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Závěsný držák kapes Tarifold
barevné kapsy sloužící pro přehlednou prezentaci, formát A4, otevřené shora, balení 
10 ks, každé balení obsahuje ještě 5 ks plastových štítků na popisky, kterými můžete 
kapsy odlišit, určeny pro pultový stojan a závěsný držák Tarifold
kat. č.  barva cena
407210 černá / 10 ks 770,–
407220 barevný mix / 5 barev á 2 ks 770,–

Závěsný držák kapes Tarifold
kovový držák pro 10 kapes A4 (dodáváno bez kapes), pomocí šroubů (součást 
dodávky) lze snadno připevnit na zeď, používá se všude tam, kde je třeba zviditelnit 
více dokumentů na malém prostoru, například nástěnka, stroj, stěna apod., nově 
konstruované zarážky zaručují otevření na zvolené straně
kat. č.  barva cena
858780 šedá 368,–

Pultový stojan Tarifold Office
elegantní stojan se stabilní podstavou umožňující odkládání různých drobností, 
s 10 kapsami A4 otevřenými shora, snadno rozšiřitelný na kapacitu 30 kapes
kat. č.  barva cena
572810 šedá 1719,–

3
DNY

Kapsy magnetické Tarifold
magnetické kapsy s rámečkem ve formátech A4 na výšku a na šířku, na zadní straně se 
nachází magnetický pruh, který drží kapsu na kovovém povrchu, kapsy poskytnou 
vašemu dokumentu jedinečnou ochranu a lze je využít prakticky kdekoli
kat. č.  barva cena
407090 černé / na výšku / 5 ks 836,–
407100 černé / na šířku / 5 ks 916,–

3
DNY

Pultový stojan Tarifold VEO
pultový stojan VEO, velmi stabilní s kovovou konstrukcí, 
v zajímavém minimalistickém designu, velmi snadná montáž, 
možnost libovolného rozšiřování, dodáván včetně 
10 kapes formátu A4
kat. č.  popis cena
572830 černá 1625,–

3
DNY

DOPORUČUJEME

Kapsy samolepicí Tarifold
samolepicí kapsy nepermanentní jsou vhodné pro vizualizaci veškerých informací, kapsy 
je možné bez problému opakovaně přemístit na nové místo, formát A4, 
nezanechává lepidlo, ideální pro prezentaci na skleněných plochách
kat. č.  barva cena
407150 barevný mix / 5 ks 624,–
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Kapsy magnetické Tarifold Display Frame
kapsy Display Frame jsou ideálním prostředkem pro prezentaci informací, které mají 
být dobře viditelné, jejich barevný rámeček dobře upoutává pozornost, robustní 
rámeček a silná fólie dodávají kapsám vysokou stabilitu
kat. č.  popis cena
407260 A5 / modrá 115,–
407270 A5 / bílá 115,–
407280 A5 / červená 115,–
407300 A5 / zelená 115,–
  
407310 A4 / modrá 199,–
407320 A4 / bílá 199,–
407330 A4 / červená 199,–
407350 A4 / zelená 199,–
407351 A4 / černá 199,–

Kapsy samolepicí Tarifold Display Frame
kapsy Display Frame jsou ideálním prostředkem pro prezentaci informací, které mají 
být dobře viditelné, jejich barevný rámeček dobře upoutává pozornost, robustní 
rámeček a silná fólie dodávají kapsám vysokou stabilitu, permanentně lepicí
kat. č.  popis cena
407360 A5 / modrá 115,–
407370 A5 / bílá 115,–
407380 A5 / červená 115,–
407400 A5 / zelená 115,–
  
407410 A4 / modrá 199,–
407420 A4 / bílá 199,–
407430 A4 / červená 199,–
407450 A4 / zelená 199,–
407451 A4 / černá 199,–

3
DNY

3
DNY

Rámeček magnetický Tarifold Magneto SOLO
Nový design: užší a ostřejší rámeček. Zviditelnění informací v provozech 
obchodů, horeca a průmyslu. Rychlé umístění a snadná fixace dokumentu 
magnetickými lemy po celém zadním obvodu antireflexního PVC. 
Bez zadního dílu - podladem je kovová plocha. Orientace na výšku i šířku.
kat. č.  barva cena
407660 A4 / stříbrná / 2 ks 359,–
407670 A4 / modrá / 2 ks 359,–
407680 A4 / červená / 2 ks 359,–
407690 A4 / žlutá / 2 ks 359,–
407700 A4 / zelená / 2 ks 359,–
407710 A4 / oranžová / 2 ks 359,–
407720 A4 / černá / 2 ks 359,–
  
407724 A3 / stříbrná / 2 ks 569,–
407781 A3 / černá / 2 ks 569,–
407770 A3 / modrá / 2 ks 569,–
407780 A3 / červená / 2 ks 569,–

3
DNY

Rámeček samolepicí Tarifold Magneto
Nový design: užší a ostřejší rámeček pro oboustranné zviditelnění informací v kanceláři, obchodu, horeca a průmyslu. Antireflexní PVC se samolepicí zadní plochou pro snadné 
umístění - ideální pro výlohy. Snadná a spolehlivá fixace dokumentu magnetickými lemy ze všech stran, orientace na výšku i šířku. Nové formáty: 50x70 cm na plakáty, A6 na fota.
kat. č.  barva cena
407790 50 x 70 cm / stříbrná / 1 ks 1132,–
407800 50 x 70 cm / černá / 1 ks 1132,–
407810 A1 / stříbrná / 1 ks 1337,–
407820 A1 / černá / 1 ks 1337,–
407830 A2 / stříbrná / 1 ks 1054,–
407840 A2 / černá / 1 ks 1054,–
407850 A3 / černá / 2 ks 917,–
407860 A3 / modrá / 2 ks 917,–
407870 A3 / červená / 2 ks 917,–
407880 A3 / zelená / 2 ks 917,–
407890 A3 / stříbrná / 2 ks 917,–
407560 A4 / stříbrná / 2 ks 263,–
407570 A4 / modrá / 2 ks 263,–
407580 A4 / červená / 2 ks 263,–
407590 A4 / žlutá / 2 ks 263,–
407600 A4 / zelená / 2 ks 263,–
407610 A4 / oranžová / 2 ks 263,–
407620 A4 / černá / 2 ks 263,–
407750 A6 / stříbrná / 2 ks 190,–
407760 A6 / černá / 2 ks 190,–

3
DNY
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Rámeček magnetický Tarifold Magneto
Nový design: užší a ostřejší rámeček. Zvýraznění důležitých informací v kanceláři, 
obchodě, hotelu, restauraci a průmyslu. Antireflexní PVC s celomagnetickou zadní 
plochou drží na každém kovovém povrchu. Snadná a spolehlivá fixace dokumentu 
magnetickými lemy ze všech stran, umístění na výšku i šířku.
kat. č.  barva cena
407460 A4 / stříbrná / 2 ks 373,–
407470 A4 / modrá / 2 ks 373,–
407480 A4 / červená / 2 ks 373,–
407490 A4 / žlutá / 2 ks 373,–
407500 A4 / zelená / 2 ks 373,–
407510 A4 / oranžová / 2 ks 373,–
407520 A4 / černá / 2 ks 373,–
  
407730 A6 / stříbrná / 2 ks 214,–
407740 A6 / černá / 2 ks 214,–

Rámeček samolepicí Tarifold MEMO 
Praktický rámeček určený do budov a provozů s potřebou vyplnění evidence. 
Horní lem fixuje vložený dokument a volný prostor umožňuje vepsání textů. 
Oboustranný barevný rámeček pro umístění na prosklenou plochu k využití zadní 
strany k další komunikaci. Snadné umístění pomocí samolepicí zadní plochy.
kat. č.  barva cena
407891 A4 / stříbrná / s okem na pero 419,–
407892 A4 / černá / s okem na pero 419,–

Rámeček Tarifold Magneto bezpečnostní
Upozornění na kritické informace - výrazné tištěné pruhy upozorňují na důležitost 
pokynů. Nový design: užší a ostřejší rámeček pro oboustranné zvýraznění v prům. 
provozech, obchodech, horeca atp. Antireflexní PVC. Bezpečná fixace dokumentu 
ze všech stran, orient. na výšku i šířku. Snadné umístění pomocí samolepicí nebo 
magnetické zadní plochy.
kat. č.  barva cena
407530 A4 / červeno-bílá / 2 ks / magnetické 439,–
407540 A4 / žluto-černá / 2 ks / magnetické 439,–
407550 A4 / zeleno-bílá / 2 ks / magnetické 439,–
  
407630 A4 / červeno-bílá / 2 ks / samolepicí 361,–
407640 A4 / žluto-černá / 2 ks / samolepicí 361,–
407650 A4 / zeleno-bílá / 2 ks / samolepicí 361,–

3
DNY

3
DNY

Rámeček Tarifold samolepicí
samolepící rámečky Display Frame o rozměru 120 x 45 nebo 80 x 45 mm, velmi odolný 
rámeček z ABS plastu, který se po pádu na zem nerozbije, zadní strana je opatřena 
magnetickou plochou nebo samolepicí plochou a rámeček je možno umístit na jakékoli 
hladké a čisté místo, ideální pro označení regálů, skříní, dveří apod., 
balení obsahuje 4 ks rámečků
kat. č.  barva cena
520650 80 x 45 / 4 ks modrá 175,–
520660 80 x 45 / 4 ks bílá 175,–
520670 120 x 45 / 4 ks modrá 199,–
520680 120 x 45 / 4 ks bílá 199,–

3
DNY

3
DNY

SHERPA® TABLE 10
SHERPA® TABLE 10 (5632) - stabilní stolní stojan na 10 oboustranně využitelných 
rámečků s dokumenty, rozšiřitelný s pomocí přídavných modulů na 20 i více rámečků, 
díky speciálnímu materiálu spodní části je extrémně stabilní a nepopojíždí ani na 
skleněné desce pultu či vitríny, obsah:1 stojan + 10 rámečků

SHERPA® EXTENSION MODULE 10 (5624) - rozšiřující modul bez displejových panelů, 
díky tomuto modulu můžete zvýšit kapacitu modulových stolních stojanů vždy 
o 10 tabulí
kat. č.  barva cena
520460 černo / šedá  1937,–
520430 černo / šedá - rozšiřující modul 345,–

4
DNY

SHERPA® STYLE TABLE 10 (5855)
stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® rámečky ve formátu A4, ideální do kanceláře 
a pro uživatele, kteří potřebují mít informace přehledně po ruce, matná fólie zabraňuje 
rušivým odrazům světla, součástí balení jsou boční rozlišovače s popisovatelnými štítky
kat. č.  barva cena
520480 černá 1510,–

a
–
–
–

–
–
–
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FUNCTION WALL
kompletní sada se skládá z 10 / 20 rámečků A4 kovového nástěnného držáku, rámečky jsou z průzračné tvrzené fólie, umožňuje 
skenování, barevně odlišenými rámečky, které usnadňují orientaci a umožňují optické rozdělení dokumentů, s rozlišovacími štítky 
ve stejné barvě, které dělí tabule 5/5, profilovaná lišta s otvorem pro zasunutí kolíku a s univerzálním euroděrování pro pořadače 
a kroužkové desky, nástěnný držák se jednoduše přidělá na stěnu, možno upevnit v libovolném počtu v řadě vedle sebe, obzvláště 
vhodné pro dílny a sklady
kat. č.  barva č. obr. cena
520590 5691 / 10 kapes + kovový držák 1 854,–
520592 5692 / 20 kapes + kovový držák 2 2460,–
520593 5674 / rozšiřující modul na 10 kapes 3 245,–

FUNCTION PANEL A4 (5607)
rámečky s barevnými štítky a eurozávěsem jsou vyrobeny z průzračné antireflexní 
tvrzené fólie, což umožňuje skenování, pro dokumenty ve formátech A4, na ceníky, 
katalogové stránky, nákresy, fotky, univerzální děrování umožňuje zavěšení do 
pořadače, s rozlišovacími barevnými štítky
kat. č.  barva cena
520531  transparentní 77,50
520532  červená 77,50
520533  tmavě modrá 77,50

SHERPA® BACT-O-CLEAN WALL 10
informační nástěnná sada s antibakteriální ochranou k instalaci na zeď, sada se skládá 
z nosiče předloh a 10 rámečků SHERPA® PANEL BACT-O-CLEAN A4 ve světle modré 
barvě, nosič předloh je stejně jako rámečky napuštěn přísadou s BACT-O-CLEAN 
ochranou, která snižuje růst bakterií a virů, jako jsou E.coli, MRSA, listerióza 
a salmonelóza, rámečky lze jednoduše vyjmout a vložit zpět
kat. č.  barva cena
520591 šedo-světle modrá 1515,–

4
DNY

SHERPA® BACT-O-CLEAN TABLE (5912)
stolní informační stojan s antibakteriální ochranou, sada se skládá ze stolního modulu 
nosiče předloh a 10 rámečků SHERPA® PANEL BACT-O-CLEAN A4 ve světle modré barvě, 
stolní stojan i nosič předloh jsou stejně jako rámečky napuštěny přísadou s BACT-O-
CLEAN ochranou, která snižuje růst bakterií a virů, jako jsou E.coli, MRSA, listerióza 
a salmonelóza, rámečky lze jednoduše vyjmout a vložit zpět
kat. č.  barva cena
520481 šedo-světle modrá 2580,–

4
DNY

SHERPA® PANEL A4 (5606)
rámečky A4 pro držáky SHERPA®, které jsou oboustranně využitelné a snadno 
vyjímatelné, stabilní celoobvodový barevný polypropylenový rám, díky němuž je 
orientace a listování mezi deskami velmi snadná, z matné antireflexní průhledné fólie, 
která zabraňuje odrazům světla (možno i scanovat)
kat. č.  barva cena
520530 červená 90,10
520550 zelená 90,10
520560 tmavě modrá 90,10
520500 černá 90,10

1 2

3

4
DNY
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Rámy euroklip
jednoduché rámečky na fotky či jiné dokumenty, snadná manipulace - přichycení skla
či plexiskla pomocí kovových úchytek
kat. č.  popis cena
520250 21 x 29,7 cm / plexisklo 42,50
520260 40 x 60 cm / plexisklo 169,–
520270 60 x 80 cm / plexisklo 279,–
  
520290 10 x 15 cm / sklo 13,90
520300 13 x 18 cm / sklo 21,90
520310 20 x 30 cm / sklo 40,20
520320 21 x 29,7cm / sklo 40,10

DOPORUČUJEME

Rám na reklamu
ideální pro všechny velikosti plakátů, kulaté rohy, velmi jednoduchá výměna plakátu, 
díky rámu, který funguje jako klip, profil 25 mm, krycí fólie s ABS povrchem proti 
odleskům světla
kat. č.  popis cena
848250 A4 kulaté rohy 189,–
848260 A3 kulaté rohy 385,–
848270 A2 kulaté rohy 490,–
848280 A1 kulaté rohy 750,–

3
DNY

Pultové informační a prezentační stojany
pultové informační a prezentační stojany jsou vhodné pro všestrannou
prezentaci letáků, akčních nabídek, nápojových a jídelních lístků apod.
kat. č.  popis / barva cena
572981 A4 / šikmý / na výšku 97,10
572982 A4 / šikmý / na šířku 97,10
572983 A5 / šikmý / na výšku 60,20
572995 A7 / šikmý  49,–
572996 A8 / šikmý / 52 x 74 mm 49,–
  
573061 A4 / rovný oboustranný / na výšku 197,–
573062 A4 / rovný oboustranný / na šířku 207,–
573063 A5 / rovný oboustranný / na výšku 96,20

jany
všestrannou
 lístků apod.

4
DNY

Stolní jmenovka na stůl Durable
jednoduchá stabilní jmenovka pro označení veletržních a výstavních exponátů, pro 
recepční přepážky, školení apod.; stojánek má tvar písmene A; v balení 10 ks (cena za 
celé balení), rozměr (celková výška rámečku / rozměr celé rozložené plochy- v x š)
kat. č.  popis cena
435127 61 / 122 x 210 mm / 10 ks 880,–
435125 52 / 104 x 100 mm / 10 ks 820,–
435126 61 / 122 x 150 mm / 10 ks 1165,–

5
DNŮ

Fólie Xerox
3R98202 – zcela čirá fólie pro použití ve všech kopírkách a stolních laserových 
tiskárnách, které nepoužívají optické senzory, je zaručena optimální přilnavost toneru 
a vysoká kvalita tisku, zcela čirá fólie umožňuje promítat zobrazení v celém formátu A4
kat. č.  popis cena
852420 fólie 3R98202 pro kopírky / 100 ks 401,–

Fólie Folex
X 10.0 – čirá fólie pro všechny kopírovací stroje a laserové tiskárny, díky kvalitní 
antistatické úpravě podávání ze zásobníku, velmi dobré tonerové krytí, odolná vysokým 
teplotám

BG 32.5 PLUS – čirá fólie do většiny inkoustových tiskáren, opatřena senzorovým 
proužkem přichyceným na kratší straně 

BG 72 – čirá fólie pro barevné laserové tiskárny, universální použití ve všech tiskárnách, 
síla materiálů 125 mic., vysoká tepelná odolnost a špičkové barevné pokrytí
kat. č.  popis cena
539330 fólie X 10.0 pro čb laserový tisk / 100 ks 475,–
539140 fólie BG 32.5 PLUS pro barevný inkoustový tisk / 50 ks 740,–
539320 folie BG 72 pro barevné laserové tiskárny / 50 ks 781,–

3
DNY
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Otočný prezentační stojan
pojízdný otočný stojan v barvě černé, boxy nejsou součástí 
- jsou samostatně dokoupitelné, výška stojanu včetně boxů 
je 156 cm, maximální kapacita stojanu je 24 boxů
kat. č.  popis cena
572730 stojan 4719,–

5
DNŮ

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

Držáky na prospekty Durable
set držáků na prospekty ve formátu A4, FLEXIPLUS 2 A4 se skládá ze dvou držáků, 
rozměry: 247 x 360 x 100 mm (š x v x h), FLEXIPLUS 6 A4 sestává se z modulu šesti 
držáků, rozměry: 247 x 745 x 100 mm, FLEXIBOXX 12 A4 sestává se z modulu dvanácti 
držáků, rozměry: 1115 x 240 x 135 mm
kat. č.  popis / barva číslo cena
447920 FLEXIPLUS 2 / A4 černý / na výšku 1 461,–
447930 FLEXIPLUS 2 / A4 černý / na šířku 2 461,–
   
447960 FLEXIPLUS 6 / A4 černý / na výšku  3 928,–
447970 FLEXIPLUS 6 / A4 černý / na šířku 4 928,–
   
447980 FLEXIBOXX 12 / A4 černý / na výšku 5 1589,–

5
DNŮ

2

3

4

5

1

Rychlovazací nasouvací lišty Relido
lišty pro jednoduché vázání neděrovaných dokumentů, 
lišty s kapacitou 30, 60 a 120 listů - balení 50 ks
kat. č.  popis / barva cena
410770 kapacita 30 listů / bílá 4,70
410780 kapacita 30 listů / černá 4,70
410790 kapacita 30 listů / modrá 4,70
410800 kapacita 30 listů / červená 4,70
410810 kapacita 30 listů / čirá 4,70
  
410820 kapacita 60 listů / bílá 5,20
410830 kapacita 60 listů / černá 5,20
410840 kapacita 60 listů / modrá 5,20
410850 kapacita 60 listů / červená 5,20
410890 kapacita 60 listů / čirá 5,20
  
410980 kapacita 120 listů / černá 8,40
410990 kapacita 120 listů / bílá 8,40

Desky pro nasouvací lišty
náhradní desky A4, tloušťka 0,12 mm, materiál PP, 
protiskluzové provedení povrchu
kat. č.  popis cena
411470 desky A4 / 100 ks 456,–

Rychlovázací nasouvací lišty
lišty pro jednoduché vázání neděrovaných dokumentů s kapacitou 30 a 60 listů 
a eurozávěsem, balení 50 ks
kat. č.  popis / barva cena
411100 kapacita 30 listů / eurozávěs / čirá 12,20
411120 kapacita 60 listů / eurozávěs / čirá 12,20

2332018     2019
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Nástěnka samolepicí Hopax
jednoduché nalepování a odlepování dokumentů a vzkazů, přichycení na zeď a jiné 
suché povrchy pomocí oboustranně lepicích montážních čtverečků, které jsou součástí 
balení, rozměr 460 x 580 mm
kat. č.  popis cena
854580 design korek / hnědá 226,–
854590 design korek / šedá 226,–

Nástěnka samolepicí 3M Post-it®

samolepicí povrch umožňuje přichycení dokumentů „bez 
špendlíků“, ideální jak do kanceláře tak domů, rozměr 
58,5 x 46 cm, dodáváme se sadou montážních čtverečků 
pro snadnou instalaci na různé povrchy
kat. č.  barva cena
854490 hnědá (design korek) 481,–
854550 modrá 481,–

Tabule korkové
kvalitní korkové tabule v dřevěném rámu 
nebo hliníkovém rámu
kat. č.  popis cena
447300 30 x 40 cm / dřevěný rám 75,20
447310 40 x 60 cm / dřevěný rám 106,– 
447320 60 x 90 cm / dřevěný rám 214,–
447420 90 x 120 cm / dřevěný rám 607,–
447070 60 x 90 cm / Alu rám 633,–
447770 90 x 120 cm / Alu rám 704,–
447440 100 x 150 cm / Alu rám 1252,–
447430 90 x 180 cm / Alu rám 1310,–

Samolepicí blok GIGA 
samolepicí bloky jsou ideální pro děti, studenty, učitele a přednášející, řemeslníky 
a všechny tvůrčí osoby, velké samolepicí poznámkové bloky v rozměru 30 x 30 cm 
přitahují pozornost a poskytují dostatek prostoru pro kreslení, návrhy, prezentace, 
workshopy, brainstorming nebo jen extra dlouhé a důležité zprávy, samolepicí zadní 
plochy listu jsou nepermanentní a snadno přemístitelné bez zanechání stop lepidla, 
vyrobeno v Německu
kat. č.  barva cena
095638 30 x 30 cm / žlutá 102,–
095639 30 x 30 cm / bílá 102,–

ena
02,–
02,–
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Tabule filcová v hliníkovém rámu
filcový povrch na pevném podkladu odolný proti 
vlhkosti, hliníkový rám se stříbřitou povrchovou 
úpravou, plastové rohy, balení obsahuje sadu pro 
připevnění na zeď
kat. č.  popis cena
447740 60 x 90 cm / modrá 740,–
854500 90 x 120 cm / modrá 1148,–
447730 100 x 150 cm / modrá 1619,–

možnost dodání i barvách červená, zelená a šedá

5
DNŮ

Folie EasyFlip
pevná polypropylenová fólie pro EasyFlip®, díky elektrostatickému náboji přilne 
téměř ke každému rovnému povrchu (zeď, dřevo, sklo), lze ji popisovat všemi druhy 
permanentních popisovačů i popisovači na bílé tabule, je navinutá na roli, s perforací 
po každých 80 cm, rozměry 60 x 60 x 630 mm, návin 20 m
kat. č.  popis cena
539250 bílá / 25 ks 417,–

Pevný zásobník není součástí fólie, 
lze jej objednat samostatně.

Samolepicí flipchart Hopax
samolepicí flipchart v rozměru 762 × 635 mm, samolepicí papír přilnavý k hladkým 
povrchům, extra sticky kvalita = silná lepivost a pruh lepidla navíc, 30 bílých listů 
– neprosakující papír, samolepicí archy jsou přemístitelné a odnímatelné beze zbytku 
lepidla
kat. č.  popis cena
039040 bílá / 30 listů 573,–

PRUH LEPIDLA
2 pruhy lepidla 

PRUH LEPIDLA PR
U
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MAGNETICKÉ SKLENĚNÉ TABULE
Inspirujte se elegantním designem skla. Barevná plocha se stane zajímavým 
doplňkem interiéru. Prak  cký pomocník pro komunikaci a organizaci vhodný 
do kanceláře i domácnos  . Magne  cká tabule je určena pro umístění pozná-
mek a vzkazů pomocí magnetů, a také pro popis křídovými popisovači. 
Výhodou je snadná údržba. V balení popisovač, 2 silné magnety a montážní 
sada.  

60 x 80

40 x 60

45 x 45

DESIGNED IN  DENMARK.

Skleněné magnetické tabule

- dokonalý komunikační detail 

moderního interiéru.

Inspirace pro Vaši kancelář i domov.

Vyberte si z úžasné palety barev!

SUPER SILNÉ MAGNETY
Magnety vhodné na skleněné magne  cké tabule 
a jiné magne  cké povrchy. Různé tvary. 

deadline: 17.5.

call 752 568 258

45 x 45 cm 40 x 60 cm 60 x 80 cm 100 x 100 cm

447512 447516 447546 447556
447511 447515 447547 447557
447524 447539
447514 447518 447548 447558
447525 447541
447526
447527 447542 447549 447559
447528
447529 447519 447551 447561
447531 447543
447532
447533 447552 447562
447534
447535 447544 447553 447563
447537 447545
447538 

cena: 925,- 1054,- 2512,- 4024,-

barva kód popis cena

259842 Popisovač křídový na skleněné tabule - 2 mm / černý / 2 ks 179,-

259843 Popisovač křídový na skleněné tabule - 2 mm / bílý / 2 ks 179,-
259844 Popisovač křídový na skleněné tabule - 4,5 mm / černý / 2 ks 197,-
259845 Popisovač křídový na skleněné tabule - 4,5 mm / bílý / 2 ks 197,-
259846 Popisovač křídový na skleněné tabule - 4,5 mm / žlutý + 

zelený / 2 ks
197,-

259847 Popisovač křídový na skleněné tabule - 4,5 mm / oranžový + 
růžový / 2 ks

197,-

kód popis cena

446371  Magnet - tvar kvádr, 10x10x5 mm, 6 ks 199,-
446374  Magnet - tvar krychle, 10x10x10 mm, 4 ks 199,-
446375  Magnet -  tvar válce, 10x10 mm, 4 ks 324,-

446373   Magnet skleněný 25 x 25 mm, 2ks 243,-

4
DNY
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Tabule bílá magnetická v dřevěném rámu
magnetická lakovaná tabule v přírodním dřevěném rámu, vhodná na psaní suchými 
stíratelnými popisovači, speciální hladký povrch pro snazší mazání, montážní sada 
součástí balení
kat. č.  popis cena
447350 60 x 40 cm 215,–
447670 60 x 90 cm 421,–

Tabule bílá magnetická Filux
magnetická tabule v silném hliníkovém rámu, vhodná na psaní suchými stíratelnými 
popisovači, speciální hladký povrch pro snazší mazání, odkládací lišta
kat. č.  popis cena
447370 45 x 60 cm 578,–
447610 60 x 90 cm  869,–
447380 90 x 120 cm 1077,–

Tabule bílá magnetická Premium
magnetická tabule v hliníkovém rámu se silnějším profilem a robustnější konstrukcí, 
elegantní design, vhodná pro popisování suchými popisovači, snadné mazání, odkládací 
lišta
kat. č.  popis cena
447390 90 x 180 cm 2712,–
447280 100 x 150 cm 2368,–
447690 100 x 200 cm 2931,–
447710 120 x 240 cm 5010,–

Tabule bílá magnetická keramická
tabule v hliníkovém rámu, vhodná na psaní suchými stíratelnými popisovači, speciální 
hladký povrch pro snazší mazání, keramická povrchová úprava má maximální 
odolnost proti oděru a výrobce dává na tento povrch doživotní záruku, jedná se 
o sklokeramický prášek, který se vypaluje při 850 °C a vytvoří bílou velmi tvrdou vrstvu 
podobnou smaltu, tento povrch je doporučován do škol, školící center a prezentačních 
místností, všude tam, kde se denně píše a maže
kat. č.  popis cena
447040 90 x 120 cm 2426,–
447050 90 x 180 cm 4426,–
447060 100 x 150 cm  3928,–

4
DNY

Plánovací tabule
magnetická plánovací tabule, popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači, 
v hliníkovém rámu, s odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém jazyce 
(týdenní tabule), potisk v anglickém jazyce (měsíční a roční)
kat. č.  popis č. obr. cena
447990 týdenní 60 x 90 cm 1 1880,–
448000 měsíční 60 x 90 cm 2 1612,–
448010 roční 90 x 120 cm 3 2229,–

1

3

2

3
DNY

3
DNY

Tabule Revolver otočná
bílá lakovaná tabule oboustranná v hliníkovém rámu, magnetická, snadný popis 
i jednoduchá údržba suchým mazáním, aretace v požadované poloze, odkládací lišta, 
4 kolečka s brzdami
kat. č.  popis cena
447011 90 x 120 cm 3528,–
447012 100 x 150 cm 4078,–
447013 120 x 180 cm 4539,–

4
DNY
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Mobilní tabule Flipchart NOBO Classic
flipchartový stojan s magnetickou tabulí Nobo Classic Steel Mobile Flipchart, 
má lakovanou magnetickou kovovou plochu, která je vhodná pro nenáročné 
použití kvůli dobré stíratelnosti a průměrné odolnosti vůči inkoustovým stopám, 
čarám, poškrábání a promáčknutí, je vybaven výškově nastavitelným držákem 
s pojezdovými kolečky s aretací, nastavitelnými háčky pro podušku, přihrádkou 
na popisovače a popisovačem, záruka 10 let na povrch, šířka 700 mm, výška 1900 mm
kat. č.  popis cena
447583 Classic mobilní 700 x 1900 mm 3380,–
447584 Classic mobilní s výsuvnými rameny 700 x 1900 mm 4685,–

Tabule Flipchart NOBO Classic
flipchartový stojan s magnetickou tabulí Nobo Classic Steel, má lakovanou 
magnetickou kovovou plochu, která je vhodná pro nenáročné použití kvůli 
dobré stíratelnosti a průměrné odolnosti vůči inkoustovým stopám, čarám, 
poškrábání a promáčknutí, tři nohy stojanu jsou nastavitelné do výjimečné 
výšky a zcela zasouvatelné pro uložení nebo přenášení, dodává se s nastavitelnými 
háčky pro podušku, přihrádkou na popisovače a popisovačem, záruka 10 let 
na povrch, šířka 680 mm, výška 1840 mm
kat. č.  popis cena
447581 Classic 1775,–
447582 Classic s výsuvnými rameny 2340,–

3
DNY

3
DNY

Tabule Flipchart Eurochart 
magnetický bílý lakovaný kovový povrch tabule je zvlášť vhodný pro suché popisovače, 
magnety, flipchart bloky, univerzální závěsná lišta pro uchycení bloků, kovový stojan 
s nastavitelnou výškou, odkládací lišta, rozměr používaného bloku 95 x 68 cm, rozměr 
tabule 100 x 70 cm
kat. č.  popis cena
447520 Eurochart BR 1951,–
447550  Eurochart s výsuvnými rameny 2601,–

Tabule Flipchart YSA 
flipchart s magnetickým povrchem, rychloupínací lištou pro bloky různých rozměrů, 
popisovatelný za sucha stíratelnými fixy,má stabilní trojnohý stojan a odkládací lištu pro 
popisovače, rozměr tabule 70 x 100 cm
kat. č.  popis cena
447510 YSA 2 1192,–
447460 YSA PLUS s výsuvnými rameny 1390,–

3
DNY
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blok pro flipchart, ukazovátka, magnetické pásky

Ukazovátko Leitz Complete 4 v 1
multifunkční laserové ukazovátko 4 v 1, které zároveň slouží jako touch pen pro 
dotykové obrazovky notebooků a chytrých telefonů, dále jako kuličkové pero a kapesní 
LED svítilna, dodáváno včetně 3 baterií typu LR41
kat. č.  popis cena
576541 černé 430,–
576542 bílé 430,–

Značkovač Flipchart 8550 Centropen
značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na 
papírové tabule Flipchart, vysoká odolnost proti zasychání 
inkoustu v hrotu, funkčnost otevřeného značkovače je 
1 týden, inkoust na vodní bázi se nepropíjí papírem a je 
bez zápachu, válcový hrot, šíře stopy 2,5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253920 černá 11,20
253900 modrá 11,20
253890 červená 11,20
253910 zelená  11,20
253930 sada 4 ks 44,–

Blok pro flipchartové tabule
čistý - blok na flipchartovou tabuli s 10 závěsnými otvory pro většinu flipchartových 
tabulí, materiál bílá křída 60 g/m² odolná proti propisování na další strany, 
25 listů, rozměr 95 x 68 cm

rastrový - blok se světle modrým čtvercovým 
rastrem pro elegantnější a snazší prezentaci, 
materiál bílá křída 80 g/m² odolná proti 
propisování na další stany, 25 listů, rozměr 
95 x 68 cm
kat. č.  popis cena
039000 čistý 111,–
039010 rastrový 138,–

Magnetické pásky
vhodné pro magnetické tabule, lze stříhat a popisovat
kat. č.  popis cena
449330 10 mm x 1 m / zelená / 2 ks 141,–
449300 10 mm x 1 m / červená / 2 ks 141,–
449310 10 mm x 1 m / modrá / 2 ks 141,–
449320 10 mm x 1 m / žlutá / 2 ks 141,–
  
449340 20 mm x 1 m / červená / 2 ks 259,–
449350 20 mm x 1 m / modrá / 2 ks 259,–
449360 20 mm x 1 m / žlutá / 2 ks 259,–
449370 20 mm x 1 m / zelená / 2 ks 259,–

Magnetické pásky samolepicí
páska je 1 mm silná, z jedné strany magnetická a z druhé lepicí, lze využít k výrobě 
vlastních magnetů
kat. č.  popis cena
445660 10 mm x 10 m 336,–
445670 15 mm x 10 m 480,–
445680 25 mm x 10 m 622,–

4
DNY

Popisovač Kores K-Marker FLIPCHART
popisovač na flipcharty vysoké kvality, unikátní design, živé a neprůsvitné barvy, rychle 
zasychá, bez zápachu, vydrží bez víčka až 10 dní, neprosakuje papír, inkoust na bázi 
vody, netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen, odolné UV záření, kulatý hrot, 
vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
254081 černá 11,90
254082 modrá 11,90
254084 červená 11,90
254085 sada / 4ks 47,60

2014 · 2016 · 2017

2018

Ukazovátko laserové
elegantní, high tech laserové ukazovátko s červeným bodem, lehké a jednoduché na 
ovládání, příjemný povrch, intuitivní ovládání laserového paprsku a LED lampičky, malé 
a perfektně padnoucí do ruky
kat. č.  popis cena
576530 černá / WL1 367,–

Ukazovátko teleskopické
ideální pomocník pro vaše přednášky a prezentace, délka po vysunutí až 60 cm
kat. č.  popis cena
576460 teleskopické 184,–

Ukazovátko laserové
perfektní multimediální laserové ukazovátko vhodné pro 
prezentace, lehké a jednoduché na ovládání, s bezdrátovým 
připojením k PC nebo notebooku pro spuštěné 
Powerpointové prezentace – další a předchozí 
snímek, dosah 10m, USB lze použít i jako 
zálohové zařízení
kat. č.  popis cena
576531 černá / WL2 806,–

4
DNY
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magnety

Magnety černé Durox
klasické kovové magnety v černé barvě ve dvou průměrech
kat. č.  popis cena
446250 průměr 16 mm 2,20
446090 průměr 20 mm 3,20
446260 průměr 26 mm 3,90

Magnety
magnety s plastovou barevnou součástí, 
dodávány v barevném mixu
kat. č.  popis cena
446190 ø 15 mm / barevný mix / 10 ks 30,80
446200 ø 20 mm / barevný mix / 8 ks 30,80
446210 ø 30 mm / barevný mix / 5 ks 30,80
446220 ø 40 mm / barevný mix / 4 ks 30,80

Magnety
magnety plastové barevné, dodávány po jednotlivých barvách
kat. č.  popis cena
446150 průměr 24 mm / bílé / 10 ks 40,90
446160 průměr 24 mm / žluté / 10 ks 40,90
446170 průměr 24 mm / červené / 10 ks 40,90
446180 průměr 24 mm / modré / 10 ks 40,90

Magnety černé Fandy
klasické kovové magnety v černé barvě ve čtyřech průměrech balené v sáčku
kat. č.  popis cena
446310 průměr 10 mm / 50 ks 59,80
446320 průměr 15 mm / 40 ks 59,80
446330 průměr 20 mm / 30 ks 59,80
446340 průměr 25 mm / 20 ks 59,80

Magnety černé Conmetron super silné
super silné magnety, mají vyšší magnetické vlastnosti než běžné feritové magnety, 
výška 6 mm (850/20) a 10 mm (850/27), balení 6 ks v blistru
kat. č.  popis cena
446080 průměr 22 mm / 6 ks 99,70
446070 průměr 27 mm / 6 ks 112,–

Magnety černé DAHLE super silné
magnety Dahle drží na každé ploše, obsahující železo, praktický tvarovaný okraj 
zaručuje snadnou manipulaci při umisťování a sundávání magnetů, balení po 10 ks
kat. č.  popis cena
446162 průměr 24 mm / 10 ks 41,50
446163 průměr 32 mm / 10 ks 59,50

Magnety Centropen
magnety plastové barevné, dodávány v sáčku 
v mixu barev
kat. č.  popis cena
445640 průměr 30 mm / barevný mix / 6 ks 32,40

Magnety Perro silné
silné magnety Perro zasazené do barevného plastového těla, balení na blistru, průměr 
24 mm, výška 6,8 mm
kat. č.  popis cena
446164 průměr 24 mm / černé / 6 ks 30,60
446165 průměr 24 mm / modré / 6 ks 30,60
446166 průměr 24 mm / bílé / 6 ks 30,60
446167 průměr 24 mm / barevný mix / 6 ks 30,60
446166 průměr 24 mm / bílé / 6 ksp
446167 průměr 24 mm / barevný mip ,ýý
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Popisovač Kores K-Marker
popisovač na bílé tabule vysoké kvality, rychle zasychá, vydrží bez víčka min. 48 hodin, 
může být použit na sklo a neporézní povrchy, snadno smazatelné z bílých tabulí, 
nezanechává šmouhy, živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí, šíře stopy 
3 mm,  kulatý hrot, odolné UV záření, vyrobeno v ČR
kat. č.  barva cena
253480 černá 15,50
253490 modrá 15,50
253500 červená 15,50
253510 zelená 15,50
254100 sada 4ks 59,–

Popisovač Pentel MAXIFLO MWL5M
popisovač na bílé tabule s ojedinělým systémem tekutého 
inkoustu, který lze pomocí pumpičky na konci popisovače 
doplnit do hrotu, stopa 6 mm
kat. č.  barva cena
250780 černá 61,70
250790 modrá 61,70
250800 červená 61,70
250810 zelená 61,70

Značkovač stíratelný WBM 8559 Centropen
značkovač je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán, inkoust je 
za sucha stíratelný, světlostálý, náplň je zdravotně nezávadná, válcový hrot, šíře stopy 
2,5 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
254020 černá 16,60
254030 modrá 16,60
254000 červená 16,60
254010 zelená  16,60
254040 sada 4 ks 64,90

Set Kores K-Marker
obsahuje 4ks popisovačů na bílé tabule kulatý hrot + mazací magnetickou houbičku,  
popisovač na bílé tabule vysoké kvality,  rychle zasychá, vydrží bez víčka min. 48 hod., 
může být použit na sklo a jiné neporézní povrchy, snadno smazatelné z bílých tabulí, 
nezanechává šmouhy, živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí, dostupné 
ve 4 barvách - černá, modrá, zelená a červená , odolné UV záření, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
254840 set 4 ks + houba 95,–

Popisovač Pentel MAXIFLO MWL5M
oblíbený popisovač na bílé tabule a flipcharty s ojedinělým 
systémem tekutého inkoustu, který lze pomocí pumpičky 
na konci popisovače doplnit do hrotu, v sadě 4 barev 
s houbičkou
kat. č.  popis cena
250751 sada 4 ks + houbička 332,–

Značkovač Centropen 8559 stíratelný
značkovač je určen pro psaní na bílé 
smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán, 
inkoust je za sucha stíratelný, světlostálý, 
náplň je zdravotně  nezávadná, válcový 
hrot, šíře stopy 2,5 mm, v balení s mazací 
houbičkou, skladovat ve vodorovné 
poloze
kat. č.  popis cena
254042 sada 4 ks + houba 75,–

2014 · 2016 · 2017

2018
Sada Kores K-Marker
popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality, unikátní design, plynulý tok 
inkoustu pro jemné a pohodlné psaní, vydrží bez víčka min. 48 hod., odolné UV záření, 
nezanechávají po smazání žádné stopy, netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen, 
kulatý hrot, 6 barev - růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fialová, světle zelená, šíře 
stopy 3 mm, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
254101 sada 6 ks 88,50

2014 · 2016 · 2017

2018
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Sada popisovačů 2 x 3
sada 4 popisovačů na bílé tabule, bez zápachu, netoxické s kulatým hrotem, vykazují se 
vysokou barevností a zároveň přilnavostí k bílým tabulím, zároveň se však dobře mažou 
i po delší době, nenarušují povrch tabulí, sada obsahuje barvy: černá, modrá, červená, 
zelená
kat. č.  popis cena
267060 sada 4 ks 140,–

Čisticí roztok Clenium na tabule 
čistič na bílé tabule s dezinfekčními učinky, rychle 
a efektivně čistí povrchy bílých tabulí, aplikuje 
se přímo na tabuli, nechá se krátce působit, 
uvolněná nečistota se dosucha setře stíracími 
utěrkami nebo savým hadříkem, neobsahuje alkohol 
ani těkavá rozpouštědla (díky tomu zůstane na 
tabuli dlouho vlhký a nevytěká jako roztok na bázi 
alkoholu, díky této vlastnosti může několikanásobně 
déle působit na zašpiněnou plochu a i stopy od 
permanentního popisovače dokonale vyčistit)
kat. č.  popis cena
109461 250 ml 173,–

Mazací houby
stěrky na bílé tabule, magnetické
kat. č.  popis č. obr. cena
447090 magnetická houba – omyvatelná 1 37,–
447170 magnetická stěrka s ergonomickým profilem 2 255,–
446550 magnetická stěrka s integrovaným popisovačem 3 260,–
447180 náhradní filc / 10 ks 4 180,–

Magnetická houba na bílé tabule
extra velká magnetická houba na bílé tabule, rozměr 144 x 57 mm, filc je uchycen 
v šedém plastovém úchytu, díky magnetu lze houbu přichytit na magnetické tabule, 
výrobek je dodáván včetně jednoho náhradního filcu
kat. č.  popis cena
447100 houba / 140 x 57 mm 255,–
447110 náhradní filc / 10 ks 147,–

Magnetická houba na bílé tabule Kores
ergonomický tvar pro komfortní používání, magnetická, možnost přichycení na 
kovovém povrchu tabule, lehká, nezanechává stopy, rozměr: 110 x 55 x 20 mm
kat. č.  popis cena
446540 magnetická houba 42,6042,60

Čisticí roztok Kores na tabule
čisticí roztok na čistění bílých tabulí, 100% účinnost, nehořlavý
kat. č.  popis cena
109430 250 ml 92,70

Vlhčené čistící utěrky Clenium
vlhčené čistící utěrky vhodné na odstraňování popisů 
a nečistot z bílých tabulí, ekologicky nezávadné
kat. č.  popis cena
447160 100 ks  99,–

Sada Starter Kit
pracovní sada na magnetické, za sucha stíratelné tabule, obsahuje 4 popisovače, 
magnetický držák na popisovače, čistící roztok, magnetickou stěrku a náhradní filcy,
10 magnetů
kat. č.  popis cena
447200 sada 5ks 792,–

2014 · 2016 · 2017

2018
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Z pestré nabídky Leitz si snadno vyberete přesně ten správný zápisník pro vás. Udělejte 
dojem na své kolegy v kanceláři anebo využívejte jeho výhod při cestování. Řiďte více 
projektů zároveň nebo prostě dál rozjasňujte své okolí. Ať už je váš úkol jakýkoli, buďte 
si jistí, že práce bude dobře odvedená.

Leitz  – umění organizovat  j iž  od roku 1871

L e i t z  z á p i s n í k y

COMPLETECOCOCOCOCOCOMPMPMPMPMPLELLLEELETETETEE

Zvolte si od A4 
po A6 či unikátní 
velikost iPadu. 
Zápisníky jsou 
skvělé i na cesty. 

Zápisníky 
v překrásném 
provedení 
s měkkými nebo 
tvrdými deskami.

STYLE

é nabídky Leitz si snadno vyberete přesně ten správný zápi
na své kolegy v kanceláři anebo využívejte jeho výhod při 

Blok na každodenní 
použití. Kvalitní 
papír, široký výběr 
desek a praktické 
pravítko navíc.

Senzační barvy, senzační 
výběr. V tvrdých nebo 
měkkých deskách, šité 
nebo drátěné, A4 a A5.

Bezkonkurenční 
v plánování. Drátěná 
vazba A4. Unikátně 
vytvořený pro ty 
nejsložitější projekty.  

EXECUTIVE
OFFICE

WOW

B

COMPLETE


