradní barvicí váleček pro etiketovací kleště JC8, JH8 a JC20
kat. č.  popis cena
526040 váleček 92,80

ilustrační foto

Etikety do etiketovacích kleští

kat. č.  popis  č. obr. cena
525610 22 x 12 mm COLA-PLY / bílá 1 14,80
525680 22 x 12 mm Contact / bílá 2 16,30
856970 25 x 16 mm Contact / bílá 3 16,70
856980 25 x 16 mm Contact / žlutá 4 26,80
523760 26 x 12 mm Contact / bílá 5 16,70
523710 26 x 12 mm Contact / žlutá 6 26,10
523700 26 x 12 mm Contact / zelená 7 26,10
523820 26 x 12 mm Contact / červená 8 26,10
523690 26 x 12 mm Contact / oranžová 9 26,10
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