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 ÚVOD
Právě listujete aktualizovaným katalogem 

kancelářských potřeb VICTORIA. Snažili jsme se 

vytvořit komplexní a zároveň přehledný katalog pro 

prezentování výrobků této, v segmentu kancelářských 

produktů, již dobře známé produktové rodiny.

Jednou z nejdůležitějších podmínek při navrhování a 

výrobě jednotlivých produktů VICTORIA je spolehlivost 

a kvalita. Za úspěch vděčí především vyváženému 

poměru ceny a kvality.

První produkty VICTORIA - 3,5“ magnetické diskety 

- se dostaly na trh v roce 1993. Díky neustále se 

rozšiřující nabídce má tato značka v současnosti 

téměř 1500 výrobků. Sortiment byl vytvořen tak, aby 

produkty VICTORIA nabízely vhodnou alternativu v 

každodenním životě, v kancelářském ale i v domácím 

prostředí.

Prioritou při připravování katalogu byla přehlednost. 

Orientaci usnadňuje barevně rozlišené členění kapitol. 

Zvýšenou pozornost věnujeme ochraně životního 

prostředí, škálu výrobků rozšiřuje stále více „zelených 

produktů“. Většina spotřebních materiálů - tonerů 

a náplní - je vyrobena z recyklovaných materiálů, 

chceme se vyhýbat zbytečnému zatížení životního 

prostředí odpadem.

Na jednoduché označení ekologických výrobků 

používáme zelené ikony. Ekologicky zaměření 

zákazníci to jistě ocení!

Věříme, že výrobky VICTORIA osloví zákazníky, kterým 

záleží na kvalitě za přiměřenou cenu!
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Multifunkční kancelářský papír „Balance Energy”

	� multifunkční xerografický papír
	� vhodný do kopírovacích strojů, faxů, 

laserových a inkoustových tiskáren
	� vysoká bělost
	� pro vysokorychlostní tisk
	� vhodný pro oboustranný tisk
	� výhodný poměr cena - kvalita

formát g/m2 listů/bal. bal./paleta obj. kód
A1 A4 80 500 300 LBEN480

A2 A3 80 500 120 LBEN380

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:
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Multifunkční kancelářský papír „Balance Evolution” Multifunkční kancelářský papír „Balance Exclusive”

	� dynamika a účinnost do kanceláře
	� vysoce kvalitní papír
	� vhodný do kopírovacích strojů, faxů, laserových a inkoustových tiskáren
	� vysoká bělost
	� díky technologii „ColorLok“ jsou barvy krásně živé a černá barva je sytější
	� vhodný pro vysokorychlostní a oboustranný tisk

	� elegance a profesionalita do kanceláře
	� prémiová kvalita
	� vhodný do kopírovacích strojů, faxů, laserových a inkoustových tiskáren
	� jedinečná bělost
	� díky technologii „ColorLok“ jsou barvy krásně živé a černá barva je sytější
	� kvalitní tisk i v případě barevného tisku
	� vhodný pro vysokorychlostní a oboustranný tisk

formát g/m2 listů/bal. bal./paleta obj. kód
A A4 80 500 300 LBEV480

formát g/m2 listů/bal. bal./paleta obj. kód
B A4 80 500 300 LBEX480

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:
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Multifunkční recyklovaný kancelářský papír „Balance Green”

Víte, že?

Při výrobě jednoho balení VICTORIA „Balance 
Green” recyklovaného papíru použijeme
	� 83 % méně vody
	� 72 % méně energie
	� 100 % méně dřeva
	� a o 52% méně CO2 emisí 
než při výrobě standardního kancelářského papíru.

formát g/m2 listů/bal. bal./paleta obj. kód
A1 A4 80 500 300 LBG480

A2 A3 80 500 120 LBG380

	� pro ekologicky smýšlející spotřebitele
	� ze 100% recyklovaného papíru
	� s certifikátem EU EcoLabel
	� s certifikátem Blue Angel
	� vhodný do kopírovacích strojů, faxů, 

laserových a inkoustových tiskáren
	� vhodný pro oboustranný tisk
	� spolehlivá kvalita

Oboustr.:

Oboustr.:

Oboustr.:



Na výrobu papíru VICTORIA „Green“  
se použije 0 kg dřeva, 

tj. o 100% méně
než při výrobě standardního

kancelářského papíru.

MYSLEME 
EKOLOGICKY!
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výrobek povrch formát g/m2 listů/bal. obj. kód
A1 „Universal” fotografický papír matný A4 90 20 LVIM01

A2 „Universal” fotografický papír matný A4 120 50 LVIM03

A3 „Universal” fotografický papír matný A4 180 20 LVIM02

výrobek povrch formát g/m2 listů/bal. obj. kód
B1 „Advanced” fotografický papír lesklý A4 180 20 LVIG01

B2 „Advanced” fotografický papír lesklý A4 180 50 LVIG02

B3 „Advanced” fotografický papír lesklý A4 240 20 LVIG03

B4 „Advanced” fotografický papír lesklý A4 240 50 LVIG05

B5 „Advanced” fotografický papír lesklý A6 180 20 LVIG04

A1

B1 B4

B5

B3B2

A2

A3

Fotografické papíry

„Advanced“ – charakteristika kategorie:
	� lesklý povrch
	� rychleschnoucí
	� 180, resp. 240 g/m²
	� optimální bělost
	� doporučuje se pro tisk fotografií, prezentací, výkazů ve fotokvalitě

Speciální fotografické papíry VICTORIA poskytují dokonalé řešení všech požadavků na tisk
„Universal” – charakteristika kategorie:
	� matný povrch
	� okamžité schnutí
	� 120, resp. 180 g/m²
	� doporučuje se pro tisk prezentací, grafů, výkazů
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A1

A2

Fotografické papíry

„Executive“ – charakteristika kategorie:
	� vysoce lesklý, mikroporézní povrch
	� okamžité schnutí
	� voděodolný
	� výjimečná trvanlivost
	� 260 g/m²
	� doporučuje se pro tisk fotografií vysoké kvality

výrobek povrch formát g/m2 listů/bal. obj. kód
B „Professional” fotografický papír vysokolesklý A4 200 250 LVLG02

„Professional“ – charakteristika kategorie:
	� vhodný do laserových tiskáren a kopírovacích strojů
	� lesklý povrch
	� 200 g/m²
	� optimální bělost
	� doporučuje se pro tisk barevných a černobílých dokumentů

výrobek povrch formát g/m2 listů/bal. obj. kód
A1 „Executive” fotografický papír vysokolesklý, mikroporézní A4 260 20 LVIP01

A2 „Executive” fotografický papír vysokolesklý, mikroporézní A6 260 20 LVIP02
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Plotterové papíry

Xerografické papíry v roli

Faxové papíry

šířka (mm) g/m2 délka kotouče (m) vnitřní průměr (mm) obj. kód
B1 297 80 50 50 LTV29750

B2 297 80 175 76 LTV29717580

B3 420 80 50 50 LTV42050

B4 420 80 175 76 LTV42017580

B5 594 80 50 50 LTV59450

B6 594 80 175 76 LTV59417580

šířka (mm) g/m2 délka kotouče (m) vnitřní průměr (mm) obj. kód

B7 610 80 50 50 LTV61050

B8 841 80 50 50 LTV84150

B9 841 80 175 76 LTV84117580

B10 914 80 50 50 LTV91450

B11 914 80 175 76 LTV91417580

B12 1068 80 50 50 LTV106850

	� plotterový papír širokého formátu v roli, pro inkoustové tiskárny
	� vhodný pro inkoustový tisk na vodní (dye) a pigmentové bázi

	� kvalitní papír do kopírovacích strojů
	� dostupný v různých rozměrech

	� pro použití v klasických faxech s termotiskem
	� v nabídce různé rozměry

šířka (mm) délka kotouče (m) vnitřní průměr (mm) obj. kód
C1 210 15 12,5 LFV210151

C2 210 30 12,5 LFV210301

C3 216 30 12,5 LFV216301

šířka (mm) g/m2 délka kotouče (m) vnitřní průměr (mm) obj. kód
A1 297 90 50 50 LPV29750

A2 297 90 90 50 LPV29790

A3 420 90 50 50 LPV42050

A4 594 90 50 50 LPV59450

A5 594 90 90 50 LPV59490

A6 610 90 50 50 LPV61050

šířka (mm) g/m2 délka kotouče (m) vnitřní průměr (mm) obj. kód

A7 610 90 90 50 LPV61090

A8 841 90 50 50 LPV84150

A9 914 90 50 50 LPV91450

A10 914 90 90 50 LPV91490

A11 1068 90 50 50 LPV106850

A12 1068 90 90 50 LPV106890
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Tabelační papíry

	� formát A4 a A3
	� do jehličkových tiskáren

Rozměry tabelačních papírů

šířka (mm) perforace vrstva balení obj. kód
A1 240 4” 1 1 800 archů/bal. LEV2441

A2 240 4” 2 900 složek/bal. LEV2442

A3 240 4” 3 600 složek/bal. LEV2443

A4 240 4” 4 450 složek/bal. LEV2444

A5 240 6” 1 1 800 archů/bal. LEV2461

A6 240 6” 2 900 g složek/bal. LEV2462

A7 240 6” 3 600 složek/bal. LEV2463

A8 240 6” 4 450 složek/bal. LEV2464

A9 240 12” 1 1800 archů/bal. LEV241

A10 240 12” 2 900 složek/bal. LEV242

A11 240 12” 3 600 složek/bal. LEV243

A12 240 12” 4 450 složek/bal. LEV244

A13 382 12” 1 1800 archů/bal. LEV381

A14 382 12” 2 900 složek/bal. LEV382

A15 382 12” 3 600 složek/bal. LEV383

A16 382 12” 4 450 složek/bal. LEV384

B1 B2 B3

Předtištěné papíry

	� předtištěné archy formátu A3 
složené na formát A4
	� 20 archů/bal.
	� fóliové balení

výrobek typ obj. kód
B1 předtištěné papír čtverečkovaný LRPK

B2 předtištěné papír čtverečkovaný „french” LRPF

B3 předtištěné papír linkovaný LRPV

šířka

př
íč

ná
 p

er
fo

ra
ce

šířka šířka

exempláře exempláře exempláře exempláře

šířka

Šířky:

Příčné perforace: 
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výrobek formát listů/bal. obj. kód
A1 papír na psaní A5 50 LPFV00

A2 listové papíry v obálce A5 50 LPFV09
výrobek formát listů/bal. obj. kód

B papír na kreslení A4 10 LPFV03

Papír na psaní

Papír na technické výkresy

Sešity s rejstříkemPoznámkový blok

	� bez dřeva
	� pro školní použití

	� s nižším obsahem dřeva
	� pro školní použití
	� 120 g/m²

výrobek formát počet listů obj. kód
C1 papír na technické výkresy A4 20 LPFV50

C2 papír na technické výkresy A4 200 LPFV51

C3 papír na technické výkresy A3 20 LPFV55

C4 papír na technické výkresy A3 100 LPFV52

C5 papír na technické výkresy A2 50 LPFV53

	� vhodné na grafiky, kresby a skici

výrobek formát typ počet listů obj. kód
D1 poznámkový blok B4 nižší obsah dřeva 32 LPFV11

D2 poznámkový blok B4 bez dřeva 32 LPFV12

D3 poznámkový blok B5 bez dřeva 32 LPFV13

	� vhodné na skici, grafiky, kresby
	� 180 g/m²

D1

D2

D3

	� 65 g/m²
	� s ABC registrem
	� měkká obálka
	� lepený

výrobek formát typ počet listů obj. kód
E1 sešit s rejstříkem A5 linkovaný 80 ISVRA5

E2 sešit s rejstříkem A4 linkovaný 80 ISVRA4

 Papír na kreslení

C4C3

C5

C2C1
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výrobek formát typ počet listů obj. kód
C1 sešit A5 linkovaný 32 ISVF2132U

C2 sešit A5 notový 16 ISVF3616U

C3 sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVF2732U

C4 sešit A5 čistý 32 ISVF2032U

C5 sešit A5 slovníček 32 ISVF3132U

výrobek formát typ počet listů obj. kód

C6 sešit A4 linkovaný 32 ISVF8132U

C7 sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVF8732U

C8 sešit A4 čistý 32 ISVF8032U

C9 sešit A4 francouzské čtverečky 32 ISVF8832U

Blok na psaní „Momentum”

Blok na psaní

výrobek formát typ počet listů obj. kód
B1 blok na psaní A5 linkovaný 70 ISVFSA5V

B2 blok na psaní A5 čtverečkovaný 70 ISVFSA5K

B3 blok na psaní A4 linkovaný 70 ISVFS70V

B4 blok na psaní A4 čistý 70 ISVFS70S

B5 blok na psaní A4 čtverečkovaný 70 ISVFS70K

B6 blok na psaní A4 čtverečkovaný „french” 70 ISVFS70F

	� kvalitní papír, 70 g/m²
	� materiál obálky: 300 g/m² kartón 
	� kovová spirála

	� 70 g/m²
	� listy jsou s perforací a děrováním
	� vhodné pro školní i kancelářské použití

výrobek formát typ počet listů obj. kód
A1 blok na psaní „Momentum” A4 linkovaný 90 ISVFS90V

A2 blok na psaní „Momentum” A4  čtverečkovaný 90 ISVFS90K

A3 blok na psaní „Momentum” A4 čistý 90 ISVFS90S

A1 A3A2

	� kvalitní papír, 70 g/m² papír
	� veselé barvy

Sešity „Circle”

B1 B2 B5 B6B3 B4

C1

C8C6 C7 C9

C4

C3

C5

C2
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Sešity A5

Sešity A4

Školní sešity A5 a A4 vyhovující českému standardu

	� veselé, hravé vzory
	� 70 g/m² bílý papír

	� veselé, hravé vzory
	� vynikající kvalita
	� 70 g/m² bílé listy

výrobek formát typ počet listů obj. kód
A1 „Sova” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD12

A2 „Fotbal” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD14

A3 „Góóól” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD16

A4 „Medvídek s cedulkou” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD22

A5 „Medvídek v trávě” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD24

A6 „Medvídek” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD26

A7 „Racing car” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD28

A8 „Pejsek” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD44

A9 „Road Racing” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD45

A10 „Dívka na kole” sešit A5 čtverečkovaný 32 ISVFD46

výrobek formát typ počet listů obj. kód
C1 „Medvídek“sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVFD29

C2 „Medvídek“ sešit A4 linkovaný 32 ISVFD30

C3 „Macarone” sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVFD31

C4 „Macarone” sešit A4 linkovaný 32 ISVFD32

C5 „Pralinky” sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVFD33

výrobek formát typ počet listů obj. kód

C6 „Pralinky”sešit A4 linkovaný 32 ISVFD34

C7 „Oldtimer” sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVFD35

C8 „Oldtimer” sešit A4 linkovaný 32 ISVFD36

C9 „Photos” sešit A4 čtverečkovaný 32 ISVFD42

C10 „Photos” sešit A4 linkovaný 32 ISVFD43

A5 A6

A9

A4 A7

A8 A10

A1 A2

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

A3

B1 B6 B14 B2 B5 B10 B16 B3 B12 B18 B4 B8 B19 B7 B11 B15 B9 B13 B17

výrobek formát typ počet listů obj. kód
B1 „Fotbal“ sešit 512 A5 linkovaný 10 ISVFD107

B2 „Medvídek“ sešit 512 A5 linkovaný 10 ISVFD108

B3 „Racing car“ sešit 520 A5 čistý 20 ISVFD110

B4 „Pralinky“ sešit 520 A5 čistý 20 ISVFD111

B5 „Medvídek“ sešit 520 A5 čistý 20 ISVFD109

B6 „Fotbal“ sešit 525 A5 čtverečkovaný 20 ISVFD112

B7 „Medvídek s cedulkou“ sešit 525 A5 čtverečkovaný 20 ISVFD113

B8 „Pralinky“ sešit 540 A5 čistý 40 ISVFD116

B9 „Sova“ sešit 540 A5 čistý 40 ISVFD115

B10 „Medvídek“ sešit 540 A5 čistý 40 ISVFD114

výrobek formát typ počet listů obj. kód

B11 „Medvídek s cedulkou“ sešit 544 A5 linkovaný 40 ISVFD117

B12 „Racing car“ sešit 544 A5 linkovaný 40 ISVFD119

B13 „Sova“ sešit 544 A5 linkovaný 40 ISVFD118

B14 „Fotbal“ sešit 440 A4 čistý 40 ISVFD101

B15 „Medvídek s cedulkou“ sešit 440 A4 čistý 40 ISVFD103

B16 „Medvídek“ sešit 440 A4 čistý 40 ISVFD102

B17 „Sova“ sešit 444 A4 linkovaný 40 ISVFD104

B18 „Racing car“ sešit 444 A4 linkovaný 40 ISVFD105

B19 „Pralinky“ sešit 444 A4 linkovaný 40 ISVFD106

	� veselé, hravé vzory
	� vynikající kvalita
	� 70  g/m² bílé listy
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	� odolný, laminovaný obal
	� různé motivy (motiv nelze vybrat)

	� odolný, laminovaný obal
	� různé motivy (motiv nelze vybrat)

výrobek formát typ počet listů obj. kód
B1 „Fruit” sešit A4 linkovaný 96 ISVFPF496TV

B2 „Fruit” sešitt A4 čtverečkovaný 96 ISVFPF496TK

B3 „Fruit” sešit A4 čistý 96 ISVFPF496TS

výrobek formát typ počet listů obj. kód

B4 „Paris Love” sešit A4 linkovaný 96 ISVFPPL496TV

B5 „Paris Love” sešit A4 čtverečkovaný 96 ISVFPPL496TK

B6 „Paris Love” sešit A4 čistý 96 ISVFPPL496TS

výrobek formát typ počet listů obj. kód
A1 „Dream” sešit A5 linkovaný 96 ISVFPD596TV

A2 „Dream” sešit A5 čtverečkovaný 96 ISVFPD596TK

A3 „Nature” sešit A5 linkovaný 96 ISVFPN596TV

výrobek formát typ počet listů obj. kód

A4 „Nature” sešit A5 čtverečkovaný 96 ISVFPN596TK

A5 „Rider” sešit A5 linkovaný 96 ISVFPR596TV

A6 „Rider” sešit A5 čtverečkovaný 96 ISVFPR596TK

Sešity A5

Sešity A4

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 A4

A3 A4

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3

B4 B5 B6 B4 B5 B6 B4 B5 B6

A3 A5 A5A4 A6 A6
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	� odolný, laminovaný obal
	� různé motivy (motiv nelze vybrat)

	� odolný, laminovaný obal
	� různé motivy (motiv nelze vybrat)

výrobek formát typ počet listů obj. kód
B1 „Fruit” kroužkový sešit A4 linkovaný 80 ISVFPF480SV

B2 „Fruit” kroužkový sešit A4 čtverečkovaný 80 ISVFPF480SK

B3 „Music” kroužkový sešit A4 linkovaný 80 ISVFPMU480SV

B4 „Music” kroužkový sešit A4 čtverečkovaný 80 ISVFPMU480SK

výrobek formát typ počet listů obj. kód

B5 „Animals” kroužkový sešit A4 linkovaný 80 ISVFPAN480SV

B6 „Animals” kroužkový sešit A4 čtverečkovaný 80 ISVFPAN480SK

B7 „City” kroužkový sešit A4 linkovaný 80 ISVFPC480SV

B8 „City” kroužkový sešit A4 čtverečkovaný 80 ISVFPC480SK

výrobek formát typ počet listů obj. kód
A1 „Fashion” kroužkový sešit A5 linkovaný 96 ISVFPFA596SV

A2 „Fashion” kroužkový sešit A5 čtverečkovaný 96 ISVFPFA596SK

B1

B5

B3

B2

B6

B4

B3

B7

B5

B4

B8

B6

B1

B7

B5

B2

B8

B6

B1

B7

B3

B2

B8

B4

Kroužkové sešity A5

Kroužkové sešity A4
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	� v celofánovém balení (IBI23)
	� materiál: 80 g bílý ofset

WWW.VICTORIAOFFICE.EU
WWW.VICTORIAFORCHILDREN.EU

ENVELOPES

LC5
162x229 mm

CZ  LC5 samolepicí, s krycí páskou obálka, s okienkom na pravej strane, vnitřního potisku, bílý ofset, pozice okínka: sprava 28 mm 
zdola: 60 mm, Země původu: EU D  Briefumschlag LC5, haftklebend, mit Flächeninnendruck, Material: Offset weiß, Ursprungsland: EU 
GB  LC5 envelope, peel and seal, window, opaque, white off set, window place: right 28 mm, below: 60 mm, Place of origin: EU H  LC5 

szilikonos boríték, jobb ablakos, bélésnyomott, fehér ofszet, ablakhelyzet: jobbról 28 mm, alulról: 60 mm, Forgalmazó: CORWELL Kft. 
2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., Származási hely: EU HR  Kuverta LC5, silikonska, desni prozor, sa unutrašnjeg tiska, off set bijeli od, prozor 
je 28 mm od desne i 60 mm od donje strane, Zemlja porijekla: EU MNE Kuverta LC5, silikonska, desni prozor, sa unutrašnje štampe, 
ofset bijeli od, prozor je 28 mm od desne i 60 mm od donje strane, Zemlja porekla: EU PL  LC5 Koprta, z paskiem silikonowym, z 
poddrukiem, z białego papieru offsetowego, Miejsce pochodzenia: EU RO  Plic LC5, lipire autoadezivă, tipar interior, hârtie albă off 
set, poziţia ferestrei: 28 mm de marginea din dreapta, 60 mm de marginea de jos, De origine: EU SI  Kuverta LC5, silikonska, desno 
okno, z notranjega tiskanje, pobotano bela, okno je 28 mm z desni strani i 60 mm od dna, Zemlja porekla: EU SK  LC5 silikonové 
obálky, s okienkom na pravej strane, vnútornej potlače, biely ofset, pozícia okienka: zprava 28 mm zdola: 60 mm, Distribútor: CORWELL 
Slovensko, s.r.o. Turecká 2/C, 903 01 Senec, Krajina původu: EU SRB  Koverta LC5, silikonska, desni prozor, sa unutrašnje štampe, ofset beli 
od, prozor je 28 mm od desne i 60 mm od donje strane, Zemlja porekla: EU 

Part No.: IBI37

LC5 ENVELOPE, PEEL AND SEAL

500
pieces

peel and seal

45 mm

90 mm

window size

80 g/m²

	� v celofánovém balení (IBI22)
	� materiál: 80 g bílý ofset

Obálky LC6

Obálky LC5

 

formát obálky rozměry mm) vhodný listový papír
LC6 162 × 114  A4/4=A6
LA4 220× 110  A4/3= 1/3 A4
LC6/5 229 × 114 A4/3= 1/3 A4
LC5 229 × 162  A4/2 = A5
TC5 162 × 229
TB5 176 × 250
LC4 324 × 229 A4
TC4 229 × 324 A4
TB4 250 × 353

 A4/2 = A5

LC4
LC5

TC5

TB5

LA4 LA6/5 LC6

TC4

A4

TB4

 A4/3= 1/3 A4 A4/3= 1/3 A4  A4/4=A6

samolepicí 
lepení

silikonové 
lepení

formát zavírání okénko vnitřní potisk ks/bal.  obj. kód
A1 LC6 samolepicí - - 1000 IBI03

A2 LC6 samolepicí – ano 1000 IBI33

A3 LC6 samolepicí na pravé straně ano 1000 IBI04

A4 LC6 silikonová - ano 1000 IBI12

A5 LC6 samolepicí 25 IBI23

formát zavírání okénko vnitřní potisk ks/bal.  obj. kód
B1 LC5 samolepicí - - 500 IBI06

B2 LC5 samolepicí - ano 500 IBI32

B3 LC5 samolepicí na pravé straně ano 500 IBI35

B4 LC5 samolepicí na levé straně ano 500 IBI36

B5 LC5 silikonová - ano 500 IBI14

B6 LC5 silikonová na pravé straně ano 500 IBI38

B7 LC5 silikonová na pravé straně ano 500 IBI37

B8 LC5 samolepicí - - 10 IBI22

formát zavírání okénko ks/bal. obj. kód
C1 LC6 samolepicí - 1000 IBIR01

C2 LC5 samolepicí - 500 IBIR02

C3 LA4 samolepicí na pravé straně 1000 IBIR03

C4 TC4 silikonová - 250 IBIR04

	� 100 % recyklovaný a recyklovatelný materiál
	� vhodné i pro potisk účely

Ekologické obálky

POMOC PŘI VÝBĚRU SPRÁVNÉ OBÁLKY!
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	� materiál: 80 g/m² bílý ofset
	� IBI24 – celofánové balení

Obálky

Bublinkové obálky

Obálky LA4

	� zavírání: silikonová
	� balení obsahuje 250 obálek
	� rozměry: 229×324 mm (IBI15; IBI16)
	� 250×353 mm (IBI17; IBI18)

formát šířka spodku (mm) materiál ks/bal. obj. kód
C1 TC4 40 120 g, hnědý kraft papír 250 IBI15

C2 TC4 50 130 g, hnědý gascofil papír 250 IBI16

C3 TC4 40 120 g, hnědý kraft papír 10 IBI25

C4 TC4 50 130 g, hnědý gascofil papír 10 IBI26

C5 TB4 40 120 g, hnědý kraft papír 250 IBI17

C6 TB4 50 120 g, hnědý kraft papír 250 IBI34

C7 TB4 50 130 g, hnědý gascofil papír 250 IBI18

C8 TB4 40 120 g, hnědý kraft papír 10 IBI27

C9 TB4 50 130 g, hnědý gascofil papír 10 IBI28

barva vnější rozměry (mm) vnitřní rozměry (mm) obj. kód
D1  290 × 370  270 × 360 IBIL11

D2  200 × 275 180 × 265 IBIL12

D3  175 × 200 165 × 180 IBIL13

D4  170 × 225 150 × 215 IBIL14

D5  240 × 275 220 × 265 IBIL15

D6  240 × 350 220 × 340 IBIL16

D7  250 × 350 230 × 340 IBIL17

D8  320 × 455 300 × 445 IBIL18

D9  370 × 480 350 × 470 IBIL19

D10  140 × 225 120 × 215 IBIL20

D11  125 × 175 105 × 165 IBIL21

D12  290 × 370 270 × 360 IBIL11B

D13  200 × 275 180 × 265 IBIL12B

D14  175 × 200 165 × 180 IBIL13B

D15  170 × 225 150 × 215 IBIL14B

D16  240 × 275 220 × 265 IBIL15B

D17  240 × 350 220 × 340 IBIL16B

D18  250 × 350 230 × 340 IBIL17B

D19  320 × 455 300 × 445 IBIL18B

D20  370 × 480 350 × 470 IBIL19B

D21  140 × 225 120 × 215 IBIL20B

D22  125 × 175 105 × 165 IBIL21B

	� v celofánovém balení (IBI29)
	� materiál: 90 g/m² bílý ofset

formát zavírání okénko vnitřní potisk  ks/bal.  obj. kód
B1 TC4 samolepicí - - 250 IBI08

B2 TC4 silikonová - - 250 IBI09

B3 TC4 silikonová - ano 250 IBI44

B4 TC4 silikonová na pravé straně ano 250 IBI45

B5 TC4 silikonová na levé straně ano 250 IBI46

B6 TC4 silikonová na levé straně ano 250 IBI47

B7 TC5 silikonová - ano 500 IBI49

B8 TB4 samolepicí - - 250 IBI19

B9 TB4 silikonová - - 250 IBI20

B10 TB4 silikonová - ano 250 IBI48

B11 TC4 silikonová - - 10 IBI29

B12 LC4 silikonová - ano 500 IBI50

formát zavírání okénko vnitřní potisk ks/bal. obj. kód
A1 LA4 samolepicí - - 1000 IBI01

A2 LA4 samolepicí - ano 1000 IBI39

A3 LA4 samolepicí na pravé straně ano 1000 IBI02

A4 LA4 samolepicí na pravé straně ano 1000 IBI40

A5 LA4 samolepicí na levé straně ano 1000 IBI30

A6 LA4 samolepicí na levé straně ano 1000 IBI41

A7 LA4 silikonová - ano 1000 IBI13

A8 LA4 silikonová na pravé straně ano 1000 IBI21

A9 LA4 silikonová na pravé straně ano 1000 IBI42

A10 LA4 silikonová na levé straně ano 1000 IBI31

A11 LA4 silikonová na levé straně ano 1000 IBI43

A12 LA4 samolepicí - - 25 IBI24

	� zavírání: silikonové
	� vnitřní bublinky chrání obsah obálky
	� balení: 1 ks

Obálky s postranním záhybem
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Pokračování na další straně   è
è

100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie

65
etiket/list

68
etiket/list

48,5 × 16,9 mm38 × 21,2 mm

44
etiket/list

48,5 × 25,4 mm
100 listů/bal. 4400  etiket/balení 100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie 100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie

56
etiket/list

52,5 × 21,2 mm

40
etiket/list

52,5 × 29,7 mm

18
etiket/list

63,5 × 46,6 mm

	� určené pro laserový a inkoustový tisk, do kopírovacích strojů
	� ekonomické řešení v případě použití malého i velkého množství

obj. kód
A3 LCV11366

obj. kód
A4 LCV11384

obj. kód
A5 LCV11378

obj. kód
A1 LCV11364

obj. kód
A6 LCV11385

obj. kód
A2 LCV11365

100 listů/bal. 5600 etiket/balení 100 listů/bal. 4000 etiket/balení

100 listů/bal. 6500 etiket/balení

100 listů/bal. 1800 etiket/balení

100 listů/bal. 6800 etiket/balení

100 listů/bal. 3300 etiket/balení

27
etiket/list

70 × 30 mm
100 listů/bal. 2700 etiket/balení

24
etiket/list

64,6 × 33,8 mm
100 listů/bal. 2400 etiket/balení

51
etiket/list

70 × 16,9 mm
100 listů/bal. 5100 etiket/balení

33
etiket/list

70 × 25,4 mm

obj. kód
A7 LCV11367

obj. kód
A8 LCV11386

obj. kód
A9 LCV11379

obj. kód
A10 LCV11387

Odstraňovač etiket ve sprejiBílé etikety pro univerzální použití na listě formátu A4

výrobek objem obj. kód
B sprej na odstranění etiket 200 ml TTIVCO

	� lehce a čistě odstraní 
papírové etikety
	� praktické balení
	� vynikajicí účinek
	� se štětcovým aplikátorem

INKOUSTOVÁ
TISKÁRNA

KOPÍRKA

LASER
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24
etiket/list

70 × 35 mm
100 listů/bal. 2400 etiket/balení

24
etiket/list

70 × 36 mm
100 listů/bal. 2400 etiket/balení

24
etiket/list

70 × 37 mm
100 listů/bal. 2400 etiket/balení

21
etiket/list

70 × 42,4 mm
100 listů/bal. 2100 etiket/balení

12
etiket/list

97 × 42,4 mm
100 listů/bal. 1200 etiket/balení

16
etiket/list

105 × 35 mm
100 listů/bal. 1600 etiket/balení

16
etiket/list

105 × 37 mm
100 listů/bal. 1600 etiket/balení

14
etiket/list

105 × 40 mm
100 listů/bal. 1400 etiket/balení

14
etiket/list

105 × 42,4 mm
100 listů/bal. 1400 etiket/balení

12
etiket/list

105 × 48 mm
100 listů/bal. 1200 etiket/balení

10
etiket/list

105 × 57 mm
100 listů/bal.  1000 etiket/balení

8
etiket/list

105 × 74 mm
100 listů/bal. 800 etiket/balení

4
etikety/list

105 × 148 mm
100 listů/bal. 400 etiket/balení

2
etikety/list

210 × 148 mm
100 listů/bal. 200 etiket/balení

1
etiketa/list

210 × 297 mm
100 listů/bal. 100 etiket/balení

15
etiket/list

70 × 50,8 mm
100 listů/bal. 1500 etiket/balení

obj. kód
A1 LCV11368

obj. kód
A5 LCV11380

obj. kód
A9 LCV11383

obj. kód
A13 LCV11375

obj. kód
A14 LCV11376

obj. kód
A15 LCV11382

obj. kód
A16 LCV11377

obj. kód
A10 LCV11372

obj. kód
A11 LCV11373

obj. kód
A12 LCV11374

obj. kód
A6 LCV11389

obj. kód
A7 LCV11381

obj. kód
A2 LCV11388

obj. kód
A3 LCV11369

obj. kód
A4 LCV11370

obj. kód
A8 LCV11371

Bílé etikety pro univerzální použití na listě formátu A4

è
	

è
	Pokračování z předcházející strany
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Pákové pořadače „Basic” s ochranným spodním kováním

	� vynikající kvalita, pro každodenní použití
	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4 
	� s ochranným spodním kováním
	� vnější povrch z PVC, vnitřní karton
	� ve 13 barvách
	� vyměnitelný hřbetní štítek
	� s hřbetním otvorem

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
A1 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75S

A2 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75F

A3 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75P

A4 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75K

A5 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75Z

A6 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75FK

A7 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75SK

A8 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75BO

A9 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75L

A10 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75NA

A11 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75R

A12 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75SZ

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód

A13 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50S

A14 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50F

A15 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50P

A16 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50K

A17 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50Z

A18 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50FK

A19 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50SK

A20 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50BO

A21 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50L

A22 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50NA

A23 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50R

A24 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50SZ

ARCHIVACE
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Pákové pořadače „Basic” bez ochranného spodního kování

	� vynikající kvalita, pro každodenní použití
	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� bez spodního kování, chrání nábytek
	� vnější povrch z PVC, vnitřní karton
	� ve 13 barvách
	� vyměnitelný hřbetní štítek
	� s hřbetním otvorem

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
A1 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75SN

A2 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75FN

A3 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75PN

A4 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75KN

A5 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75ZN

A6 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75FKN

A7 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75SKN

A8 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75BON

A9 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75LN

A10 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75NN

A11 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75RN

A12 pákový pořadač „Basic”  75 IDI75SZN

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód

A13 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50SN

A14 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50FN

A15 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50PN

A16 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50KN

A17 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50ZN

A18 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50FKN

A19 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50SKN

A20 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50BON

A21 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50LN

A22 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50NN

A23 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50RN

A24 pákový pořadač „Basic”  50 IDI50SZN
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výrobek hřbet (mm) obj. kód
A pákový pořadač 75 IDI75M

	� vynikající kvalita, pro každodenní použití
	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4 
	� bez ochranného kování, chrání nábytek 
	� vnější, vnitřní povrch z kartonu
	� s hřbetním otvorem

	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� vynikající kvalita, pro každodenní použití
	� dvě šířky hřbetu
	� s ochranným spodním kováním
	� PP povrch na vnější i vnitřní straně

	� v 6 barvách
	� s hřbetním otvorem
	� vyměnitelný hřbetní štítek

Pákové pořadače „Mramor”

Barevné pákové pořadače s obalem

Pákové pořadače „Premium”

	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� materiál obalu: 1050 g/m²
	� materiál šanonu: 900 g/m²
	� pákový mechanismus

	� lepený hřbetní štítek
	� s hřbetním otvorem
	� balení: 1 ks/bal.

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
C1 pákový pořadač s obalem  75 IDVNS

C2 pákový pořadač s obalem  75 IDVNFK

C3 pákový pořadač s obalem  75 IDVNSK

C4 pákový pořadač s obalem  75 IDVNP

C5 pákový pořadač s obalem  75 IDVNZ

C6 pákový pořadač s obalem  75 IDVNN

Pákový pořadač s obalem z přírodního materiálu

	� vhodný pro uchovávání 
dokumentů A4
	� vyrobený z recyklovaného kartonu
	� (obal: 900 g/m², šanon: 800 g/m²)
	� pákový mechanismus
	� lepený hřbetní štítek
	� s hřbetním otvorem
	� balení: 1 ks/bal.

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
D pákový pořadač s obalem přírodní 75 IDVN1

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
B1 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75FK

B2 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75K

B3 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75Z

B4 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75P

B5 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75S

B6 pákový pořadač „Premium”  75 IDIP75F
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Kroužkové pořadače

výrobek barva hřbet (mm) počet kroužků obj. kód
A1 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY01

A2 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY02

A3 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY03

A4 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY04

A5 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY05

A6 pořadač dvoukroužkový  35 2 IDVGY06

A7 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY07

A8 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY08

A9 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY09

A10 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY10

A11 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY11

A12 pořadač čtyřkroužkový  35 4 IDVGY12

	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� vnější povrch z PVC, vnitřní karton
	� vyměnitelný štítek
	� s hřbetním otvorem
	� průměr kroužku: 25 mm
	� v 6 barvách

	� formát A4
	� na praktické uložení 

zakládaných dokumentů
	� listy v různých barvách
	� popisovatelný registr (D5)
	� 11 děr
	� 200 g/ m² karton

výrobek listů/bal. obj. kód
B1 kartonový barevný registr 5 IVRKSZ05

B2 kartonový barevný registr 6 IVRKSZ06

B3 kartonový barevný registr 10 IVRKSZ10

B4 kartonový barevný registr 12 IVRKSZ12

B5 kartonový barevný registr, popisovatelný 12 IVRKSZ12I

Kartonové barevné registry

	� pro třídění dokumentů
	� barevné
	� z 160 g/m² kartonu
	� rozměry: 235×105 mm

Kartonové rozdělovače

výrobek barva ks/bal. obj. kód
C1 kartonové rozdělovače  50 IDPCS01

C2 kartonové rozdělovače  50 IDPCS02

C3 kartonové rozdělovače  50 IDPCS03

C4 kartonové rozdělovače  50 IDPCS04

C5 kartonové rozdělovače mix barev 50 IDPCS05
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	� vhodné pro uchovávání dokumentů formátu A4
	� pro 200 listů
	� přední strana: 120 μ PP
	� zadní strana: 160 μ PP
	� popisovatelné boční pásky
	� v 8 barvách

PP desky s rychlovazačem

výrobek barva formát ks/bal. obj. kód
A1 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVK

A2 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVP

A3 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVZ

A4 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVF

A5 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVFK

A6 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVN

A7 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVS

A8 Desky s rychlovazačem, PP  A4 10 IDGYVSZ

PP desky s rychlovazačem, s europerforací

výrobek barva formát ks/bal. obj. kód
B1 desky s rychlovazačem, euroděrování  A4 20 INV4130701

B2 desky s rychlovazačem, euroděrování  A4 20 INV4130705

B3 desky s rychlovazačem, euroděrování  A4 20 INV4130703

B4 desky s rychlovazačem, euroděrování  A4 20 INV4130702

B5 desky s rychlovazačem, euroděrování  A4 20 INV4130704

výrobek barva obj. kód
C1 desky s rychlovazačem, PVC, zadní tvrdý obal  IDGYVK01

C2 desky s rychlovazačem, PVC, zadní tvrdý obal  IDGYVK02

C3 desky s rychlovazačem, PVC, zadní tvrdý obal  IDGYVK03

C4 desky s rychlovazačem, PVC, zadní tvrdý obal  IDGYVK04

výrobek barva ks/bal. obj. kód
D1 desky s rychlovazačem, karton  25 IDPGY01

D2 desky s rychlovazačem, karton  5 IDPGY02

D3 desky s rychlovazačem, karton  5 IDPGY03

D4 desky s rychlovazačem, karton  5 IDPGY04

D5 desky s rychlovazačem, karton  5 IDPGY07

D6 desky s rychlovazačem, karton  5 IDPGY08

	� vhodné do pořadačů formátu A4
	� vhodné pro uchovávání dokumentů formátu A4
	� pro založení 200 listů
	� přední a zadní strana: 140 μ PP

	� popisovatelné boční pásky
	� 11 děr
	� v 5 barvách

Desky s rychlovazačem

	� vhodné pro uchovávání dokumentů
	� na 200 listů
	� přední strana: 200 µ průhledný PVC
	� zadní strana: 300 µ
	� popisovatelná boční lišta
	� rozměr: 22,5×31 mm

	� vhodné pro založení dokumentů A4
	� praktické a ekonomické řešení
	� materiál: 230 g/m² karton

Kartonové rychlovazače
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	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� praktické a ekonomické řešení
	� 230 g/m² karton
	� s 3 chlopněmi pro bezpečné archivování
	� založení dokumentů bez perforace

Desky s chlopněmi

výrobek barva ks/bal. obj. kód
B1 desky s chlopněmi, karton  25 IDPI01

B2 desky s chlopněmi, karton  5 IDPI02

B3 desky s chlopněmi, karton  5 IDPI03

B4 desky s chlopněmi, karton  5 IDPI04

B5 desky s chlopněmi, karton  5 IDPI05

B6 desky s chlopněmi, karton  5 IDPI06

Kartonové desky s gumičkou

výrobek barva obj. kód
C1 desky s gumičkou, karton  IDPG01

C2 desky s gumičkou, karton  IDPG02

C3 desky s gumičkou, karton  IDPG03

C4 desky s gumičkou, karton  IDPG04

C5 desky s gumičkou, karton  IDPG05

C6 desky s gumičkou, karton  IDPG06

	� vhodné pro uchovávání 
dokumentů A4
	� materiál: 230 g/m² karton
	� gumičky přes rohy
	� s 3 vnitřními chlopněmi

PP desky s gumičkou

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
D1 desky s gumičkou  15 IRVG01

D2 desky s gumičkou  15 IRVG02

D3 desky s gumičkou  15 IRVG03

D4 desky s gumičkou  15 IRVG04

	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� pružný polypropylenový materiál
	� založení dokumentů bez perforace

	� gumičky přes rohy
	� se 3 chlopněmi pro bezpečné archivování
	� 4 barvy

Desky s rychlosvorkou

výrobek formát barva typ obj. kód 
A1 desky s rychlosvorkou A4  na výšku IVVM

A2 desky s rychlosvorkou A4  na výšku IVVMB

A3 desky s rychlosvorkou A4  na výšku IVVMK

A4 desky s rychlosvorkou A4  na šířku IVVMF

A5 desky s rychlosvorkou A3  na šířku IVVMA3

A6 desky s rychlosvorkou A3  na šířku IVVMA3B

A7 desky s rychlosvorkou A3  na šířku IVVMA3K

	� vhodné pro uchovávání menšího 
množství dokumentů A4
	� kartonový materiál, vnitřní a vnější černý PP povrch
	� na levé vnitřní straně průhledná kapsa
	� rozměry: 235×315×20 mm
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výrobek barva ks/bal. obj. kód
A1 závěsné zakládací desky  25 IDFNA

A2 závěsné zakládací desky  25 IDFK

A3 závěsné zakládací desky  25 IDFP

A4 závěsné zakládací desky  25 IDFZ

A5 závěsné zakládací desky  25 IDFS

A6 závěsné zakládací desky  25 IDFN

	� kvalitní recyklovaný Manilla karton, 225 g/m²
	� vhodné pro ukládání dokumentů formátu A4
	� různé barvy pro usnadnění třídění
	� popisovatelné, linkovaný povrch
	� 6 barev
	� rozměry: 320x240 mm

Závěsné zakládací desky

Spisové desky „Basic” Podpisová kniha „Premium”

	� vhodné pro založení dokumentů A4
	� úsporné skladování
	� pomocí tkanic možnost 

nastavení tloušťky desek

	� materiál: 
750 g/m² recyklovaný karton (IDNI) 
1200 g/m² recyklovaný karton (IDVI)
	� velká kapacita
	� založení dokumentů bez děrování

výrobek ks/bal. délka tkanice (cm) obj. kód
B1 spisové desky „Basic” 20 80 IDNI

B2 spisové desky „Premium” 20 120 IDVI

	� zesílené oddělovače
	� na obálce průhledná kapsa (80 x 37 mm)
	� 20 kapes

	� obálka: PVC s efektem koženky
	� vnitřek: karton
	� rozměry: 230 x 325 cm

výrobek barva obj. kód
C podpisová kniha „Premium”  INVAK

	� vhodné pro uchovávání 
dokumentů A4
	� průhledné
	� tloušťka: 80 (μ)
	� pomerančový povrch

Barevné obaly „L”

výrobek typ tloušťka (μ) ks/bal. obj. kód
D1 obal „L” drsný 80 100 IDGS

D2 obal „L” čirý 150 10 INV401007

D1
D2
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	� vhodný na dokumenty formátu A4
	� otvor shora
	� 11 děr
	� do všech klasických kroužkových pořadačů

Euroobaly s euroděrováním

výrobek tloušťka (µ) typ ks/bal. obj. kód

A1 euroobal 50 pomerančový 100 IDGL

A2 euroobal 50 lesklý 100 IDGV

	� vhodný na dokumenty formátu A4
	� otvor shora
	� průhledný povrch
	� 11 děr

„Premium” euroobaly s euroděrováním

Obaly na katalogy

výrobek tloušťka (μ) ks/bal. hřbet (mm) obj. kód
C1 obal na katalogy 150 10 20 INV31220

C2 obal na katalogy 100 10 20 INV31239

C3 obal na katalogy 180 10 25 INV41216

	� vhodné pro katalogy, 
dokumenty formátu A4
	� silný, průhledný PVC
	� šířka hřbetu: 20mm
	� 11 děr
	� pro všechny klasické kroužkové 

a pákové pořadače

Obal s chlopní

	� vhodné pro uchovávání dokumentů A4
	� chlopeň zabraňuje vypadávání dokumentů
	� extra silné provedení
	� 11 děr

	� do všech klasických kroužkových 
a pákových pořadačů

výrobek tloušťka (μ) ks/bal. obj. kód
D euroobal s chlopní 150 10 INV31221

výrobek tloušťka (µ) typ ks/bal. obj. kód
B1 euroobal 80 pomerančový 100 IDGL80

B2 euroobal 80 lesklý 100 IDGV80

A1

B1

B2

A2



32

A
RC

H
IV

A
CE

výrobek hřbet (mm) kapacita (listů) obj. kód
A stojan na časopisy, karton 80 800 IDVAP

Kartonový stojan

	� vhodné pro ukládání 
dokumentů formátu A4
	� kartonový materiál
	� šířka hřbetu 80 mm
	� v nesloženém stavu

Prémiové kartonové stojany

Plastové stojany na časopisy

	� vhodné pro ukládání dokumentů formátu A4
	� materiál: karton
	� šířka hřbetu 90 mm

výrobek barva hřbet (mm) kapacita (listů) obj. kód
B1 stojan na časopisy, mramorovaný, karton  90 900 IDVPM

B2 stojan na časopisy, dekor textil, karton  90 900 IDVPT

B3 stojan na časopisy  90 900 IDVPFK

B4 stojan na časopisy  90 900 IDVPS

B5 stojan na časopisy  90 900 IDVPZ

B6 stojan na časopisy  90 900 IDVPSK

B7 stojan na časopisy  90 900 IDVPP

B8 stojan na časopisy  90 900 IDVPN

B9 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFFK

B10 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFS

B11 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFZ

B12 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFSK

B13 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFP

B14 stojany na časopisy „Premium”  90 900 IDVPFN

Stojan na časopisy s PVC pokrytím

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
D1 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVK

D2 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVFK

D3 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVP

D4 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVZ

D5 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVR

D6 zakladač s PVC pokrytím  95 IDVB

	� vhodné pro ukládání dokumentů formátu A4
	� karton pokrytý PVC

	� s průhlednou kapsou
	� rozměry: 95x234x300 mm

výrobek barva hřbet (mm) obj. kód
C1 plastový stojan  75 IDVMP01

C2 plastový stojan  75 IDVMP02

C3 plastový stojan  75 IDVMP03

C4 plastový stojan  75 IDVMP04

C5 plastový stojan  75 IDVMP05

	� vhodné pro uložení dokumentů, časopisů, katalogů formátu A4
	� možnost spojení více stojanů dohromady
	� hřbetní úchyt usnadňuje manipulaci 
	� rozměry: 75 x 312 x 240 mm
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Odkladače

výrobek barva obj. kód
A1 odkladač transparentní IDTA

A2 odkladač transparentní kouřová IDTAF

A3 odkladač transparentní modrá IDTAK

A4 odkladač transparentní zelená IDTAZ

A5 odkladač transparentní fialová IDTAL

A6 odkladač transparentní oranžová IDTAN

A7 odkladač  IDTK

A8 odkladač  IDTFK

	� určené pro odkládání dokumentů formátu A4
	� odolný plastový materiál
	� odkladače jsou stohovatelné
	� 8 barev

Archivační krabice

	� vhodné pro ukládání dokumentů formátu A4
	� popisovatelné
	� rychlé a úsporné archivování
	� v nesloženém stavu
	� hřbet: 8 cm (IDVAD08), 10 cm (IDVAD10)
	� otvor na vytažení

	� pro uložení 4 ks 10 cm nebo 5 ks 8 cm 
VICTORIA archivačních krabic
	� popisovatelné
	� rychlé a úsporné archivování
	� v nesloženém stavu

	� snadné složení (samostatné víko)
	� max. nosnost: 20 kg

výrobek barva hřbet (mm) vnější rozměr (mm) ks/bal. obj. kód
B1 archivační krabice modrá a bílá 80 260 × 80 × 320 1 IDVAD08

B2 archivační krabice přírodní 80 260 × 80 × 320 1 IDVAD08N

B3 archivační krabice modrá a bílá 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10

B4 archivační krabice přírodní 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10N

B5 archivační krabice červená a bílá 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10P

B6 archivační krabice žluté a bílé 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10S

B7 archivační krabice zelená a bílá 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10Z

B8 archivační krabice modrá a bílá 150 260 × 150 × 320 1 IDVAD15

B9 archivační krabice přírodní 150 260 × 150 × 320 1 IDVAD15N

výrobek barva vnější rozměr (mm) ks/bal. obj. kód
C1 archivační krabice modrá a bílá 320 × 460 × 270 2  IDVAK

C2 archivační krabice přírodní 320 × 460 × 270 2 IDVAKN
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výrobek ks/bal. obj. kód
B mikrotužka „100” 50 TVI1001

Mikrotužka s gumou „100”

výrobek ks/bal. tvrdost obj. kód
A grafitová tužka s gumou „100” 12 HB TVI09102

Grafitová tužka s gumou „100”

	� spolehlivá kvalita
	� lehce gumovatelná
	� 30 tuh/bal.

Grafitová tuha

0,5 mm

0,5 mm

výrobek tvrdost obj. kód
C grafitová náplň HB TVI05HB

Náplně do kuličkových per

	� vynikající kvalita
	� kovové (D2) a plastové 

(D1) provedení
	� modrý inkoust

výrobek ks/bal. barva obj. kód
D1 náplň do kuličkového pera, „G2 formát” 5  TVIB02

D2 náplň do kuličkového pera, X-20 12  TVIB01

0,5 mm 0,8 mm

D2D1

	� ideální pro kancelářské i školní použití
	� s gumou
	� šestihranný tvar těla

	� protismykový pogumovaný úchyt
	� průhledné tělo tužky
	� stiskací mechanismus

D1

D2
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výrobek ks/bal. barva obj. kód
A1 kuličkové pero 50  TVI5001K

A2 kuličkové pero 50  TVI5001FK

A3 kuličkové pero 50  TVI5001P

0,7 mm

Jednorázová kuličková pera

výrobek ks/bal. barva obj. kód
B kuličkové pero 50  TVI2009K

Kuličková pera

	� modrý inkoust
	� stiskací mechanismus
	� čistá linka
	� šířka stopy: 0,7 mm
	� plastové tělo pera
	� vyměnitelná tuha (hledejte tuhy začínající na TICX20)

	� barva uzávěru se shoduje s barvou náplně 
	� čistá linka 
	� šířka stopy: 0,7 mm
	� plastové tělo pera

0,7 mm

Linery „Slim”

0,4 mm

výrobek barva obj. kód
C1 liner „Slim”  TVITK

C2 liner „Slim”  TVITFK

C3 liner „Slim”  TVITP

	� tenké a přesné písmo
	� nerezavějící hrot zabezpečuje 

souvislé písmo
	� plastové tělo a uzávěr
	� šestihranný tvar těla
	� inkoust na vodní bázi
	� barva náplně se shoduje 

s barvou uzávěru
	� šířka stopy: 0,4 mm
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výrobek ks/bal. barva obj. kód
A1 zvýrazňovač  „Color 100” 1  TVI14021N

A2 zvýrazňovač  „Color 100” 1  TVI14021S

A3 zvýrazňovač  „Color 100” 1  TVI14021Z

A4 zvýrazňovač  „Color 100” 1  TVI14021R

A5 zvýrazňovač  „Color 100” 4  TVI101801B

Zvýrazňovač „Color”

	� seříznutý hrot
	� živé, stálé barvy
	� inkoust na vodní bázi
	� vhodný na klasický, kopírovací i faxový papír
	� uzávěr s klipem
	� barva uzávěru se shoduje s barvou náplně
	� šířka stopy: 1-5 mm

1-5 mm

výrobek ks/bal. barva obj. kód
B1 permanentní popisovač „Gekko” 1  TVI4604K

B2 permanentní popisovač „Gekko” 1  TVI4604FK

B3 permanentní popisovač „Gekko” 4  TVI4604V

Permanentní popisovače „Gekko”

	� kuželový hrot
	� voděodolný inkoust bez zápachu
	� rychleschnoucí, stálé barvy
	� uzávěr v barvě inkoustu
	� šířka stopy: 1–3 mm

1-3 mm

výrobek ks/bal. barva obj. kód
C popisovač na bílou tabuli „City” 4  TVI2313V

Popisovač na bílou tabuli „City”

	� kuželový hrot
	� na všechny typy bílých tabulí, na sklo a porcelán
	� za sucha stíratelný
	� barva uzávěru se shoduje s barvou náplně
	� šířka stopy: 1–3 mm

1-3 mm



37

	� pryž
	� v papírové tubě

Pryže

výrobek formát (mm) obj.kód
A1 pryž v papírové tubě „V-20” 57× 17× 10 JRV20

A2 pryž v papírové tubě „V-30” 38 × 18 × 10 JRV30

A1

A2

výrobek šířka pásky (mm) délka pásky (m) obj.kód
B korekční roller 5 8 JHRV

Korekční roller

	� donalá krycí schopnost
	� popisovatelný ihned po použití
	� na kopiích nezanechává tmavé okraje a stíny
	� korekční páska na filmové bázi

Lepicí pásky

	� výborně se hodí na 
kancelářské použití
	� na kopiích nezanechává 

tmavé stíny a okraje
	� nezežloutne, nestárne

výrobek formát  (mm×m) ks/bal. obj.kód
C1 lepicí páska, průhledná 12x10 12 RVT12T

C2 lepicí páska, průhledná 19x33 8 RVT19T

C2 C1

výrobek barva ks/bal. obj.kód
D1 balicí lepicí páska hnědá 6 RVCS55T

D2 balicí lepicí páska průhledná 6 RVCS55H

Balicí lepicí pásky

	� vynikající poměr cena - kvalita
	� 6-ti kusové balení
	� rozměry: 50 mm x 60 m

D1

D2

KOREKCE, LEPENÍ
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Recyklovaný samolepicí bloček

výrobek rozměry (mm) listů/blok bloků/bal. obj. kód
A samolepicí bloček 75 × 75 100 6 LVR7575

	� z recyklovaného papíru
	� ideální na krátké vzkazy doma i v kanceláři
	� pastelové barvy
	� v praktickém recyklovaném balení
	� s certifikátem Blue Angel

KANCELÁŘSKÉ
DOPLŇKY
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Samolepicí bločky

výrobek rozměry (mm) listů/blok bloků/bal. obj. kód
A1 samolepicí bloček 50 × 40 100 3 LV5040

A2 samolepicí bloček 75 × 75 100 1 LV7575

A3 samolepicí bloček 75 × 125 100 1 LV75125

	� díky vynikajícímu lepidlu lepí spolehlivě
	� ve žluté barvě

A2

A1

A3

Samolepicí bloček „Z”

výrobek rozměry (mm) listů/blok bloků/bal. obj. kód
B „Z“ samolepicí bloček 75 × 75 100 1 LVZ7575

	� možnost snadného a 
rychlého dávkování
	� díky vynikajícímu lepidlu 

lepí spolehlivě
	� po vytáhnutí bločku z dávkovače 

je další ihned k dispozici
	� ve žluté barvě

Bílé poznámkové bloky

výrobek rozměry (mm) typ obj. kód
C1 poznámkový blok 65 × 130 × 4 čistý LL05

C2 poznámkový blok 74 × 105 × 4 čistý LL06

C3 poznámkový blok 105 × 145 × 4 čistý LL07

C4 poznámkový blok A4 čistý LL08

C5 poznámkový blok A4 linkovaný LL09

výrobek rozměry (mm) typ obj. kód

C6 poznámkový blok A4 čtverečkovaný LL10

C7 poznámkový blok A5 čistý LL11

C8 poznámkový blok A5 linkovaný LL12

C9 poznámkový blok A5 čtverečkovaný LL13

	� na vzkazy doma i v kanceláři
	� 50 listů/blok
	� balení: 5 bloků/balení
	� lepené: (C1-C3); sešívané (C4-C9)

C1

C2

C3 C5

D1

D2

C7 C9

C8

C6

C4

Bílé kancelářské bločky

výrobek rozměry (mm) listů/blok obj. kód
D1 blok v kostce 90 × 90 × 45 350 LL04

D2 blok v kostce 90 × 90 × 90 700 LL03

	� na vzkazy doma i v kanceláři
	� lepené
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Poznámkový blok s obalem

výrobek rozměry (mm) počet listů obj. kód
A poznámkový blok s obalem 112x138 50 IJV

	� obal PVC
	� černá barva
	� rozměry bloku: A6
	� 50 listů/blok
	� na vnitřní straně obalu je umístěná kapsa

Značkovací proužky

výrobek rozměry (mm) listů/bal. obj.kód
C značkovací proužky 20 × 50 4 × 40 LVJC

	� na třídění informací
	� na základě barevných kódů
	� popisovatelný povrch
	� přemístitelné
	� průhledná část na povrchu záložek
	� 4 různé barvy

Papírové záložky

výrobek rozměry (mm) listů/bal. obj.kód
D značkovací proužky 20 × 50 4 × 40 LVJP2

	� ideální na krátké zprávy (telefonní 
čísla, ceny, vzkazy, atd.)
	� popisovatelný povrch
	� papírový materiál
	� přemístitelné
	� 4 různé barvy

výrobek rozměry (mm) listů/bal. obj. kód
E záložky se zásobníkem 12,5 × 43 4 × 36 LVOJ4

Záložky se zásobníkem

	� perforace pro snazší obsluhu
	� třídění dokumentů podle barevných kódů
	� živé barvy
	� přemístitelné
	� popisovatelný povrch

výrobek barva obj. kód
B1 obal na certifikáty  IOKT

B2 obal na certifikáty  IOKTZ

B3 obal na certifikáty  IOKTB

B4 obal na certifikáty mix barev IOKTA5

Obal na certifikáty

	� na dokumenty formátu A4
	� plyšový obal
	� rozměry: 233×312×7 mm
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výrobek barva kapacita (ks) rozměry (mm) obj.kód
A1 vizitkář  32 135 × 110 INJV16BO

A2 vizitkář  32 135 × 110 INJV16FK

A3 vizitkář  32 135 × 110 INJV16K

	� vyrobené z PVC
	� lze použít na vizitky s max. rozměry 55×93 mm
	� svařené

Vizitkáře lepené

výrobek barva kapacita (ks) rozměry (mm) obj.kód
A4 vizitkář  80 133 × 265 INJV40BO

A5 vizitkář  80 133 × 265 INJV40FK

A6 vizitkář  80 133 × 265 INJV40K

	� vyrobené z PVC
	� lze použít na vizitky s max. rozměry 55×93 mm
	� 64 kapes
	� 4-kroužkový

	� hřbet: 30 mm
	� balení náhradních vložek: 10 ks/bal
	� registr

výrobek barva kapacita (ks) rozměry (mm) obj.kód
B1 vizitkář kroužkový mramorově vínová 128 145 × 258 INJV64MBO

B2 vizitkář kroužkový mramorově modrá 128 145 × 258 INJV64MK

B3 vizitkář kroužkový  128 145 × 258 INJV64BO

B4 vizitkář kroužkový  128 145 × 258 INJV64FK

B5 vizitkář kroužkový  128 145 × 258 INJV64K

B6 náhradní fólie – 80 – INJVB

Kroužkové vizitkáře

výrobek barva rozměry (mm) obj. kód
C1 pouzdro na doklady 108x72 IGT8FK2

C2 pouzdro na doklady 108x72 IGT8BO2

C3 pouzdro na doklady pro dívky 108x72 IGT8V

C4 pouzdro na doklady pro chlapce 108x72 IGT8E

	� materiál: PVC
	� 8 transparentních vnitřních kapes

Pouzdra na doklady

A1-A3 A4-A6

C1

C2

C3
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	� formát: A4
	� s klipem
	� odolný plastový materiál
	� barva: černá
	� s pravítkem na obou stranách

výrobek barva rozměry (mm) obj. kód
A psací podložka  225 × 315 IIVFT

Barevné psací podložky

	� formát: A4
	� odolné PVC pokrytí
	� ve 5 barvách

Zavírací psací podložky

	� formát: A4
	� PVC pokrytí
	� kapsa (218x108 mm) na vnitřní straně zavíracích desek

výrobek barva rozměry (mm) obj. kód
B1 psací podložka  230 × 340 IIVFTFH

B2 psací podložka  230 × 340 IIVFTFK

B3 psací podložka  230 × 340 IIVFTK

B4 psací podložka  230 × 340 IIVFTP

B5 psací podložka  230 × 340 IIVFTR

B6 psací podložka  350 ×450 IIVFTA3FK

výrobek barva rozměry (mm) obj.kód
C1 psací podložka zavírací  227 × 315 IIVFF01

C2 psací podložka zavírací  227 × 315 IIVFF02

C3 psací podložka zavírací  227 × 315 IIVFF03

C4 psací podložka zavírací  227 × 315 IIVFF04

Plastová psací podložka
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Kancelářské sponky

	� kovový materiál nikl
	� se zaobleným zakončením
	� v krabičce

výrobek rozměr (mm) ks/bal obj. kód
A1 kancelářské sponky 28 100 IKVG28

A2 kancelářské sponky 33 100 IKVG33

A3 kancelářské sponky 50 100 IKVG50

A1

A2

A3

Klipy na dokumenty

výrobek rozměr (mm) ks/bal obj. kód
B1 klipy na dokumenty 25 12 IKVBR25

B2 klipy na dokumenty 32 12 IKVBR32

B3 klipy na dokumenty 41 12 IKVBR41

B4 klipy na dokumenty 51 12 IKVBR51

	� ve více rozměrech
	� nerezavějící
	� na každodenní používání
	� v krabičce

výrobek rozměry ( (cm) obj. kód
C1 nůžky 16 IKVO01

C2 nůžky 21 IKVO02

	� čepele z nerezavějící oceli
	� ergonomická rukojeť
	� přesný střih, pohodlné 

používání
	� 1 ks/blistr

Nůžky

C1

C2



44

Drátěný kancelářský program

výrobek barva obj. kód
A1 vizitkář  IVIC01

A2 vizitkář stříbrná IVIC51

A3 stojánek na sponky  IVIC02

A4 stojánek na sponky stříbrná IVIC52

A5 kalíšek na psací potřeby  IVIC03

A6 kalíšek na psací potřeby stříbrná IVIC53

A7 stojan na listy  IVIC04

A8 stojan na listy stříbrná IVIC54

A9 stojánek na papírové bločky  IVIC05

A10 stojánek na papírové bločky stříbrná IVIC55

A11 stojan na časopisy  IVIC07

A12 stojan na časopisy stříbrná IVIC56

A13 stojánek na psací potřeby, hranatý  IVIC17

A14 stojánek na psací potřeby, hranatý stříbrná IVIC18

A15 odpadkový koš, hranatý  IVIC23

A16 odpadkový koš, hranatý stříbrná IVIC24

	� elegantní design
	� trvalý, kovový materiál
	� ideální doma i v kanceláři
	� řada produktů obsahuje nejdůležitější 

vybavení kanceláře   

A3
A4

A5

A6
A7

A8

A1

A9
A10

A11A12

A17 A18

A16

A23A24

A19
A20

A15

A14
A13

A2
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Odpadkové koše

výrobek barva obj. kód
A17 odpadkový koš  IVIC08

A18 odpadkový koš stříbrná IVIC57

A19 stojan na deštníky  IVIC09

A20 stojan na deštníky stříbrná IVIC58

A21 odkladač 3-dílný  IVIC16

A22 odkladač 3-dílný stříbrná IVIC59

A23 stojan na knihy  IVIC26

A24 stojan na knihy stříbrná IVIC60

A25 držák na psací potřeby  IVIC28

A26 držák na psací potřeby stříbrná IVIC61

A27 držák na bloček a kancelářské sponky  IVIC29

A28 držák na bloček a kancelářské sponky stříbrná IVIC62

A29 odkladač drátěný  IVIC31

A30 stolní organizér „Wood“  IVIC20

A31 stolní organizér „Wood“  IVIC25

A32 stojánek na psací potřeby „Wood“  IVIC19

A33 stojan na listy „Wood“  IVIC21

výrobek barva obj. kód
B1 odpadkový koš  LVPK01

B2 odpadkový koš  LVRK01

	� ideální použití doma i v kanceláři
	� plastový
	� objem: 15 l

A27

A28

A21

A22

A25

A26

A30

A29

A32

A33

A31

B1

B2
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Pri objednávke používajte objednávkový kód! Zmena cien vyhradená.
Pre aktuálne ceny nás kontaktujte! Ceny s DPH sú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.

VICTORIA DESIGNOVÉ SEŠITY
S ČESKÝM STANDARDEM!

Produkty najdete na straně 17!

05_Kancelarsky papier_2020.indd   137 11/12/2019   23:59
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Kapesní kalkulačka „GVZ-136AP”

výrobek obj. kód
A kalkulačka kapesní „GVZ-136AP” GVZ136AP

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� automatické vypnutí
	� gumová tlačítka
	� rozměry: 67 × 100 × 9 mm
	� napájení 1×LR1130 

baterií (příslušenství)

výrobek obj. kód
B kalkulačka kapesní „GVZ-109” GVZ109

Kapesní kalkulačka „GVZ-109”

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� automatické vypnutí
	� gumová tlačítka
	� rozměry: 67 × 110 × 13 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

výrobek barva obj. kód
C1 kalkulačka kapesní „GVZ-62”  GVZ62N

C2 kalkulačka kapesní „GVZ-62”  GVZ62Z

C3 kalkulačka kapesní „GVZ-62”  GVZ62K

Kapesní kalkulačka „GVZ-62”

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� gumová tlačítka
	� baterie bez obsahu rtuti
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 67 × 110 × 12 mm
	� napájena 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

MALÁ 
KANCELÁŘSKÁ 
ZAŘÍZENÍ
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výrobek obj. kód
A kalkulačka kapesní „GVZ-127” GVZ127

Kapesní kalkulačka „GVZ-127”

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� automatické vypnutí

	� gumová tlačítka
	� rozměry: 57 × 94 × 9 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií (příslušenství)

výrobek obj. kód
B kalkulačka kapesní „GVZ-152”  GVZ152

Kapesní kalkulačka „GVZ-152”

	� 12-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� oprava posledního čísla
	� automatické vypnutí
	� gumová tlačítka
	� rozměry: 67 × 117 × 8 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

výrobek obj. kód
C kalkulačka stolní „GVA-430AP” GVA430AP

Stolní kalkulačka „GVA-430AP”

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 117 × 125 × 22 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií (příslušenství) + solární baterií

Stolní kalkulačka „GVA-612”

	� 8-místný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 95 × 150 × 23 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

výrobek barva obj. kód
D1 kalkulačka stolní „GVA-612”  GVA612K

D2 kalkulačka stolní „GVA-612”  GVA612N
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Stolní kalkulačka „GVA-260” Stolní kalkulačka „GVA-270”

výrobek obj. kód
A kalkulačka stolní „GVA-260” GVA260

výrobek obj. kód
B kalkulačka stolní „GVA-270” GVA270

	� velký 10-místný 
nakloněný displej
	� paměť
	� procenta
	� odmocnina
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 102 × 237 × 27 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

	� velký 10-místný
	� nakloněný displej
	� paměť
	� procenta
	� oprava posledního čísla
	� dvojitá nula „00”
	� desetinné zaokrouhlování
	� výpočet s pohyblivou 

desetinnou čárkou
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 102 × 237 × 27 mm
	� napájení 1xLR1130 baterií 

+ solární baterií

výrobek obj. kód
C kalkulačka stolní „GVA-740” GVA740

Stolní kalkulačka „GVA-740”

	� 10-místný  
nakloněný displej
	� paměť
	� procenta
	� odmocnina
	� výpočet DPH
	� dvojitá nula „00”
	� oprava posledního čísla
	� desetinné zaokrouhlování
	� výpočet s pohyblivou 

desetinnou čárkou
	� tlačítko GT
	� rozměry: 115 × 155 × 24 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

výrobek obj. kód
D kalkulačka stolní „GVA-7422” GVA7422

Stolní kalkulačka „GVA-7422”

	� velký alfanumerický 2-řádkový displej
	� 12místný displej
	� výpočet daně
	� výpočet marže
	� funkce zpětného vyhledávání 1 000 výpočtů
	� dvojitá nula „00”
	� oprava posledního čísla
	� automatické vypnutí
	� rozměry: 115x115x25 mm
	� napájení 1 x LR1130 baterií (příslušenství) + solární baterií
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výrobek obj.kód
B kalkulačka s tiskem „GVN-50TS” GVN50TS

Kalkulačka s tiskem „GVN-50TS”

	� 12-místný displej
	� jednobarevný tisk
	� rychlost tisku: 2 řádky/sec
	� výpočet daně
	� výpočet marže
	� dvojitá nula „00”
	� šířka pásky: 57 mm
	� barvicí váleček: GR744 (KV744)
	� rozměry: 102 × 199 × 44 mm
	� napájení na 4 ks AA baterií nebo na adaptér (součást balení)

	� 12 místný displej
	� dvoubarevný tisk
	� rychlost tisku: 2 řádky/sec
	� výpočet daně, obchodní funkce
	� datum a čas
	� vymazání posledního čísla
	� desetinné zaokrouhlování
	� výpočet s pohyblivou desetinnou čarkou
	� dvojitá nula „00“
	� šířka pásky: 57 mm
	� barvicí váleček: GR745 (KV745)
	� rozměry: 165 x 232 x 64 mm
	� napájení na 4 ks AA baterií nebo na adaptér 

(adaptér je součástí balení)

výrobek obj.kód
C kalkulačka s tiskem „GVN32AD“ GVN32AD

Kalkulačka s tiskem „GVN32AD”

výrobek obj. kód
A kalkulačka stolní „GVA-140” GVA140

Stolní kalkulačka „GVA-140“

	� 14-místný  
nakloněný displej
	� paměť
	� odmocnina
	� procenta
	� výpočet s pohyblivou 

desetinnou čárkou
	� desetinné zaokrouhlování
	� oprava posledního čísla
	� dvojitá nula „00”
	� trojitá nula „000”
	� tlačítko GT
	� rozměry: 122 × 170 × 22 mm
	� napájení 1×LR1130 baterií 

(příslušenství) + solární baterií

50
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výrobek obj. kód
A  vědecká kalkulačka „GVT-82MS” GVT82MS

Vědecká kalkulačka „GVT-82MS”

výrobek obj. kód
B kalkulačka vědecká „GVT-736” GVT736

Vědecká kalkulačka „GVT-736”

	� 283 funkcí
	� dvouřádkový displej
	� statistické a regresivní operace
	� lineární, kvadratické rovnice
	� logické výpočty (10, 8, 6 a 2 systém)
	� transformace souřadnic
	� zlomky a komplexní čísla
	� permutace a kombinace
	� výpočet integrálů
	� 8 uložených/zpětných kroků
	� rozměry: 83 × 161 × 20 mm
	� baterie bez obsahu rtutě
	� napájení baterií CR2025 (příslušenství)

výrobek obj. kód
C kalkulačka vědecká „GVT-742CQ” GVT742CQ

	� 283 funkcí
	� dvouřádkový displej
	� 9 pamětí
	� hyperbolické funkce
	� trigonometrické funkce
	� paměť na vzorce
	� logické výpočty
	� výpočet derivace a regrese
	� výpočet rovnic
	� výpočet integrálů
	� tvrdé posuvné pouzdro
	� rozměry: 80 × 160 × 19 mm
	� napájení 1xCR2025 baterií (příslušenství)

Vědecká kalkulačka „GVT-742CQ”

výrobek obj. kód
D kalkulačka vědecká „GVT-991” GVT991

Vědecká kalkulačka „GVT-991”

	� 403 integrovaných  
matematických funkcí
	� výpočet zlomků
	� variace a kombinace
	� výpočet integrálů a derivací
	� binární, oktální, hexadecimální výpočty
	� logické operace
	� výpočty s komplexními čísly
	� maticové výpočty
	� výpočty rovnic
	� statistické výpočty ( standardní 

odchylka, regresní analýza)
	� napájení: duální solární/bateriové
	� rozměry: 12,2 × 80 × 164 mm

	� 228 funkcí
	� 10+2 místný displej
	� nastavitelný kontrast displeje
	� 9 pamětí
	� oprava chyb
	� počítaní se zlomky
	� trigonometrické funkce
	� hyperbolické funkce
	� převod úhlových jednotek
	� statistické výpočty
	� automatické vypnutí
	� tvrdé, posuvné pouzdro
	� rozměry: 85 x 160 x 23 mm
	� napájení 2 x bateriemi (příslušenství)
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	� plastové tělo
	� s rozešívačkou
	� bezpečná kovová mechanika
	� hloubka sešívání: 60 mm

výrobek barva obj.kód
A1 sešívačka „10”  IKVT01

A2 sešívačka „Half-Strip”  IKVT02

A3 sešívačka „Full-Strip”  IKVT03

Sešívačky

	� plastové tělo
	� s rozešívačkou
	� bezpečná kovová mechanika
	� hloubka sešívání: 55 mm

	� plastové tělo
	� s rozešívačkou
	� bezpečná kovová mechanika
	� hloubka sešívání: 100 mm

	� spolehlivá kvalita
	� pro sešívačky se sponkami 24/6 a N° 10

Sponky do 
sešívaček

výrobek velikost ks/bal. obj. kód
B1 sponky do sešívaček No 10 1000 IKVK02

B2 sponky do sešívaček 24/6 1000 IKVK01

Rozešívačka

výrobek obj. kód
C rozešívačka IKVKK1

	� kovové tělo, plastové úchyty

	� vynikající kvalita
	� kovové tělo
	� průměr děr: 6 mm

výrobek barva obj. kód
D děrovačka na 10 listů  IKVL01

„10” děrovačka

	� vynikající kvalita
	� kovové tělo
	� průměr děr: 6 mm
	� s posuvným příložníkem

výrobek barva obj. kód
E děrovačka na 16 listů  IKVL02

„16” děrovačka

No 10

10
LISTŮ

24/6

25
LISTŮ

24/6

30
LISTŮ

10
LISTŮ

16
LISTŮ
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	� balení obsahuje 1 nebo 2 klubka 

Vázací motouzy

	� odolná konstrukce
	� ergonomický úchyt
	� ozubená ocelová čepel
	� nastavitelný brzdicí mechanizmus
	� použití s páskami:  

28-50 mm x 60-66 m
	� lepicí páska není součástí balení

Odvíječ pásky

výrobek obj. kód
B odvíječ pásky RVZ

	� ze středně jemného papíru
	� 70 g/m2
	� světlehnědá barva

výrobek rozměry (cm) arch/balení obj. kód
C balicí papír 80 × 120 10 CSVH

Balicí papír

BALENÍ    

výrobek délka (m) materiál váha (kg) ks/bal. obj. kód
A1 motouz, silný cca.100 konopí 0,5 1 ZSK040

A2 středně silný motouz cca. 90 konopí 0,2 1 ZSK090H

A3 středně silný motouz cca. 125 konopí 0,2 1 ZSK125

A4 motouz tenký cca.175 konopí 0,2 1 ZSK175

A5 motouz tenký cca. 250 konopí 0,2 1 ZSK250

A6 motouz set, silný a tenký cca. 20/88 konopí 2 × 0,1 2 ZSKVV

A7 motouz PP, tenký cca. 120 polypropylen 0,2 1 ZSPP
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

výrobek barva rozměr (mm) kapacita (listů) ks/bal. obj. kód 
A1 hřbet  6 10-20 100 ILKVS6F

A2 hřbet  6 10-20 100 ILKVS6FK

A3 hřbet  8 21-40 100 ILKVS8F

A4 hřbet  8 21-40 100 ILKVS8FK

A5 hřbet  10 41-55 100 ILKVS10F

A6 hřbet  10 41-55 100 ILKVS10FK

A7 hřbet  12 56-80 100 ILKVS12F

A8 hřbet  12 56-80 100 ILKVS12FK

Plastové hřbety

	� plastový hřbet s 21 kroužky
	� délka hřbetu: 30 cm

Průhledný přední kryt

	� formát: A4
	� průhledný

výrobek tloušťka (μ) ks/bal. obj. kód
B přední kryt 140 100 ILKVE140V

Zadní kryt

	� formát: A4
	� materiál: matný 

karton

výrobek barva tloušťka (μ) ks/bal. obj. kód
C zadní kryt  230 100 ILKVH230F

Laminovací fólie, za tepla

výrobek formát tloušťka (μ) ks/bal. obj. kód
D1 laminovací fólie, lesklá A4 75 100 ILKVF754

D2 laminovací fólie, lesklá A3 75 100 ILKVF753

D3 laminovací fólie, lesklá A4 125 100 ILKVF1254

	� transparentní
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Čisticí sprej na klimatizační zařízení

	� výrobek je vhodný i pro čištění klimatizací aut, 
domácností a průmyslových klimatizací
	� obsahuje přírodní citrusový olej
	� hadička, která se dostane i do těžko přístupných míst

výrobek objem (ml) obj. kód
B čisticí sprej na klimatizace 500 TTIVLT500

POČÍTAČOVÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

výrobek objem (ml) hořlavé obj.kód
A1 stlačený vzduch 100 ano TTIVLEV100

A2 stlačený vzduch 400 ano TTIVLEV400GY

A3 stlačený vzduch 750 ano TTIVLEV750

Hořlavý stlačený vzduch

	� na prach, špínu a skvrny na těžce 
přístupných místech
	� obsahuje hořlavý plyn
	� pouze na venkovní použití
	� řešení pro domácnost

A1

A2

A3
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Čisticí sprej na obrazovky

	� 250 ml čisticí sprej vhodný na čistění 
monitorů, filtrů, notebooků, TFT/LCD 
monitorů, zrcadel, optik, zpětných 
projektorů, čteček mikrofilmů
	� nezanechává stopy
	� vyroben s nižším obsahem chemikálií
	� z nehořlavého materiálu
	� bez alkoholu
	� doporučujeme používat s ubrouskem 

z netkané textilie VICTORIA (TTIVKE)

výrobek objem (ml) obj. kód
A čisticí sprej na obrazovky 250 TTIVMON

výrobek ks/bal. obj. kód
B čisticí ubrousky na obrazovky 100 TTIVMO100

Čisticí ubrousky na obrazovky

	� nehořlavé, antistatické ubrousky na čištění monitorů, 
filtrů, TFT/LCD monitorů a monitorů notebooků
	� nezanechává stopy na vyčištěném povrchu
	� vyrobené s nižším obsahem chemikálií

Čisticí gel

	� speciální čisticí gel na TFT/
LCD/Plazma monitory
	� díky gelové konzistenci 

nebude stékat z monitoru, 
zůstane na místě nastříkání

výrobek objem (ml) obj. kód
B čisticí gel 200 TTIVGEL
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výrobek ks/bal. obj. kód
A čisticí ubrousky 100 TTIVUN

Univerzální čisticí ubrousky

	� obsahuje 100 ks navlhčených antistatických čisticích 
utěrek, které jsou vhodné na čistění monitorů, 
PC příslušenství, PC-skříněk, klávesnic, telefonů 
a na jiná zařízení s plastovým povrchem
	� zavíratelné víko
	� ekologické (bez alkoholu)
	� vyrobené s nižším obsahem chemikálií
	� nehořlavé

	� účinný na odstranění uschlých nečistot z plastových a 
kovových povrchů počítačů a kancelářských přístrojů
	� antistatický, nehořlavý
	� vyrobený s nižším obsahem chemikálií
	� doporučujeme používat s utěrkou z 

netkané textilie VICTORIA (TTIVKE)

výrobek obj. kód
B čisticí sprej univerzální TTIVMU

Čisticí sprej univerzální



59

PO
ČÍ

TA
ČO

V
É 

PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

V
Í

Čisticí ubrousky na obrazovky

	� nehořlavé, antistatické ubrousky na čištění monitorů, filtrů, TFT/LCD monitorů a monitorů notebooků
	� nezanechává stopy na vyčištěném povrchu
	� vyrobené s nižším obsahem chemikálií

výrobek obj. kód
A čisticí utěrka z mikrovlákna TTIVRG
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	� speciálně lakovaný povrch
	� s leštěným hliníkovým rámem
	� popisovatelná popisovačem
	� za sucha stíratelný povrch
	� možnost vodorovného nebo svislého zavěšení
	� 5 let záruka na povrch
	� příslušenství: držák na psací potřeby, montážní sada pro upevnění

výrobek rozměry (cm) obj. kód
A1 bílá tabule 60 × 90 VVII01

A2 bílá tabule 90 × 120 VVII02

A3 bílá magnetická tabule 45 × 60 VVIM01

A4 bílá magnetická tabule 60 × 90 VVIM02

A5 bílá magnetická tabule 90 × 120 VVIM03

A6 bílá magnetická tabule 100 × 100 VVIM05

Bílé tabule Smaltované, magnetické bílé tabule

výrobek rozměry (cm) obj. kód
B1 bílá magnetická tabule, smaltovaná 60 × 90 VVIZ01

B2 bílá magnetická tabule, smaltovaná 90 × 120 VVIZ02

B3 bílá magnetická tabule, smaltovaná 100 × 100 VVIZ03

	� ocelový povrch vypalovaný při 800 °C
	� magnetický povrch, popisovačem popisovatelný a za sucha stíratelný
	� výjimečně hladký povrch odolný vůči poškrábání
	� široký držák na psací potřeby
	� výrobek je recyklovatelný
	� 25 let záruka na povrch
	� trvanlivý hliníkový rám, šedé zaoblené rohové elementy
	� balení obsahuje montážní sadu pro upevnění

PREZENTACE
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	� ideální pro bílé tabule a flipcharty
	� čisticí prostředek s povrchově 

aktivními účinnými látkami
	� efektivní odstranění zbytků suchého 

inkoustu a mastnoty

Čisticí sprej na bílé tabule

výrobek balení (ml) obj. kód
C čisticí sprej na bílou tabuli 250 TTIV250

	� na utírání bílých tabulí a flipchartu
	� v plastovém těle, filcová náplň
	� možnost praní náplně

Mazací houba na bílou tabuli

výrobek rozměry (cm) obj. kód
D mazací houba na bílou tabuli 13×5 VSTKK

Magnetická skleněná tabule

	� magnetická, 
suché mazání
	� velmi hladký povrch
	� tloušťka: 4 mm, 

tvrzené sklo

	� obsahuje: kovový 
odkladač, montážní 
sadu na zeď

výrobek rozměry (cm) obj. kód
A1 magnetická skleněná tabule 90 × 60 VVGL01

A2 magnetická skleněná tabule 120 × 90 VVGL02

	� suché mazání povrchu
	� hliníkový rám
	� opětovné použití
	� odkladač pro pera

Magnetická plánovací tabule

výrobek rozměry (cm) obj. kód
B1 týdenní 90 × 60 VVBPLA08

B2 měsíční 90 × 60 VVBPLA09

B3 4-měsíční 90 × 60 VVBPLA10

B4 roční 90 × 60 VVBPLA11

B1

B2

B3

B4
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	� magnetický, popisovatelný povrch
	� 60x40 cm
	� velikost rámu: 16 mm
	� obsah balení:
	� černý popisovač na tabule 

s magnetickou stěrkou
	� 2 ks magnetů
	� upevňovací prvky

	� magnetický, popisovatelný povrch
	� 60x40 cm
	� velikost rámu: 16 mm
	� obsah balení:
	� černý popisovač na tabule 

s magnetickou stěrkou
	� 2 ks magnetů
	� upevňovací prvky

Stíratelné bílé tabule s dřevěným rámem

Tabule na poznámky „Travel”

	� popisovatelná popisovačem, 
za sucha stíratelná
	� dřevěný rám přírodní barvy
	� příslušenství: šrouby potřebné 

pro zavěšení, 1 popisovač

výrobek rozměry (cm) obj. kód
C1 stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 30 × 40 VVI1

C2 stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 40 × 60 VVI2

C3 stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 60 × 90 VVI3

Magnetické stíratelné bílé tabule s dřevěným rámem

Tabule na poznámky „Mapa světa”

	� popisovatelná popisovačem, 
za sucha stíratelná
	� možnost uchycení papíru magnety
	� příslušenství: šrouby potřebné 

na zavěšení, 1 popisovač

výrobek rozměry (cm) obj. kód
D1 magnetická stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 30×40 VVI4

D2 magnetická stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 40×60 VVI5

D3 magnetická stíratelná bílá tabule s dřevěným rámem 60×90 VVI6

výrobek barva povrchu barva rámu obj. kód
A1 tabule na poznámky „Mapa světa”   VVBT01

A2 tabule na poznámky „Mapa světa” stříbrná  VVBT02

výrobek barva povrchu barva rámu obj. kód
B1 tabule na poznámky „Travel”   VVBT03

B2 tabule na poznámky „Travel” stříbrná  VVBT04

A1

B1

A2

B2
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Kombinované tabule s dřevěným rámem

Kombinovaná tabule „Elements”

	� ideální na domácí a 
kancelářské použití
	� 2 v 1 výrobek: bílá tabule 

a korková tabule 
	� bílá tabule není 

magnetická
	� příslušenství: šrouby 

na upevnění tabule, 1 
popisovač a 6 připínáčků

	� 2 typy povrchu v jednom rámu
	� 22 mm široký matný bílý rám 
	� magnetický popisovatelný povrch a korkový povrch
	� v balení:
	� černý popisovač na tabuli s magnetickou stěrkou
	� 2 magnetky a 6 ks špendlíků upevňovací prvky

výrobek   rozměry (cm) obj. kód
A1 kombinovaná tabule 40 × 60 VVI12

A2 kombinovaná tabule 60 × 80 VVI13

Korková tabule s dřevěným rámem

výrobek rozměry (cm) obj. kód
C1 korková tabule 30 × 40 VVI14

C2 korková tabule 40 × 60 VVI15

C3 korková tabule 60 × 90 VVI16

C4 korková tabule 60 × 100 VVI17

výrobek rozměry (cm) obj. kód

C5 korková tabule 90 × 120 VVI07

C6 oboustranná korková tabule 30 × 40 VVI18

C7 oboustranná korková tabule 40 × 60 VVI19

C8 oboustranná korková tabule 60 × 90 VVI35

	� ideální na kancelářské a domácí použití
	� připínací tabule

výrobek rozměry (cm) obj. kód
B kombinovaná tabule „Elements” 60 × 40 VVIK02
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Korková tabule s hliníkovým rámem

Korkorové tabule bez rámu

výrobek rozměry (cm) obj. kód
A1 korková tabule 60×90 VVI21

A2 korková tabule 90×120 VVI22

	� pro kancelářské a domácí použití
	� připínací tabule
	� zadní vyztužení pro větší pevnost
	� hliníkový rám se zaoblenými rohovými elementy
	� příslušenství: montážní sada potřebná pro zavěšení

	� pro kancelářské a 
domácí použití
	� černá tabule popisovatelná 

křídou, stíratelný povrch
	� horizontální nebo 

vertikální zavěšení
	� příslušenství: montážní sada 

potřebná pro zavěšení

Černá tabule s dřevěným rámem, popisovatelná křídou

výrobek rozměry (cm) obj. kód
C1 černá tabule 30 × 40 VVI09

C2 černá tabule 40 × 60 VVI10

C3 černá tabule 60 × 90 VVI11

výrobek vzory obj. kód
B1 korkorová tabule bez rámu - VVIP01

B2 korkorová tabule bez rámu „Chevron Cream” VVIP02

B3 korkorová tabule bez rámu „Chevron Green” VVIP03

B4 korkorová tabule bez rámu „Optical” VVIP04

	� pro dekorace a plánování
	� na poznámky, informace, fotky 
	� rozměry: 40x40cm
	� tloušťka: 16 mm
	� v balení:
	� 6 ks připínáčků
	� upevňovací prvky

B1 B2 B3 B4
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	� elegantní vzhled, leštěný hliníkový rám
	� průhledný plast na ochranu plakátů
	� otvírací systém „Snap” umožňuje jednoduché vyměňování plakátů
	� tabule na plakáty obsahuje součástky na připevnění na zeď. 

k nástěnným modelům lze objednat T stojany
	� možnost nastavení výšky od 109 do 190 cm
	� ideální řešení pro hotely a konferenční centra

Rám na plakáty „Snap”

D5

D6

D1
D2

D3
D4

výrobek formát obj. kód
D1 rám na plakáty „Snap” A4 VVBSA4

D2 rám na plakáty „Snap” A3 VVBSA3

D3 rám na plakáty „Snap” A2 VVBSA2

D4 rám na plakáty „Snap” A1 VVBSA1

D5 rám na plakáty „Snap” A4 VVBSA4ALL

D6 rám na plakáty „Snap” A3 VVBSA3ALL

Křídové týdenní tabule

Informační stojany

Křídové stojanové tabule

výrobek rozměry (cm) barva rámu obj. kód
A1 křídová týdenní tabule 60 × 40  VVBPLA12

A2 křídová týdenní tabule 60 × 20 smrk VVBPLA13

výrobek obj. kód
B1 stojanová informační tabule VVBM01

B2 mini křídová stojanová tabule VVBM02

A1 A2

B1

B2

výrobek rozměry (mm) tvar obj. kód
C1 informační stojan 635 × 445 šipka VVBA01

C2 informační stojan 270 × 440 obdélník VVBA02

	� magnetický, popisovatelný povrch
	� nastavitelná výška
	� černý rám a stojan
	� nastavitelný sklon stojanu

C1

C2

	� dny jsou značené v angličtině
	� 22 mm široký rám
	� 2 ks kříd
	� stěrka
	� upevňovací prvky

	� rozměr: A4 a A5 (B1)
	� 175x250 mm (B2)
	� 2 ks kříd
	� stěrka
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	� vynikající kvalita, snadno 
popisovatelný
	� 5×20 listových bloků 

v jednom balení
	� s 2×3 dírkami pro 

univerzální použití
	� rozměry: 68×98 cm

výrobek obj. kód
A blok do flipchartu, čistý VPTP

Flipchartový papír

98 cm

68 cm

	� výborný poměr cena – kvalita
	� rozměry povrchu: 70×100 cm
	� popisovačem popisovatelný povrch
	� nastavitelná výška
	� kovové nohy
	� nastavitelná vzdálenost upínání papíru
	� plastový držák pro psací potřeby
	� dodáváme ve smontovaném stavu

Flipcharty

výrobek obj. kód
B1 flipchart VFT600

B2 flipchart, magnetický VFT605

B2

Mobilní magnetické flipcharty

výrobek obj. kód
C1 flipchart, mobilní VFT625

C2 flipchart, mobilní, 2 výsuvná ramena VFT626

	� magnetický, popisovačem 
popisovatelný povrch
	� rozměry povrchu: 70×100 cm
	� 5 ks koleček s brzdou
	� nastavitelná výška od 80 do 190 cm
	� nastavitelná vzdálenost upínání papíru
	� plastový držák pro psací potřeby
	� pomocná ramena (2 ks, VFT626)
	� dodáváme v demontovaném stavu

C1

C2

 Vysvětlivky k flipchartům

obsahuje držák na popisovače

nastavitelná výška

magnetický povrch

popisovatelné popisovačem 
na bílé tabule, stíratelné

na uzamykatelných kolečkách

výsuvná pomocná ramena

posuvný držák papíru

C2
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NÁSTĚNNÉ 
INFORMAČNÍ 
TABULE

A1

výrobek rozměry (mm) obj. kód
A1 nástěnná informační tabule 148 × 50 VVNP01

A2 nástěnná informační tabule 148 × 105 VVNP02

A3 nástěnná informační tabule 297 × 105 VVNP03

A4 nástěnná informační tabule 210 × 148 VVNP04

A5 nástěnná informační tabule 297 × 210 VVNP05

	� vhodné na označení místností a kanceláří
	� otvíratelný rám, snadno vyměnitelný obsah
	� průhledná fólie chrání obsah
	� lze připevnit nebo přilepit na stěnu, dveře
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HYGIENICKÉ 
POTŘEBY

Papírové utěrky v roli

výrobek počet listů průměr role (cm) obj. kód
A1 „XL” papírové utěrky 350 14 KHH355H

A2 „XXL” papírové utěrky 500 19 KHH356H

	� 2-vrstvé, lepené
	� 100% celulóza
	� rozměry listů: 20x20 cm
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IKONY POUŽITÉ V KATALOGU

0,4-0,7 mm 

Napájení z 
baterií

Napájení
ze sítě

Perforované Děrování

Solární
napájení

Maximální kapacita
sešívání, řezání,

děrování

Šířka písma

Na výrobky se zelenou ikonou se vztahuje některá z následujících vět:
- vyrobené z biologicky rozložitelných materiálů.

- výrobek ze 100% nebo částečně recyklovaného materiálu.

XXX
LISTŮ

Podrobnější
informace
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