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 ÚVOD
Práve listujete aktualizovaný katalóg kancelárskych 

potrieb VICTORIA. Snažili sme sa vytvoriť komplexný a 

zároveň prehľadný katalóg na prezentovanie výrobkov 

tejto, v segmente kancelárskych produktov už dobre 

známej produktovej rodiny.

Jednou z najdôležitejších podmienok pri 

navrhovaní a výrobe jednotlivých produktov  

VICTORIA je spoľahlivosť a kvalita. Za úspech vďačia 

predovšetkým pre vyvážený pomer ceny a kvality.

Prvé produkty VICTORIA – 3,5” magnetické diskety – sa 

dostali na trh v roku 1993. Vďaka neustále sa rozširujúcej 

ponuke má táto značka v súčasnosti takmer 1500 

výrobkov. Sortiment bol vytvorený tak, aby produkty 

VICTORIA ponúkali vhodnú alternatívu v každodennom 

živote, v kancelárskom ale aj v domácom prostredí.  

Prioritou pri pripravovaní katalógu bola logickosť. 

Orientáciu uľahčuje farebne rozlíšené členenie kapitol.

Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane životného 

prostredia, škálu výrobkov rozširuje čoraz viac 

„zelených produktov“. Väčšina spotrebných materiálov 

– tonerov a náplní – je vyrobená z recyklovaných 

materiálov, chceme sa vyhýbať zbytočnému zaťaženiu 

životného prostredia odpadom.

Na jednoduché označenie ekologických výrobkov 

používame zelené ikony. Ekologicky rozmýšlajúci 

zákazníci to určite ocenia!

Veríme, že výrobky VICTORIA oslovia zákazníkov, 

ktorým záleží na kvalite za primeranú cenu!



„Balance Energy“ multifunkčné kancelárske papiere

�� multifunkčný kancelársky papier
�� vhodný do kopírovacích strojov, faxov, 

laserových a atramentových tlačiarní
�� vysoká belosť
�� pre vysokorýchlostnú tlač
�� vhodný na obojstrannú tlač
�� výhodný pomer cena – kvalita

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

A2 A3 80 500 120 LBEN380

KANCELÁRSKY PAPIER

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:
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„Balance Evolution“ multifunkčný kancelársky papier „Balance Exclusive“ multifunkčný kancelársky papier

�� dynamika a účinnosť do kancelárie
�� vysokokvalitný papier
�� vhodný do kopírovacích strojov, faxov, laserových a atramentových tlačiarní
�� vysoká belosť
�� vďaka technológii „ColorLok“ farby sú krásne živé a čierna farba je sýtejšia
�� vhodný pre vysokorýchlostnú a na obojstrannú tlač

�� elegancia a profesionalita do kancelárie
�� prémiová kategória
�� vhodný do kopírovacích strojov, faxov, laserových a atramentových tlačiarní
�� jedinečná belosť
�� vďaka technológii „ColorLok“ farby sú krásne živé a čierna farba je sýtejšia
�� kvalitná tlač aj v prípade farebného tlačenia
�� vhodný pre vysokorýchlostnú a na obojstrannú tlač

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

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

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:
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„Balance Green“ recyklované kancelárske papiere

Vedeli ste?

Na výrobu jedného balenia recyklovaného 
papiera VICTORIA „Balance Green“ sa použije
�� 83 % menej vody,
�� 72 % menej energie,
�� 100 % menej dreva,
�� a emisia CO2 je o 53 % nižšia, ako v prípade 
štandardného kancelárskeho papiera.

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

A2 A3 80 500 120 LBG380

�� pre ekologicky rozmýšľajúcich spotrebiteľov
�� zo 100 % recyklovaného papiera
�� s certifikátom EU EcoLabel
�� s certifikátom Blue Angel
�� vhodný do kopírovacích strojov, faxov, 

laserových a atramentových tlačiarní
�� vhodný na obojstrannú tlač
�� spoľahlivá kvalita

Obojstr.:

Obojstr.:

Obojstr.:



Na výrobu papierov VICTORIA „Green” 
sa použije 0 kg dreva, 
čiže o 100 % menej, 

ako na výrobu štandardného 
kancelárskeho papiera.

Rozhodujme sa 
ekologicky!
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výrobok povrch formát g/m2
listov/

bal obj. kód
A1 „Universal“ fotopapier matný A4 90 20 LVIM01

A2 „Universal“ fotopapier matný A4 120 50 LVIM03

A3 „Universal“ fotopapier matný A4 180 20 LVIM02

výrobok povrch formát g/m2
llistov/

bal obj. kód
B1 „Advanced” fotopapier vysokolesklý A4 180 20 LVIG01

B2 „Advanced” fotopapier vysokolesklý A4 180 50 LVIG02

B3 „Advanced” fotopapier vysokolesklý A4 240 20 LVIG03

B4 „Advanced” fotopapier vysokolesklý A4 240 50 LVIG05

B5 „Advanced” fotopapier vysokolesklý A6 180 20 LVIG04

A1

B1 B4

B5

B3B2

A2

A3

Fotopapiere

„Advanced“ – charakteristika kategórie:
�� do atramentových tlačiarní
�� vysokolesklý povrch
�� rýchle schnutie
�� 180 respektíve 240 g/m²
�� odporúča sa pre tlač fotografií prezentácií a výkazov vo foto kvalite

Fotopapiere VICTORIA ponúkajú univerzálne riešenie!

„Universal“ – charakteristika kategórie:
�� „Universal“ – charakteristika kategórie:
�� do atramentových tlačiarní
�� matný povrch
�� okamžité schnutie
�� 90, 120, respektíve 180 g/m²
�� odporúča sa pre tlač prezentácií grafov výkazov
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A1

A2

Fotopapiere

„Executive“ – charakteristika kategórie:
�� do atramentových tlačiarní
�� vysokolesklý, mikroporózny povrch
�� okamžité schnutie
�� vodeodolný
�� výnimočná trvanlivosť
�� 260 g/m²
�� odporúča sa pre tlač fotografií vysokej kvality

A2

„Executive“ – charakteristika kategórie:„Executive“ – charakteristika kategórie:

vysokolesklý, mikroporózny povrchvysokolesklý, mikroporózny povrch

výrobok povrch formát g/m2 listov/bal obj. kód
B „Professional” laserový fotopapier vysokolesklý A4 200 250 LVLG02

„Professional“ – charakteristika kategórie:
�� predovšetkým na kancelárske použitie
�� vhodný do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov
�� obojstranný
�� vysokolesklý povrch
�� optimálna belosť
�� 200 g/m²
�� odporúča sa pre tlač farebných a čiernobielych dokumentov

výrobok povrch formát g/m2 listov/bal obj. kód
A1 „Executive” fotopapier vysokolesklý, mikroporózny A4 260 20 LVIP01

A2 „Executive” fotopapier vysokolesklý, mikroporózny A6 260 20 LVIP02
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Plotrové papiere

Kotúčové kopírovacie papiere

Faxové papiere

šírka (mm) g/m2 dĺžka kotúča (m) vnútorný priemer (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

šírka (mm) g/m2 dĺžka kotúča (m) vnútorný priemer (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

�� plotrový papier širokého formátu v rolke k atramentovej tlačiarni
�� vhodný pre tlač atramentom na vodnej (dye) a pigmentovanej báze

�� kvalitný papier do kopírovacích strojov
�� dostupný s rôznymi rozmermi

�� na použitie v klasických faxoch s termo tlačou
�� v ponuke v rôznych rozmeroch

šírka (mm) dĺžka kotúča (m) vnútorný priemer (mm) obj. kód
C1 210 15 12,5 LFV210151

C2 210 30 12,5 LFV210301

C3 216 30 12,5 LFV216301

šírka (mm) g/m2 dĺžka kotúča (m) vnútorný priemer (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

šírka (mm) g/m2 dĺžka kotúča (m) vnútorný priemer (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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Tabelačné papiere

�� formát: A4 alebo A3 
�� do ihličkových tlačiarní

Rozmery tabelačných papierov

šírka listu (mm) perforácia kópia balenie obj. kód
A1 240 4” 1 1 800 hárkov/bal LEV2441

A2 240 4” 2 900 garnitúr/bal LEV2442

A3 240 4” 3 600 garnitúr/bal LEV2443

A4 240 4” 4 450 garnitúr/bal LEV2444

A5 240 6” 1 1 800 hárkov/bal LEV2461

A6 240 6” 2 900 garnitúr/bal LEV2462

A7 240 6” 3 600 garnitúr/bal LEV2463

A8 240 6” 4 450 garnitúr/bal LEV2464

A9 240 12” 1 1800 hárkov/bal LEV241

A10 240 12” 2 900 garnitúr/bal LEV242

A11 240 12” 3 600 garnitúr/bal LEV243

A12 240 12” 4 450 garnitúr/bal LEV244

A13 382 12” 1 1800 hárkov/bal LEV381

A14 382 12” 2 900 garnitúr/bal LEV382

A15 382 12” 3 600 garnitúr/bal LEV383

A16 382 12” 4 450 garnitúr/bal LEV384

B1 B2 B3

VICTORIA predtlačené papiere

�� predtlačené hárky formátu A3 
zložené na formát A4
�� 20 hárkov/bal
�� fóliové balenie

výrobok typ obj. kód
B1 predtlačený papier štvorčekový LRPK

B2 predtlačený papier francúzske štvorčeky LRPF

B3 predtlačený papier linajkový LRPV

14



15

K
A

N
CE

LÁ
RS

KY
 P

A
PI

ER

výrobok formát listov/balenie obj. kód
A1 listový papier A5 50 LPFV00

A2 listový papier, obálka A5 50 LPFV09
výrobok formát listov/balenie obj. kód

B výkres A4 10 LPFV03

Listové papiere

Výkres

Zošity s registromNáčrtníky

�� bez dreva
�� na školské použitie

�� s nižším obsahom dreva
�� na školské použitie
�� 120 g/m²

výrobok formát listov/balenie obj. kód
C1 výkres A4 20 LPFV50

C2 výkres A4 200 LPFV51

C3 výkres A3 20 LPFV55

C4 výkres A3 100 LPFV52

C5 výkres A2 50 LPFV53

�� vhodné na grafiky, kresby a osnovy
�� so špirálou

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D1 náčrtník B4 nižší obsah dreva 32 LPFV11

D2 náčrtník B4 bezdrevný 32 LPFV12

D3 náčrtník B5 bezdrevný 32 LPFV13

�� vhodné na grafiky, kresby a osnovy
�� 180 g/m²

D1

D2

D3

�� s ABC registrom
�� mäkká obálka
�� lepený  
�� 65 g/m²

výrobok formát typ počet listov obj. kód
E1 zošit s registrom A5 linajkový 80 ISVRA5

E2 zošit s registrom A4 linajkový 80 ISVRA4

 Výkres s nižším obsahom dreva

C4C3

C5

C2C1
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výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 zošit A5 linajkový 32 ISVF2132U

C2 zošit A5 notový 16 ISVF3616U

C3 zošit A5 štvorčekový 32 ISVF2732U

C4 zošit A5 čistý 32 ISVF2032U

C5 zošit A5 slovníček 32 ISVF3132U

výrobok formát typ počet listov obj. kód

C6 zošit A4 linajkový 32 ISVF8132U

C7 zošit A4 štvorčekový 32 ISVF8732U

C8 zošit A4 čistý 32 ISVF8032U

C9 zošit A4 francúzske štvorčeky 32 ISVF8832U

„Momentum“ špirálové zošity

Špirálové zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 špirálový zošit A5 linajkový 70 ISVFSA5V

B2 špirálový zošit A5 štvorčekový 70 ISVFSA5K

B3 špirálový zošit A4 linajkový 70 ISVFS70V

B4 špirálový zošit A4 čistý 70 ISVFS70S

B5 špirálový zošit A4 štvorčekový 70 ISVFS70K

B6 špirálový zošit A4 francúzske štvorčeky 70 ISVFS70F

�� kvalitný biely, 70 g/m² papier
�� materiál obálky: 300 g/m² kartón 
�� kovová špirála

B1 B2 B5 B6B3 B4

�� na školské a kancelárske použitie
�� mikroperforované, dierkované listy
�� dvojité špirálovanie
�� 70 g/m²

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Momentum“ špirálový zošit A4 linajkový 90 ISVFS90V

A2 „Momentum“ špirálový zošit A4 štvorčekový 90 ISVFS90K

A3 „Momentum“ špirálový zošit A4 čistý 90 ISVFS90S

A1 A3A2

�� kvalitný biely, 70 g/m² papier
�� veselé farby

Zošity „Circle”

C1

C8C6 C7 C9

C4

C3

C5

C2
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A5 dizajnové zošity 

A4 dizajnové zošity 

Dizajnové zošity so slovenským štandardom

�� veselé, hravé vzory
�� vynikajúca kvalita
�� 70 g/m² biele listy

�� veselé, hravé vzory
�� vynikajúca kvalita
�� 70 g/m² biele listy

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Sova” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD12

A2 „Futbal” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD14

A3 „Góóól” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD16

A4 „Macko s tabuľkou” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD22

A5 „Macko v tráve” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD24

A6 „Teddy” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD26

A7 „Racing car” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD28

A8 „Doggy” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD44

A9 „Road Racing” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD45

A10 „Anka” zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD46

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 „Teddy” zošit A4 štvorčekový 32 ISVFD29

C2 „Teddy” zošit A4 linajkový 32 ISVFD30

C3 „Macarone” zošit A4 štvorčekový 32 ISVFD31

C4 „Macarone” zošit A4 linajkový 32 ISVFD32

C5 „Sweet temptation” zošit A4 štvorčekový 32 ISVFD33

výrobok formát typ počet listov obj. kód

C6 „Sweet temptation” zošit A4 linajkový 32 ISVFD34

C7 „Oldtimer” zošit A4 štvorčekový 32 ISVFD35

C8 „Oldtimer” zošit A4 linajkový 32 ISVFD36

C9 „Photos” zošit A4 štvorčekový 32 ISVFD42

C10 „Photos” zošit A4 linajkový 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

výrobok formát typ počet listov
cena v €

bez DPH • s DPH obj. kód
B1 „Futbal 512“ zošit A5 linajkový 10 0,20 • 0,24 ISVFD107

B2 „Teddy 512“ zošit A5 linajkový 10 0,20 • 0,24 ISVFD108

B3 „Racing car 520“ zošit A5 čistý 20 0,25 • 0,30 ISVFD110

B4 „Sweet temptation 520“ zošit A5 čistý 20 0,25 • 0,30 ISVFD111

B5 „Teddy 520“ zošit A5 čistý 20 0,25 • 0,30 ISVFD109

B6 „Futbal 525“ zošit A5 štvorčekový 20 0,25 • 0,30 ISVFD112

B7 „Macko s tabuľkou 525“ zošit A5 štvorčekový 20 0,25 • 0,30 ISVFD113

B8 „Sweet temptation 540“ zošit A5 čistý 40 0,40 • 0,48 ISVFD116

B9 „Sova 540“ zošit A5 čistý 40 0,40 • 0,48 ISVFD115

výrobok formát typ počet listov
cena v €

bez DPH • s DPH obj. kód

B10 „Teddy 540“ zošit A5 čistý 40 0,40 • 0,48 ISVFD114

B11 „Macko s tabuľkou 544“ zošit A5 linajkový 40 0,40 • 0,48 ISVFD117

B12 „Racing car 544“ zošit A5 linajkový 40 0,40 • 0,48 ISVFD119

B13 „Sova 544“ zošit A5 linajkový 40 0,40 • 0,48 ISVFD118

B14 „Futbal 440“ zošit A4 čistý 40 0,77 • 0,92 ISVFD101

B15 „Macko s tabuľkou 440“ zošit A4 čistý 40 0,77 • 0,92 ISVFD103

B16 „Teddy 440“ zošit A4 čistý 40 0,77 • 0,92 ISVFD102

B17 „Sova 444“ zošit A4 linajkový 40 0,77 • 0,92 ISVFD104

B18 „Racing car 444“ zošit A4 linajkový 40 0,77 • 0,92 ISVFD105

B19 „Sweet temptation 444“ zošit A4 linajkový 40 0,77 • 0,92 ISVFD106

�� veselé, hravé vzory
�� 70 g/m2 biely papier
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�� odolný, laminovaný obal
�� rôzne motívy (motív sa nedá vybrať)

�� odolný, laminovaný obal
�� rôzne motívy (motív sa nedá vybrať)

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Fruit” zošit A4 linajkový 96 ISVFPF496TV

B2 „Fruit” zošit A4 štvorčekový 96 ISVFPF496TK

B3 „Fruit” zošit A4 čistý 96 ISVFPF496TS

výrobok formát typ počet listov obj. kód

B4 „Paris Love” zošit A4 linajkový 96 ISVFPPL496TV

B5 „Paris Love” zošit A4 štvorčekový 96 ISVFPPL496TK

B6 „Paris Love” zošit A4 čistý 96 ISVFPPL496TS

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Dream” zošit A5 linajkový 96 ISVFPD596TV

A2 „Dream” zošit A5 štvorčekový 96 ISVFPD596TK

A3 „Nature” zošit A5 linajkový 96 ISVFPN596TV

výrobok formát typ počet listov obj. kód

A4 „Nature” zošit A5 štvorčekový 96 ISVFPN596TK

A5 „Rider” zošit A5 linajkový 96 ISVFPR596TV

A6 „Rider” zošit A5 štvorčekový 96 ISVFPR596TK

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

A5 zošívané zošity

A4 zošívané zošity
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�� odolný, laminovaný obal
�� rôzne motívy (motív sa nedá vybrať)

�� odolný, laminovaný obal
�� rôzne motívy (motív sa nedá vybrať)

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Fruit” špirálový zošit A4 linajkový 80 ISVFPF480SV

B2 „Fruit” špirálový zošit A4 štvorčekový 80 ISVFPF480SK

B3 „Music” špirálový zošit A4 linajkový 80 ISVFPMU480SV

B4 „Music” špirálový zošit A4 štvorčekový 80 ISVFPMU480SK

výrobok formát typ počet listov obj. kód

B5 „Animals” špirálový zošit A4 linajkový 80 ISVFPAN480SV

B6 „Animals” špirálový zošit A4 štvorčekový 80 ISVFPAN480SK

B7 „City” špirálový zošit A4 linajkový 80 ISVFPC480SV

B8 „City” špirálový zošit A4 štvorčekový 80 ISVFPC480SK

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Fashion” špirálový zošit A5 linajkový 96 ISVFPFA596SV

A2 „Fashion” špirálový zošit A5 štvorčekový 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

A5 špirálové zošity

A4 špirálové zošity
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�� materiál: 80 g/m² biely ofset
�� IBI23 – celofánové balenie

WWW.VICTORIAOFFICE.EU
WWW.VICTORIAFORCHILDREN.EU
WWW.VICTORIAOFFICE.EUWWW.VICTORIAOFFICE.EU
WWW.VICTORIAFORCHILDREN.EUWWW.VICTORIAFORCHILDREN.EU
WWW.VICTORIAOFFICE.EUWWW.VICTORIAOFFICE.EU
WWW.VICTORIAFORCHILDREN.EUWWW.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

�� materiál: 80 g/m² biely ofset
�� IBI22 – celofánové balenie

Obálky LC6

Obálky LC5

 

formát obálky rozmery (mm) vhodný listový papier
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

samolepiace 
lepenie 

silikónové 
lepenie

formát lepenie okienko vnútorná potlač balenie (ks)  obj. kód
A1 LC6 samolepiace - - 1000 IBI03

A2 LC6 samolepiace - áno 1000 IBI33

A3 LC6 samolepiace vpravo, 35 × 90 mm áno 1000 IBI04

A4 LC6 silikónové - áno 1000 IBI12

A5 LC6 samolepiace - - 25 IBI23

formát lepenie okienko vnútorná potlač balenie (ks)  obj. kód
B1 LC5 samolepiace - - 500 IBI06

B2 LC5 samolepiace - áno 500 IBI32

B3 LC5 samolepiace vpravo, 45 x 90 mm áno 500 IBI35

B4 LC5 samolepiace vľavo, 45 x 90 mm áno 500 IBI36

B5 LC5 silikónové - áno 500 IBI14

B6 LC5 silikónové vpravo, 35 x 90 mm áno 500 IBI38

B7 LC5 silikónové vpravo, 45 x 90 mm áno 500 IBI37

B8 LC5 samolepiace - - 10 IBI22

formát lepenie okienko balenie (ks) obj. kód
C1 LC6 samolepiace - 1000 IBIR01

C2 LC5 samolepiace - 500 IBIR02

C3 LA4 samolepiace vpravo, 35 x 90 mm 1000 IBIR03

C4 TC4 silikónové - 250 IBIR04

�� 100 % recyklovaný a recyklovateľný materiál
�� vhodné aj na tlačiarenské účely

Ekologické obálky

POMOC PRI VÝBERE SPRÁVNEJ OBÁLKY!



21

K
A

N
CE

LÁ
RS

KY
 P

A
PI

ER

�� materiál: 80 g/m² biely ofset
�� IBI24 – celofánové balenie

Obálky

Bublinkové obálky

Obálky LA4

�� lepenie: silikónové
�� IBI25, IBI26, IBI27, IBI28– celofánové balenie

formát šírka spodku (mm) materiál balenie (ks) obj. kód
C1 TC4 40 120 g, hnedý kraft papier 250 IBI15

C2 TC4 50 130 g, hnedý gascofil papier 250 IBI16

C3 TC4 40 120 g, hnedý kraft papier 10 IBI25

C4 TC4 50 130 g, hnedý gascofil papier 10 IBI26

C5 TB4 40 120 g, hnedý kraft papier 250 IBI17

C6 TB4 50 120 g, hnedý kraft papier 250 IBI34

C7 TB4 50 130 g, hnedý gascofil papier 250 IBI18

C8 TB4 40 120 g, hnedý kraft papier 10 IBI27

C9 TB4 50 130 g, hnedý gascofil papier 10 IBI28

farba vonkajšie rozmery (mm) vnútorné rozmery (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

�� materiál: 90 g/m² biely ofset
�� IBI29 – celofánové balenie

formát lepenie okienko vnútorná potlač balenie (ks)  obj. kód
B1 TC4 samolepiace - - 250 IBI08

B2 TC4 silikónové - - 250 IBI09

B3 TC4 silikónové - áno 250 IBI44

B4 TC4 silikónové vpravo, 55 × 90 mm áno 250 IBI45

B5 TC4 silikónové vľavo, 55 × 90 mm áno 250 IBI46

B6 TC4 silikónové vľavo, 50 × 100 mm áno 250 IBI47

B7 TC5 silikónové - áno 500 IBI49

B8 TB4 samolepiace - - 250 IBI19

B9 TB4 silikónové - - 250 IBI20

B10 TB4 silikónové - áno 250 IBI48

B11 TC4 silikónové - - 10 IBI29

B12 LC4 silikónové - áno 500 IBI50

formát lepenie okienko vnútorná potlač balenie (ks) obj. kód
A1 LA4 samolepiace - - 1000 IBI01

A2 LA4 samolepiace - áno 1000 IBI39

A3 LA4 samolepiace vpravo, 35 × 90 mm áno 1000 IBI02

A4 LA4 samolepiace vpravo, 45 × 90 mm áno 1000 IBI40

A5 LA4 samolepiace vľavo, 35 × 90 mm áno 1000 IBI30

A6 LA4 samolepiace vľavo, 45 × 90 mm áno 1000 IBI41

A7 LA4 silikónové - áno 1000 IBI13

A8 LA4 silikónové vpravo, 35 × 90 mm áno 1000 IBI21

A9 LA4 silikónové vpravo, 45 × 90 mm áno 1000 IBI42

A10 LA4 silikónové vľavo, 35 × 90 mm áno 1000 IBI31

A11 LA4 silikónové vľavo, 45 × 90 mm áno 1000 IBI43

A12 LA4 samolepiace - - 25 IBI24

�� lepenie: silikónové
�� vnútorné bublinky chránia obsah obálky
�� ideálne na ľahko poškoditeľné a krehké zásielky
�� balenie: 1 ks

Obálky s postranným záhybom
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Pokračovanie na ďalšej strane!   

100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie

65
etikiet/list

68
etikiet/list

48,5 × 16,9 mm38 × 21,2 mm

44
etikiet/list

48,5 × 25,4 mm
100 listov/bal 4400  etikiet/balenie 100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie 100 sheets/ream 4400 etikiet/balenie

56
etikiet/list

52,5 × 21,2 mm

40
etikiet/list

52,5 × 29,7 mm

18
etikiet/list

63,5 × 46,6 mm

�� určené pre laserovú a atramentovú tlač a do kopírovacích strojov
�� ekonomické riešenie v prípade používania v malom aj vo veľkom množstve

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 listov/bal 5600 etikiet/balenie 100 listov/bal 4000 etikiet/balenie

100 listov/bal 6500 etikiet/balenie

100 listov/bal 1800 etikiet/balenie

100 listov/bal 6800 etikiet/balenie

100 listov/bal 3300 etikiet/balenie

27
etikiet/list

70 × 30 mm
100 listov/bal 2700 etikiet/balenie

24
etikiet/list

64,6 × 33,8 mm
100 listov/bal 2400 etikiet/balenie

51
etikiet/list

70 × 16,9 mm
100 listov/bal 5100 etikiet/balenie

33
etikiet/list

70 × 25,4 mm

obj. kód
A7 LCV11367

obj. kód
A8 LCV11386

obj. kód
A9 LCV11379

obj. kód
A10 LCV11387

Sprej na odstránenie etikietBiele etikety na univerzálne 
použitie na liste formátu A4

výrobok objem obj. kód
B sprej na odstránenie etikiet 200 ml TTIVCO

�� na čisté a ľahké odstránenie 
papierových etikiet
�� praktické balenie
�� vynikajúci účinok
�� so štetcovým aplikátorom

KOPÍRKA

LASER
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24
etikiet/list

70 × 35 mm
100 listov/bal 2400 etikiet/balenie

24
etikiet/list

70 × 36 mm
100 listov/bal 2400 etikiet/balenie

24
etikiet/list

70 × 37 mm
100 listov/bal 2400 etikiet/balenie

21
etikiet/list

70 × 42,4 mm
100 listov/bal 2100 etikiet/balenie

12
etikiet/list

97 × 42,4 mm
100 listov/bal 1200 etikiet/balenie

16
etikiet/list

105 × 35 mm
100 listov/bal 1600 etikiet/balenie

16
etikiet/list

105 × 37 mm
100 listov/bal 1600 etikiet/balenie

14
etikiet/list

105 × 40 mm
100 listov/bal 1400 etikiet/balenie

14
etikiet/list

105 × 42,4 mm
100 listov/bal 1400 etikiet/balenie

12
etikiet/list

105 × 48 mm
100 listov/bal 1200 etikiet/balenie

10
etikiet/list

105 × 57 mm
100 listov/bal 1000 etikiet/balenie

8
etikiet/list

105 × 74 mm
100 listov/bal 800 etikiet/balenie

w

4
etikiet/list

105 × 148 mm
100 listov/bal 400 etikiet/balenie

2
etikiet/list

210 × 148 mm
100 listov/bal 200 etikiet/balenie

1
etikiet/list

210 × 297 mm
100 listov/bal 100 etikiet/balenie

15
etikiet/list

70 × 50,8 mm
100 listov/bal 1500 etikiet/balenie

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

Biele etikety na univerzálne použitie na liste formátu A4

� �Pokračovanie z predchádzajúcej strany! 
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„Basic” pákové šanóny s ochranným spodným kovaním

�� na každodenné použitie
�� vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
�� s ochranným spodným kovaním
�� zvonka PVC povrch, zvnútra kartón
�� vymeniteľný chrbtový štítok
�� s chrbtovým otvorom

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
A1 „Basic” pákový šanón  75 IDI75S

A2 „Basic” pákový šanón  75 IDI75F

A3 „Basic” pákový šanón  75 IDI75P

A4 „Basic” pákový šanón  75 IDI75K

A5 „Basic” pákový šanón  75 IDI75Z

A6 „Basic” pákový šanón  75 IDI75FK

A7 „Basic” pákový šanón  75 IDI75SK

A8 „Basic” pákový šanón  75 IDI75BO

A9 „Basic” pákový šanón  75 IDI75L

A10 „Basic" pákový šanón  75 IDI75NA

A11 „Basic” pákový šanón  75 IDI75R

A12 „Basic" pákový šanón  75 IDI75SZ

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód

A13 „Basic” pákový šanón  50 IDI50S

A14 „Basic” pákový šanón  50 IDI50F

A15 „Basic" pákový šanón  50 IDI50P

A16 „Basic" pákový šanón  50 IDI50K

A17 „Basic” pákový šanón  50 IDI50Z

A18 „Basic” pákový šanón  50 IDI50FK

A19 „Basic” pákový šanón  50 IDI50SK

A20 „Basic” pákový šanón  50 IDI50BO

A21 „Basic” pákový šanón  50 IDI50L

A22 „Basic”  pákový šanón  50 IDI50NA

A23 „Basic” pákový šanón  50 IDI50R

A24 „Basic” pákový šanón  50 IDI50SZ

ZAKLADANIE
A ARCHIVÁCIA
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„Basic” pákové šanóny bez ochranného kovania

�� na každodenné použitie
�� vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
�� bez spodného kovania, chráni nábytok
�� zvonka PVC povrch, zvnútra kartón
�� vymeniteľný chrbtový štítok
�� s chrbtovým otvorom

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
A1 „Basic” pákový šanón  75 IDI75SN

A2 „Basic” pákový šanón  75 IDI75FN

A3 „Basic” pákový šanón  75 IDI75PN

A4 „Basic” pákový šanón  75 IDI75KN

A5 „Basic” pákový šanón  75 IDI75ZN

A6 „Basic” pákový šanón  75 IDI75FKN

A7 „Basic” pákový šanón  75 IDI75SKN

A8 „Basic” pákový šanón  75 IDI75BON

A9 „Basic” pákový šanón  75 IDI75LN

A10 „Basic” pákový šanón  75 IDI75NN

A11 „Basic” pákový šanón  75 IDI75RN

A12 „Basic” pákový šanón  75 IDI75SZN

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód

A13 „Basic” pákový šanón  50 IDI50SN

A14 „Basic” pákový šanón  50 IDI50FN

A15 „Basic” pákový šanón  50 IDI50PN

A16 „Basic” pákový šanón  50 IDI50KN

A17 „Basic” pákový šanón  50 IDI50ZN

A18 „Basic” pákový šanón  50 IDI50FKN

A19 „Basic” pákový šanón  50 IDI50SKN

A20 „Basic” pákový šanón  50 IDI50BON

A21 „Basic” pákový šanón  50 IDI50LN

A22 „Basic” pákový šanón  50 IDI50NN

A23 „Basic” pákový šanón  50 IDI50RN

A24 „Basic” pákový šanón  50 IDI50SZN
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výrobok chrbát (mm) obj. kód
A „Eco” pákový šanón 75 IDI75M

�� na každodenné použitie
�� vhodné na uchovávanie 

dokumentov formátu A4
�� bez spodného kovania, chráni nábytok
�� zvonka aj zvnútra kartón
�� s chrbtovým otvorom

�� vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
�� vynikajúca kvalita, na 

každodenné použitie
�� s ochranným spodným kovaním

�� PP povrch na vonkajšej 
aj vnútornej strane
�� s chrbtovým otvorom
�� vymeniteľný chrbtový štítok

„Eco” pákový šanón

Farebné pákové šanóny s obalom

„Premium” pákové šanóny

�� vhodné na uchovávanie dokumentov A4
�� materiál obalu: 1050 g/m²
�� materiál šanónu: 900 g/m²
�� pákový mechanizmus

�� lepený chrbtový štítok
�� s chrbtovým otvorom

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
C1 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNS

C2 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNFK

C3 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNSK

C4 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNP

C5 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNZ

C6 farebný pákový šanón s obalom  75 IDVNN

Pákový šanón s obalom z prírodného materiálu

�� vhodný na uchovávanie 
dokumentov A4
�� vyrobený z recyklovaného kartónu 

(obal: 900 g/m², šanón: 800 g/m²)
�� pákový mechanizmus
�� lepený chrbtový štítok
�� s chrbtovým otvorom

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
D pákový šanón s obalom z prírodného materiálu prírodná 75 IDVN1

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
B1 „Premium”  pákový šanón  75 IDIP75FK

B2 „Premium” pákový šanón  75 IDIP75K

B3 „Premium” pákový šanón  75 IDIP75Z

B4 „Premium” pákový šanón  75 IDIP75P

B5 „Premium” pákový šanón  75 IDIP75S

B6 „Premium” pákový šanón  75 IDIP75F
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Krúžkové šanóny

výrobok farba chrbát (mm) počet krúžkov obj. kód
A1 krúžkový šanón  35 2 IDVGY01

A2 krúžkový šanón  35 2 IDVGY02

A3 krúžkový šanón  35 2 IDVGY03

A4 krúžkový šanón  35 2 IDVGY04

A5 krúžkový šanón  35 2 IDVGY05

A6 krúžkový šanón  35 2 IDVGY06

A7 krúžkový šanón  35 4 IDVGY07

A8 krúžkový šanón  35 4 IDVGY08

A9 krúžkový šanón  35 4 IDVGY09

A10 krúžkový šanón  35 4 IDVGY10

A11 krúžkový šanón  35 4 IDVGY11

A12 krúžkový šanón  35 4 IDVGY12

�� vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
�� zvonka PVC povrch, zvnútra kartón
�� vymeniteľný štítok
�� s chrbtovým otvorom
�� priemer krúžku: 25 mm

�� formát A4
�� na triedenie založených 

dokumentov
�� listy v rôznych farbách
�� popisovateľný register (B5)
�� 11 dierok
�� materiál: 200 g/m² kartónu

výrobok listov/bal obj. kód
B1 kartónový farebný register 5 IVRKSZ05

B2 kartónový farebný register 6 IVRKSZ06

B3 kartónový farebný register 10 IVRKSZ10

B4 kartónový farebný register 12 IVRKSZ12

B5 kartónový farebný register, popisovateľný 12 IVRKSZ12I

Kartónové farebné registre

�� farebné oddeľovacie pruhy na triedenie dokumentov
�� rozmery: 230 × 105 mm
�� materiál: 160 g/m² kartónu

Kartónové rozraďovače

výrobok farba ks/bal obj. kód
C1 kartónový rozraďovač  50 IDPCS01

C2 kartónový rozraďovač  50 IDPCS02

C3 kartónový rozraďovač  50 IDPCS03

C4 kartónový rozraďovač  50 IDPCS04

C5 kartónový rozraďovač mix farieb 50 IDPCS05
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�� vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
�� na 200 listov
�� priehľadná predná strana: 120 µ PP
�� farebná zadná strana: 160 µ PP
�� popisovateľné bočné pásky

PP rýchloviazače

výrobok farba formát ks/bal obj. kód
A1 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVK

A2 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVP

A3 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVZ

A4 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVF

A5 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVFK

A6 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVN

A7 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVS

A8 PP rýchloviazač  A4 10 IDGYVSZ

PP rýchloviazače s eurodierovaním

výrobok farba formát ks/bal obj. kód
B1 PP rýchloviazač s eurodierovaním  A4 20 INV4130701

B2 PP rýchloviazač s eurodierovaním  A4 20 INV4130705

B3 PP rýchloviazač s eurodierovaním  A4 20 INV4130703

B4 PP rýchloviazač s eurodierovaním  A4 20 INV4130702

B5 PP rýchloviazač s eurodierovaním  A4 20 INV4130704

výrobok farba obj. kód
C1 PVC rýchloviazač s tvrdou zadnou stranou  IDGYVK01

C2 PVC rýchloviazač s tvrdou zadnou stranou  IDGYVK02

C3 PVC rýchloviazač s tvrdou zadnou stranou  IDGYVK03

C4 PVC rýchloviazač s tvrdou zadnou stranou  IDGYVK04

výrobok farba ks/bal obj. kód
D1 kartónový rýchloviazač  25 IDPGY01

D2 kartónový rýchloviazač  5 IDPGY02

D3 kartónový rýchloviazač  5 IDPGY03

D4 kartónový rýchloviazač  5 IDPGY04

D5 kartónový rýchloviazač  5 IDPGY07

D6 kartónový rýchloviazač  5 IDPGY08

�� vhodné do šanónov formátu A4
�� vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
�� na založenie 200 listov
�� predná strana: 110 µ

�� zadná strana: 180 µ
�� popisovateľné bočné pásky
�� počet dier: 11

Rýchloviazače s tvrdou zadnou stranou

�� vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
�� na 200 listov
�� priehľadná predná strana: 200 µ PVC
�� farebná zadná strana: 300 µ
�� rozmery: 22,5 × 31 cm

�� vhodný na založenie dokumentov A4
�� praktické a ekonomické riešenie
�� materiál: 230 g/m² kartón
�� na zadnej strane nápisy v maďarčine!

 Kartónové rýchloviazače

D1
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�� vhodný na uchovávanie dokumentov A4
�� praktické a ekonomické riešenie
�� s 3 chlopňami pre bezpečné 

archivovanie
�� založenie dokumentov bez dierkovania
�� materiál: 230 g/m² kartón

Kartónové dosky s chlopňami

výrobok farba ks/bal obj. kód
B1 kartónová doska s chlopňami  25 IDPI01

B2 kartónová doska s chlopňami  5 IDPI02

B3 kartónová doska s chlopňami  5 IDPI03

B4 kartónová doska s chlopňami  5 IDPI04

B5 kartónová doska s chlopňami  5 IDPI05

B6 kartónová doska s chlopňami  5 IDPI06

Kartónové dosky s gumičkou

výrobok farba obj. kód
C1 kartónová doska s gumičkou  IDPG01

C2 kartónová doska s gumičkou  IDPG02

C3 kartónová doska s gumičkou  IDPG03

C4 kartónová doska s gumičkou  IDPG04

C5 kartónová doska s gumičkou  IDPG05

C6 kartónová doska s gumičkou  IDPG06

�� vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
�� gumičky cez rohy
�� s 3 vnútornými chlopňami
�� materiál: 320 g/m² kartón

PP dosky s gumičkou

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
D1 doska s gumičkou  15 IRVG01

D2 doska s gumičkou  15 IRVG02

D3 doska s gumičkou  15 IRVG03

D4 doska s gumičkou  15 IRVG04

�� vhodné na uchovávanie dokumentov A4
�� pružný polypropylénový materiál
�� založenie dokumentov bez dierkovania

�� gumičky cez rohy
�� s 3 chlopňami pre bezpečné archivovanie

B1

Dosky s rýchlosvorkou

výrobok formát farba typ obj. kód 
A1 doska s rýchlosvorkou A4  na výšku IVVM

A2 doska s rýchlosvorkou A4  na výšku IVVMB

A3 doska s rýchlosvorkou A4  na výšku IVVMK

A4 doska s rýchlosvorkou A4  na šírku IVVMF

A5 doska s rýchlosvorkou A3  na šírku IVVMA3

A6 doska s rýchlosvorkou A3  na šírku IVVMA3B

A7 doska s rýchlosvorkou A3  na šírku IVVMA3K

�� vhodné na uchovávanie menšieho množstva dokumentov formátu A4 bez dierkovania
�� kartónový materiál, zvnútra a zvonka s PP pokrytím
�� na ľavej vnútornej strane priehľadné vrecko
�� rozmery: 235 × 315 × 20 mm
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výrobok farba ks/bal obj. kód
A1 závesná zakladacia doska  25 IDFNA

A2 závesná zakladacia doska  25 IDFK

A3 závesná zakladacia doska  25 IDFP

A4 závesná zakladacia doska  25 IDFZ

A5 závesná zakladacia doska  25 IDFS

A6 závesná zakladacia doska  25 IDFN

�� vhodné na ukladanie dokumentov formátu A4
�� kvalitný recyklovaný manila kartón, 225 g/m²
�� rôzne farby uľahčujú triedenie
�� popisovateľný, linajkový povrch �� rozmery: 320 × 240 mm

Závesné zakladacie dosky

Spisové dosky Podpisová kniha

�� vhodné na založenie dokumentov A4
�� ekonomické riešenie
�� materiál: 650 g/m² recyklovaný kartón 

(B1), 1200 g/m² recyklovaný kartón (B2)
�� pomocou šnúrky sa dá nastaviť hrúbka dosky

�� veľká kapacita
�� založenie dokumentov bez dierkovania

výrobok ks/bal dĺžka šnúrky (cm) obj. kód
B1 „Basic” spisová doska 20 80 IDNI

B2 „Premium” spisová doska 20 120 IDVI

�� zosilnené oddeľovače
�� na obálke priehľadné vrecko (80 x 37 mm)
�� 20 vreciek

�� obálka: PVC s efektom koženky
�� vnútro: kartón
�� rozmery: 230 x 325 mm

výrobok farba obj. kód
C podpisová kniha  INVAK

�� vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
�� priehľadné

„L” euroobaly

výrobok typ hrúbka (µ) ks/bal obj. kód
D1 "L" obal drsný 80 100 IDGS

D2 „L” obal číry 150 10 INV401007

D1
D2
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�� vhodný na dokumenty formátu A4
�� otvor zhora
�� 11-dierový

�� ku všetkým klasickým krúžkovým 
a pákovým šanónom

Euroobaly s eurodierovaním

výrobok hrúbka (µ) typ ks/bal obj. kód

A1 euroobal 50 drsný 100 IDGL

A2 euroobal 50 číry 100 IDGV

�� vhodný na dokumenty formátu A4
�� otvor zhora
�� priehľadný povrch
�� 11-dierový
�� ku všetkým klasickým krúžkovým a pákovým šanónom

„Premium” euroobaly s eurodierovaním

Euroobaly s eurodierovaním na katalógy

výrobok hrúbka (µ) ks/bal chrbát (mm) obj. kód
C1 euroobal na katalógy 150 10 20 INV31220

C2 euroobal na katalógy 100 10 20 INV31239

C3 euroobal na katalógy 180 10 25 INV41216

�� vhodné na katalógy, 
dokumentácie formátu A4
�� silný, priehľadný PVC a PP (C3) materiál
�� 11-dierový
�� ku všetkým klasickým krúžkovým 

a pákovým šanónom

Euroobal s chlopňou

�� vhodný na uchovávanie dokumentov A4
�� extra silné vyhotovenie
�� ohýbateľné uško zabraňuje 

vypadávaniu dokumentov
�� 11-dierový

�� ku všetkým klasickým krúžkovým 
a pákovým šanónom

výrobok hrúbka (µ) ks/bal obj. kód
D euroobal s chlopňou 150 10 INV31221

výrobok hrúbka (µ) typ ks/bal obj. kód
B1 euroobal 80 drsný 100 IDGL80

B2 euroobal 80 číry 100 IDGV80

A1

B1 B2

A2
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výrobok chrbát (mm) kapacita (listov) obj. kód
A kartónový zakladač 80 800 IDVAP

Kartónový zakladač

�� vhodný na ukladanie 
dokumentov formátu A4
�� kartónový materiál
�� v nezloženom stave

Kartónové zakladače

Plastové zakladače

�� vhodný na ukladanie dokumentov formátu A4
�� kartónový materiál
�� zlepené prevedenie (B9-B14)

výrobok farba chrbát (mm) kapacita (listov) obj. kód
B1 „Mramor" kartónový zakladač  90 900 IDVPM

B2 „Textil” kartónový zakladač  90 900 IDVPT

B3 kartónový zakladač  90 900 IDVPFK

B4 kartónový zakladač  90 900 IDVPS

B5 kartónový zakladač  90 900 IDVPZ

B6 kartónový zakladač  90 900 IDVPSK

B7 kartónový zakladač  90 900 IDVPP

B8 kartónový zakladač  90 900 IDVPN

B9 „Premium” kartónový zakladač  90 900 IDVPFFK

B10 „Premium” kartónový zakladač  90 900 IDVPFS

B11 „Premium” kartónový zakladač  90 900 IDVPFZ

B12 „Premium” kartónový zakladač  90 900 IDVPFSK

B13 „Premium" kartónový zakladač  90 900 IDVPFP

B14 „Premium” kartónový zakladač  90 900 IDVPFN

Zakladače s PVC pokrytím

výrobok farba chrbát (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 na ukladanie dokumentov formátu A4
�� kartón s PVC pokrytím

�� s priehľadným vreckom
�� rozmery: 95 × 234 × 300 mm

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
C1 plastový zakladač  75 IDVMP01

C2 plastový zakladač  75 IDVMP02

C3 plastový zakladač  75 IDVMP03

C4 plastový zakladač  75 IDVMP04

C5 plastový zakladač  75 IDVMP05

�� vhodné na ukladanie dokumentov, časopisov, katalógov formátu A4
�� možnosť spájania viac zakladačov po hornej časti
�� s chrbtovým úchytom na jednoduchú manipuláciu
�� rozmery: 75 × 312 × 240 mm
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Odkladače

výrobok farba obj. kód
A1 odkladač priehľadná IDTA

A2 odkladač dymová IDTAF

A3 odkladač priehľadná modrá IDTAK

A4 odkladač priehľadná modrá IDTAZ

A5 odkladač priehľadná fialová IDTAL

A6 odkladač priehľadná oranžová IDTAN

A7 odkladač  IDTK

A8 odkladač  IDTFK

�� určené na odkladanie dokumentov formátu A4
�� odolný plastový materiál
�� odkladače sú stohovateľné

Archívne boxy

Archívne kontajnery

�� vhodné na ukladanie dokumentov formátu A4
�� možnosť popisovania
�� rýchle a hospodárne archivovanie
�� otvor na vytiahnutie
�� v nezloženom stave

�� na uloženie 4 ks 10 cm alebo 5 ks 8 
cm VICTORIA archívnych boxov
�� možnosť popisovania
�� rýchle a hospodárne archivovanie

�� v nezloženom stave, jednoducho 
skladateľný (samostatné veko)
�� max.nosnosť: 20 kg

výrobok farba chrbát (mm) vonkajšie rozmery (mm) ks/bal obj. kód
B1 archívny box modrá-biela 80 260 × 80 × 320 1 IDVAD08

B2 archívny box prírodná 80 260 × 80 × 320 1 IDVAD08N

B3 archívny box modrá-biela 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10

B4 archívny box prírodná 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10N

B5 archívny box červená-biela 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10P

B6 archívny box žltá-biela 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10S

B7 archívny box zelená-biela 100 260 × 100 × 320 1 IDVAD10Z

B8 archívny box modrá-biela 150 260 × 150 × 320 1 IDVAD15

B9 archívny box prírodná 150 260 × 150 × 320 1 IDVAD15N

výrobok farba
vonkajšie 

rozmery (mm) ks/bal obj. kód
C1 archívny kontajner modrá-biela 320 × 460 × 270 2  IDVAK

C2 archívny kontajner prírodná 320 × 460 × 270 2 IDVAKN
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výrobok ks/bal obj. kód
B „100“ mikroceruzka 50 TVI1001

„100“ mikroceruzka

výrobok ks/bal tvrdosť obj. kód
A „100“ grafitová ceruzka s gumou 12 HB TVI09102

„100“ gra�tová ceruzka s gumou

�� ľahko gumovateľná
�� hrúbka písma: 0,5 mm
�� 30 túh/tubus
�� 24 tubus/bal

Gra�tová náplň

0,5 mm

0,5 mm

výrobok tvrdosť obj. kód
C grafitová náplň HB TVI05HB

Náplne do guľôčkových pier

�� kovové (D2) a plastové (D1) prevedenie
�� hrúbka písma: 0,5 mm (D1) , 0,8 mm (D2), 

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 veľkokapacitná náplň do guľôčkových pier 5  TVIB02

D2 „X-20“ náplň do guľôčkových pier 12  TVIB01

0,5 mm

D1D2D1

D2

�� ideálna na kancelárske aj domáce použitie
�� s gumou
�� šesťhranný tvar tela

�� protišmykový pogumovaný úchyt
�� priehľadné telo ceruzky
�� stláčací mechanizmus
�� guma pod vrchnákom
�� s 2 ks grafitovej tuhy
�� hrúbka písma: 0,5 mm

0,7 mm
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výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 jednorazové guľôčkové pero 50  TVI5001K

A2 jednorazové guľôčkové pero 50  TVI5001FK

A3 jednorazové guľôčkové pero 50  TVI5001P

0,7 mm

Guľôčkové perá s uzáverom

výrobok farba atramentu farba tela obj. kód
B guľôčkové pero 50  TVI2009K

Guľôčkové pero

�� modrý atrament
�� stláčací mechanizmus
�� čistá línia
�� plastové telo pera
�� hrúbka písma: 0,7 mm
�� vymeniteľná tuha (TVIB01)

�� farba uzáveru sa zhoduje s farbou náplne
�� čistá línia
�� plastové telo pera
�� hrúbka písma: 0,7 mm
�� jednorazové

0,7 mm

„Slim” linery

0,4 mm

výrobok farba obj. kód
C1 „Slim” liner  TVITK

C2 „Slim” liner  TVITFK

C3 „Slim” liner  TVITP

�� tenké a presné písmo
�� nehrdzavejúci hrot 
�� plastové telo a vrchnák
�� šesťhranný tvar tela
�� atrament na vodnej báze
�� farba náplne sa zhoduje s farbou vrchnáku
�� hrúbka písma: 0,4 mm
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výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Color 100” zvýrazňovač 1  TVI14021N

A2 „Color 100” zvýrazňovač 1  TVI14021S

A3 „Color 100” zvýrazňovač 1  TVI14021Z

A4 „Color 100” zvýrazňovač 1  TVI14021R

A5 „Color 200” zvýrazňovač 4  TVI101801B

 „Color” zvýrazňovače

�� zrezaný hrot
�� živé, neblednúce farby
�� atrament na vodnej báze
�� vhodný na klasický, kopírovací aj faxový papier
�� uzáver s klipom
�� hrúbka písma: 1-5 mm

1-5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Gekko” permanentný popisovač 1  TVI4604K

B2 „Gekko” permanentný popisovač 1  TVI4604FK

„Gekko” permanentné popisovače

�� kužeľový hrot
�� vodeodolný atrament, prakticky bez zápachu 
�� rýchloschnúce, neblednúce farby
�� uzáver vo farbe atramentu
�� hrúbka písma: 1–3 mm

1-3 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
C „City” popisovač na tabule a flipchartové tabule 4  TVI2313V

„City” popisovač na tabule a �ipchartové tabule

�� kužeľový hrot
�� na všetky typy bielych tabúľ, na sklo a porcelán
�� za sucha zotierateľný
�� farba uzáveru sa zhoduje s farbou náplne
�� hrúbka písma: 1–3 mm

1-3 mm
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�� guma na ceruzky v papierovej tube

Gumy

výrobok rozmery (mm) obj.kód
A1 „V-20” guma 57× 17× 10 JRV20

A2 „V-30” guma 38 × 18 × 10 JRV30

A1

A2

výrobok šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj.kód
B korekčný roller 5 8 JHRV

Korekčný roller

�� dokonalá krycia schopnosť
�� popisovateľný hneď po použití
�� na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene
�� korekčná páska na filmovej báze

Lepiace pásky

�� vynikajúco sa hodí na 
kancelárske použitie
�� na kópiách nezanecháva 

tmavé tiene a okraje

výrobok rozmery (mm×m) ks/bal obj.kód
C1 lepiaca páska 12x10 12 RVT12T

C2 lepiaca páska 19x33 8 RVT19T

C2 C1

výrobok rozmery (mm×m) ks/bal obj.kód
D1 baliaca páska 50 × 60 6 RVCS55T

D2 baliaca páska 50 × 60 6 RVCS55H

 Baliace pásky

�� vynikajúco sa hodí na 
kancelárske použitie
�� na kópiách nezanecháva 

tmavé tiene a okraje

D1

KOREKCIA, LEPENIE

D2
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,,Green” recyklovaný samolepiaci bloček

výrobok rozmery (mm) listov/blok blokov/bal obj. kód
A „Z“ samolepiaci bloček 75 × 75 100 6 LVR7575

�� vďaka vynikajúcemu lepidlu lepí spoľahlivo
�� po vytiahnutí bločka z dávkovača je ďalší hneď k dispozícii
�� v žltej farbe

KANCELÁRSKE 
DOPLNKY
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Samolepiace bločky

výrobok rozmery (mm) listov/blok blokov/bal obj. kód
A1 samolepiaci bloček 50 × 40 100 3 LV5040

A2 samolepiaci bloček 75 × 75 100 1 LV7575

A3 samolepiaci bloček 75 × 125 100 1 LV75125

�� vďaka vynikajúcemu lepidlu lepí spoľahlivo
�� v žltej farbe

A2

A1

A3

„Z“ samolepiaci bloček

výrobok rozmery (mm) listov/blok blokov/bal obj. kód
B „Z“ samolepiaci bloček 75 × 75 100 1 LVZ7575

�� vďaka vynikajúcemu 
lepidlu lepí spoľahlivo
�� po vytiahnutí bločka z dávkovača 

je ďalší hneď k dispozícii
�� v žltej farbe

Biele poznámkové bloky

výrobok rozmery (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 linajkový LL09

výrobok rozmery (mm) typ obj. kód

C6 poznámkový blok A4 štvorčekový LL10

C7 poznámkový blok A5 čistý LL11

C8 poznámkový blok A5 linajkový LL12

C9 poznámkový blok A5 štvorčekový LL13

�� lepené
�� na odkazy doma aj v kancelárii
�� 50 listov/blok
�� balenie: 5 blokov/bal

C1

C2

C3 C5

D1

D2

C7 C9

C8

C6

C4

Biele kancelárske bloky

výrobok rozmery (mm) listov/bal obj. kód
D1 kancelársky blok 90 × 90 × 45 350 LL04

D2 kancelársky blok 90 × 90 × 90 700 LL03

�� na odkazy doma aj v kancelárii
�� lepené
�� fóliové balenie
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Poznámkový blok s obalom

výrobok rozmery (mm) počet listov obj. kód
A poznámkový blok s obalom 112x138x13 50 IJV

�� obal z PVC
�� čierna farba
�� na vnútornej strane obalu je 

umiestnené vrecko
�� farebnými okrajmi  (modrý, 

zelený, žltý, červený, ružový)

Záložky

výrobok rozmery (mm) počet listov obj.kód
C záložky 20 × 50 4 × 40 LVJC

�� na triedenie informácií na základe farebných kódov
�� popisovateľný PP povrch
�� premiestniteľné
�� priehľadná časť na povrchu záložiek
�� 4 rôzne farby  

Papierové záložky

výrobok rozmery (mm) počet listov obj.kód
D papierové záložky 20 × 50 4 × 40 LVJP2

�� ideálne na krátke správy (telefónne 
čísla, ceny, odkazy, atď)
�� popisovateľný povrch
�� papierový materiál
�� premiestniteľné
�� 4 rôzne farby

výrobok rozmery (mm) počet záložiek obj. kód
E záložky 12,5 × 43 4 × 36 LVOJ4

Záložky

�� perforácia pre ľahšiu obsluhu
�� triedenie dokumetov podľa farebných kódov
�� živé farby
�� premiestniteľné
�� popisovateľný PP povrch

triedenie dokumetov podľa farebných kódov

výrobok farba rozmery (mm) obj. kód
B1 obal na certifikáty  233x312x7 IOKT

B2 obal na certifikáty  233x312x7 IOKTZ

B3 obal na certifikáty  233x312x7 IOKTB

B4 obal na certifikáty mix farieb 156x233x7 IOKTA5

Obaly na certi�káty

�� na dokumenty formátu 
A4 alebo A5 (B4)
�� semišový obal
�� rôzne farby, farba sa 

nedá vybrať (B4)
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výrobok farba kapacita (ks) rozmery (mm) obj.kód
A1 vizitkár  32 135 × 110 INJV16BO

A2 vizitkár  32 135 × 110 INJV16FK

A3 vizitkár  32 135 × 110 INJV16K

�� vyrobený z PVC
�� dá sa použiť na vizitky s max. rozmermi  55 x 93 mm
�� zváraný

Vizitkáre

výrobok farba kapacita (ks) rozmery (mm) obj.kód
A4 vizitkár  80 133 × 265 INJV40BO

A5 vizitkár  80 133 × 265 INJV40FK

A6 vizitkár  80 133 × 265 INJV40K

�� PVC pokrytie
�� dá sa použiť na vizitky s max. 

rozmermi  55 x 93 mm
�� 64 vreciek

�� 4 ks krúžkov
�� chrbát: 30 mm
�� balenie náhradných vložiek: 10 ks/bal
�� register

výrobok farba kapacita (ks) rozmery (mm) obj.kód
B1 vizitkár mramorovo bordová 128 145 × 258 INJV64MBO

B2 vizitkár mramorovo modrá 128 145 × 258 INJV64MK

B3 vizitkár  128 145 × 258 INJV64BO

B4 vizitkár  128 145 × 258 INJV64FK

B5 vizitkár  128 145 × 258 INJV64K

B6 náhradné vložky – 80 – INJVB

Krúžkové vizitkáre 

výrobok rozmery (mm) obj. kód
C1 puzdro na doklady 108x72 IGT8FK2

C2 puzdro na doklady 108x72 IGT8BO2

C3 puzdro na doklady „for Girl” 108x72 IGT8V

C4 puzdro na doklady „for Boy” 108x72 IGT8E

�� na doklady
�� PVC materiál
�� 8 ks priehľadných 

vnútorných vreciek
�� rozmery: 108 × 72 mm

Puzdrá na doklady

A1-A3

A4-A6

C1

C2

C3

C4
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�� k dokumentom formátu A4
�� s klipom
�� odolný plastový materiál
�� s pravítkom na oboch stranách 

výrobok  farba rozmery (mm) obj. kód
A podložka na písanie  225 × 315 IIVFT

Farebné podložky na písanie

�� k dokumentom 
formátu A4 a A3
�� odolné PVC pokrytie
�� v 5 farbách

Podložky na písanie s príklopom

�� k dokumentom formátu A4
�� PVC pokrytie
�� na príklope vo vnútornej strane vrecko (218 x 108 mm)  

výrobok farba rozmery (mm) obj. kód
B1 podložka na písanie  230 × 340 IIVFTFH

B2 podložka na písanie  230 × 340 IIVFTFK

B3 podložka na písanie  230 × 340 IIVFTK

B4 podložka na písanie  230 × 340 IIVFTP

B5 podložka na písanie  230 × 340 IIVFTR

B6 podložka na písanie  350 ×450 IIVFTA3FK

výrobok farba rozmery (mm) obj.kód
C1 podložka na písanie s príklopom  227 × 315 IIVFF01

C2 podložka na písanie s príklopom  227 × 315 IIVFF02

C3 podložka na písanie s príklopom  227 × 315 IIVFF03

C4 podložka na písanie s príklopom  227 × 315 IIVFF04

Plastová podložka na písanie
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Sponky

�� niklovaný kovový materiál
�� so zaobleným zakončením
�� škatuľové balenie

výrobok rozmer (mm) ks/bal obj. kód
A1 sponky 28 100 IKVG28

A2 sponky 33 100 IKVG33

A3 sponky 50 100 IKVG50

A1

A2

A3

Klipy na dokumenty

výrobok rozmer (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

�� vo viacerých rozmeroch
�� nehrdzavejúce
�� na každodenné používanie
�� škatuľové balenie

výrobok rozmer (cm) obj. kód
C1 symetrické nožnice 16 IKVO01

C2 asymetrické nožnice 21 IKVO02

�� čepele z nehrdzavejúcej 
ocele
�� ergonomická rúčka
�� presný rez, pohodlné 

používanie

Nožnice

C1

C2
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Drôtená kancelárska séria

výrobok farba obj. kód
A1 vizitkár  IVIC01

A2 vizitkár strieborná IVIC51

A3 stojan na sponky  IVIC02

A4 stojan na sponky strieborná IVIC52

A5 stojan na písacie potreby  IVIC03

A6 stojan na písacie potreby strieborná IVIC53

A7 stojan na listy  IVIC04

A8 stojan na listy strieborná IVIC54

A9 stojan na poznámkové kocky  IVIC05

A10 stojan na poznámkové kocky strieborná IVIC55

A11 zakladač  IVIC07

A12 zakladač strieborná IVIC56

A13 držiak na písacie potreby, hranatý  IVIC17

A14 držiak na písacie potreby, hranatý strieborná IVIC18

A15 odpadkový kôš, hranatý  IVIC23

A16 odpadkový kôš, hranatý strieborná IVIC24

�� elegantný dizajn
�� odolný, kovový materiál
�� ideálne doma aj v kancelárii
�� séria produktov obsahuje najdôležitejšie 

vybavenie kancelárie    

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

výrobok farba obj. kód
A17 odpadkový kôš  IVIC08

A18 odpadkový kôš strieborná IVIC57

A19 stojan na dáždniky  IVIC09

A20 stojan na dáždniky strieborná IVIC58

A21 odkladač, 3-dielny  IVIC16

A22 odkladač, 3-dielny strieborná IVIC59

A23 stojan na knihy  IVIC26

A24 stojan na knihy strieborná IVIC60

A25 ležatý držiak na písacie potreby  IVIC28

A26 ležatý držiak na písacie potreby strieborná IVIC61

A27 držiak na poznámkové kocky a sponky  IVIC29

A28 držiak na poznámkové kocky a sponky strieborná IVIC62

A29 odkladač  IVIC31

A30 „Wood“ odkladač na dokumenty, 3-dielny  IVIC20

A31 „Wood“ odkladač  IVIC25

A32 „Wood“ stojan na písacie potreby  IVIC19

A33 „Wood“  stojan na listy  IVIC21

výrobok farba obj. kód
B1 odpadkový kôš  LVPK01

B2 odpadkový kôš  LVRK01

�� ideálne využitie doma, aj v kancelárii
�� 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 dizajnové zošity 
so slovenským štandardom! 

Produkty nájdete na strane 17! 
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„GVZ-136AP“ vrecková kalkulačka
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„GVZ-136AP“ vrecková kalkulačka

výrobok obj. kód
A „GVZ-136AP“ vrecková kalkulačka GVZ136AP

�� 8 miestny displej 
�� pamäť 
�� odmocnina
�� percentá
�� automatické vypnutie 
�� gumené tlačidlá 
�� rozmery: 67 x 100 x 9 mm
�� napájaná 1 x LR1130 

batériou (príslušenstvo)

výrobok obj. kód
B „GVZ-109“ vrecková kalkulačka GVZ109

„GVZ-109“ vrecková kalkulačka

�� 8 miestny displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá 
�� automatické vypnutie
�� gumené tlačidlá 
�� rozmery:  67 x 110 x 13 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok farba obj. kód
C1 „GVZ-62” vrecková kalkulačka  GVZ62N

C2 „GVZ-62” vrecková kalkulačka  GVZ62Z

C3 „GVZ-62” vrecková kalkulačka  GVZ62K

„GVZ-62” vreckové kalkulačky

�� 8 miestny displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá
�� gumené tlačidlá 
�� batérie bez obsahu ortute
�� automatické vypnutie 
�� rozmery: 67 x 110 x 12 mm

MALÉ KANCELÁRSKE 
ZARIADENIA
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výrobok obj. kód
A „GVZ-127“ vrecková kalkulačka GVZ127

„GVZ-127“ vrecková kalkulačka

�� 8 miestny displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá 
�� automatické vypnutie 

�� gumené tlačidlá 
�� pevný kryt
�� rozmery: 57 x 94 x 9 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 batériou (príslušenstvo)

výrobok obj. kód
B „GVZ-152“ vrecková kalkulačka  GVZ152

„GVZ-152“ vrecková kalkulačka

��12 miestny displej 
��pamäť 
��odmocnina
��percentá
��oprava posledného čísla
��automatické vypnutie 
��gumené tlačidlá 
��rozmery: 67 x 117 x 8 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
C „GVA-430AP“ stolová kalkulačka GVA430AP

„GVA-430AP“ stolová kalkulačka

�� 8 miestny naklonený displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá 
�� automatické vypnutie 
�� rozmery: 117 x 125 x 22 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 batériou (príslušenstvo)+ solárnou batériou

„GVA-612” stolové kalkulačky

�� 8 miestny naklonený displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá
�� automatické vypnutie 
�� rozmery: 95 x 150 x 23 mm
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok farba obj. kód
D1 „GVA-612” stolová kalkulačka  GVA612K

D2 „GVA-612” stolová kalkulačka  GVA612N
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„GVA-260“ stolová kalkulačka „GVA-270“ stolová kalkulačka

výrobok obj. kód
A „GVA-260“ stolová kalkulačka GVA260

výrobok obj. kód
B „GVA-270“ stolová kalkulačka GVA270

�� veľký naklonený displej 
�� pamäť 
�� percentá 
�� rozmery: 102 x 134 x 27 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 

batériou (príslušenstvo) 
+ solárnou batériou 
�� odmocnina

�� veľký naklonený displej 
�� pamäť 
�� percentá 
�� oprava posledného čísla 
�� dvojitá nula „00“ 
�� výpočet s pohyblivou 

desatinnou čiarou 
�� desatinné zaokrúhľovanie 
�� rozmery: 102 x 134 x 27 mm
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
C „GVA-740” stolová kalkulačka GVA740

„GVA-740” stolová kalkulačka

�� 10 miestny naklonený displej
�� pamäť
�� percentá
�� odmocnina
�� výpočet dph
�� dvojitá nula „00“
�� oprava posledného čísla
�� desatinné zaokrúhľovanie 
�� výpočet s pohyblivou 

desatinnou čiarou 
�� celkový súčet GT
�� rozmery: 115 x 155 x 24 mm
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
D „GVA-7422” stolová kalkulačka GVA7422

„GVA-7422” stolová kalkulačka

�� veľký, dvojradový displej
�� funkcia spätného vyhľadávania 1000 výpočtov
�� analýza marže
�� výpočet dph
�� oprava zadaného čísla
�� automatické vypnutie
�� rozmery: 155 x 115 x 25 mm
�� napájaná 1 x LR1130 batériou (príslušenstvo) + solárnou batériou
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výrobok obj.kód
B „GVN-50TS" kalkulačka s tlačou GVN50TS

„GVN-50TS” kalkulačka s tlačou

�� 12 miestny displej
�� jednofarebná tlač
�� rýchlosť tlače: 2 riad./sec
�� výpočet dane, obchodné funkcie
�� oprava posledného čísla
�� dvojitá nula „00“
�� šírka pásky: 57 mm
�� rozmery: 102 x 199 x 44 mm
�� napájanie na 4 ks AA batérií alebo na adaptér 

(adaptér je súčasťou balenia)

�� 12 miestny displej
�� dvojfarebná tlač
�� rýchlosť tlače: 2 riad./sec
�� výpočet dane, obchodné funkcie
�� dátum a čas
�� vymazanie posledného čísla
�� desatinné zaokrúhľovanie
�� výpočet s pohyblivou desatinnou čiarou
�� dvojitá nula „00“
�� šírka pásky: 57 mm
�� farbiaci valček: GR745 (KV745)
�� rozmery: 188× 228 × 60 mm
�� napájanie na 4 ks AA batérií alebo na adaptér 

(adaptér je súčasťou balenia)

výrobok obj.kód
C „GVN32AD" kalkulačka s tlačou GVN32AD

„GVN32AD” kalkulačka s tlačou

výrobok obj. kód
A „GVA-140“ stolová kalkulačka GVA140

„GVA-140“ stolová kalkulačka 

�� 14 miestny naklonený displej 
�� pamäť 
�� odmocnina 
�� percentá 
�� dvojitá nula  „00” 
�� trojitá nula  „000” 
�� oprava posledného čísla
�� výpočet s pohyblivou 

desatinnou čiarou
�� desatinné zaokrúhľovanie 
�� celkový súčet GT
�� funkcia MU pre výpočet marže
�� automatické vypnutie
�� rozmery: 122 x 170 x 22 mm 
�� napájaná 1 x LR1130 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou
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výrobok obj. kód
A „GVT-82MS” vedecká kalkulačka GVT82MS

„GVT-82MS” vedecká kalkulačka

výrobok obj. kód
B „GVT-736" vedecká kalkulačka GVT736

„GVT-736” vedecká kalkulačka

�� 283 funkcií
�� dvojriadkový displej
�� 79 prevádzkových krokov
�� štatistické a regresívne operácie
�� lineárne, kvadratické a terciálne rovnice
�� logické výpočty (10, 8, 6 a 2 systém)
�� transformácie súradníc
�� zlomky a komplexné čísla
�� permutácie a kombinácie
�� výpočet integrálov 
�� 8 uložených/spätných krokov
�� tvrdé, posuvné puzdro
�� rozmery: 83 x 161 x 20 mm
�� batérie bez obsahu ortute
�� napájaná 1 batériou CR2025 (príslušenstvo)

výrobok obj. kód
C „GVT742CQ" vedecká kalkulačka GVT742CQ

�� 283 funkcií
�� dvojriadkový displej, 10 + 2 miestny displej
�� 9 pamätí
�� hyperbolické funkcie
�� trigonometrické funkcie
�� pamäť na vzorce
�� logické výpočty
�� výpočet derivácie a regresie
�� výpočet rovníc
�� výpočet integrálov
�� tvrdé, posuvné puzdro
�� rozmery: 80 x 160 x 19 mm
�� napájaná 1 x CR2025 batériou (príslušenstvo)

„GVT742CQ” vedecká kalkulačka

výrobok obj. kód
D „GVT-991MS” vedecká kalkulačka GVT991

„GVT-991MS” vedecká kalkulačka

�� 403 funkcií 
�� dvojriadkový, 10+2 miestny displej
�� štatistické a logické operácie
�� transformácie súradníc
�� zlomky a komplexné čísla
�� výpočet integrálov a diferenciálov
�� výpočty s maticami a vektormi
�� výpočet rovníc
�� kontrola a oprava operácií
�� CALC (pamäť na dočasné vzorce)
�� tvrdé puzdro
�� napájaná 1 x AA batériou (príslušenstvo) 

+ solárnou batériou

�� 228 funkcií
�� 10+2 miestny displej
�� nastaviteľný kontrast displeja
�� 9 pamätí
�� oprava chýb
�� počítanie so zlomkami
�� trigonometrické funkcie
�� hyperbolické funkcie
�� prevod uhlových jednotiek
�� štatistické výpočty
�� automatické vypnutie
�� tvrdé, posuvné puzdro
�� rozmery: 85 x 160 x 23 mm
�� napájaná 1 x AA batériou (príslušenstvo)
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�� plastové telo
�� s rozošívačkou
�� bezpečná kovová mechanika
�� hĺbka zošívania: 60 mm

výrobok farba obj.kód
A1 „10" zošívačka  IKVT01

A2 „Half-Strip” zošívačka  IKVT02

A3 „Half-Strip" zošívačka  IKVT03

Zošívačky

�� kovové telo
�� s rozošívačkou
�� bezpečná kovová mechanika
�� hĺbka zošívania: 55 mm

�� kovové telo
�� s rozošívačkou
�� bezpečná kovová mechanika
�� hĺbka zošívania: 100 mm

�� k zošívačkám so spinkami 24/6 a Nº 10    

Spinky

výrobok rozmery ks/bal obj. kód
B1 spinky No 10 1000 IKVK02

B2 spinky 24/6 1000 IKVK01

Rozošívačka

výrobok obj. kód
C rozošívačka IKVKK1

�� kovové telo, plastové pokrytie
�� na trvácne použitie

�� vynikajúca kvalita
�� kovové telo
�� priemer dier: 6 mm

výrobok farba obj. kód
D „10” dierovačka  IKVL01

„10” dvojdierová dierovačka

�� kovové telo
�� s prírazovou lištou
�� priemer dier: 6 mm

výrobok farba obj. kód
E „16” dierovačka  IKVL02

„16” dvojdierová dierovačka

No 10

10
LISTOV

24/6

25
LISTOV

24/6

30
LISTOV

10
LISTOV

16
LISTOV
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�� balenie obsahuje 1 alebo 2 klbká
�� rôzne druhy

Motúzy

�� odolná konštrukcia
�� ergonomický úchyt
�� zubatá oceľová čepeľ
�� nastaviteľný brzdiaci mechanizmus
�� použitie s páskami:  

28-50 mm x 60-66 m
�� lepiaca páska nie je 

súčasťou balenia

Odvíjač pásky

výrobok obj. kód
B odvíjač pásky RVZ

�� zo stredne jemného papiera
�� svetlohnedá farba
�� z recyklovaného materiálu
�� 70 g/m²

výrobok rozmery (cm) hárkov/balenie obj. kód
C baliaci papier 80 × 120 10 CSVH

Baliaci papier v hárku

ODKLADANIE A BALENIE

výrobok dĺžka (m) materiál hmotnosť (kg) ks/bal obj. kód
A1 hrubý motúz cca.100 konope 0,5 1 ZSK040

A2 stredne hrubý motúz cca. 90 konope 0,2 1 ZSK090H

A3 stredne hrubý motúz cca. 125 konope 0,2 1 ZSK125

A4 tenký motúz cca.175 konope 0,2 1 ZSK175

A5 tenký motúz cca. 250 konope 0,2 1 ZSK250

A6 sada hrubý/tenký motúz cca. 20/88 konope 2 × 0,1 2 ZSKVV

A7 tenký biely motúz cca. 120 polypropylén 0,2 1 ZSPP
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KANCELÁRSKA TECHNIKA

výrobok farba rozmer (mm) kapacita (listov) ks/bal  obj. kód 
A1 hrebeň  6 10-20 100 ILKVS6F

A2 hrebeň  6 10-20 100 ILKVS6FK

A3 hrebeň  8 21-40 100 ILKVS8F

A4 hrebeň  8 21-40 100 ILKVS8FK

A5 hrebeň  10 41-55 100 ILKVS10F

A6 hrebeň  10 41-55 100 ILKVS10FK

A7 hrebeň  12 56-80 100 ILKVS12F

A8 hrebeň  12 56-80 100 ILKVS12FK

Plastové hrebene

�� plastový hrebeň s 21 krúžkami 
�� dĺžka hrebeňa: 30 cm

Priehľadný predný obal 

�� formát: A4
�� priehľadné

výrobok hrúbka (μ) ks/krabica obj. kód
B predný obal 140 100 ILKVE140V

Matný zadný obal

�� formát: A4
�� materiál: 

matný kartón, s 
efektom kože

výrobok farba hrúbka (g/m2) ks/krabica obj. kód
C matný zadný obal  230 100 ILKVH230F

Lesklé fólie laminovateľné za tepla

výrobok formát hrúbka (μ) ks/krabica obj. kód
D1 laminovacia fólia, lesklá A4 75 100 ILKVF754

D2 laminovacia fólia, lesklá A3 75 100 ILKVF753

D3 laminovacia fólia, lesklá A4 125 100 ILKVF1254

�� lesklý povrch
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Čistiaci sprej na klimatizačné zariadenia

�� výrobok odporúčame aj na čistenie klimatizácie 
áut, domácností a priemyselných klimatizácií
�� obsahuje prírodný citrusový olej
�� hadička, ktorá sa dostane aj na ťažko prístupné miesta

výrobok objem (ml) obj. kód
B čistiaci sprej na klimatizačné zariadenia 500 TTIVLT500

Čistiaci sprej na klimatizačné zariadeniaČistiaci sprej na klimatizačné zariadenia

POČÍTAČOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

výrobok objem (ml) horľavé obj.kód
A1 stlačený vzduch 100 áno TTIVLEV100

A2 stlačený vzduch 400 áno TTIVLEV400GY

A3 stlačený vzduch 750 áno TTIVLEV750

Stlačený vzduch

�� na vyfúkanie prachu z nedostupných miest 
�� ideálne na domáce a kancelárske použitie

A1

A2

A3
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Čistiaca tekutina na monitor s pumpičkou Čistiaca tekutina na monitory s utierkou

�� čistiaca tekutina s rozprašovačom 
vhodná na čistenie monitorov, 
filtrov, notebookov, zrkadiel, 
optík, spätných projektorov 
a čítačiek mikrofilmov
�� nezanecháva stopy
�� antistatická
�� vyrobená s nižším 

obsahom chemikálií
�� z nehorľavého materiálu
�� bez alkoholu

�� nezanechávajú šmuhy, 
antistatická
�� nehorľavá, bez obsahu alkoholu
�� určené pre bezpečné použitie 

na rôznych povrchoch 
(nepoužívajte na zahriaty displej)
�� s handričkou

výrobok objem (ml) obj. kód
A čistiaca tekutina na monitory 250 TTIVMON

výrobok objem (ml) obj. kód
B čistiaca tekutina na monitory s utierkou 200 TTIVGEL

výrobok ks/bal obj. kód
C čistiace utierky 100 TTIVMO100

Čistiace utierky na monitory

�� čistiace utierky nasiaknuté čistiacim prostriedkom
�� na čistenie monitorov, filtrov na monitory 

a monitorov notebookov
�� antistatické
�� zatvárateľné veko
�� bez alkoholu
�� nehorľavé
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výrobok ks/bal obj. kód
A čistiace utierky 100 TTIVUN

Univerzálne čistiace utierky

�� na čistenie univerzálnych povrchov
�� navlhčené utierky
�� zatvárateľné veko
�� bez alkoholu
�� nehorľavé

�� účinná na odstránenie zaschnutých nečistôt z plastových a 
kovových povrchov počítačov a kancelárskych prístrojov
�� antistatická a nehorľavá
�� objem: 250 ml

výrobok obj. kód
B čistiaca tekutina TTIVMU

Univerzálna čistiaca tekutina 
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Čistiaca utierka z mikrovlákna

�� rozmery: 30 x 30 cm
�� odolná látka
�� vynikajúco nasáva vlhkosť a nečistoty
�� nezanecháva stopy
�� dá sa použiť s čistiacimi tekutinami na monitor, na všeobecné povrchy a s čistiacimi penami

výrobok obj. kód
A čistiaca utierka z mikrovlákna TTIVRG
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Prenosné projekčné plátna

PREZENTÁCIA

výrobok viditeľný rozmer obrazu (cm)
šírka plátna 

(cm) šírka puzdra (cm) pomer obrazu obj.kód
A1 prenosné projekčné plátna 160 × 160 166 171 1:1 VVAH160

A2 prenosné projekčné plátna 180 × 180 186 191 1:1 VVAH180

A3 prenosné projekčné plátna 200 × 200 208 216 1:1 VVAH200

A4 prenosné projekčné plátna 240 × 240 248 259 1:1 VVAH240

�� tripod stojan
�� matná biela premietacia plocha s čiernym rámom
�� spredu premietateľná plocha typu D
�� zozadu je plátno čierne
�� výška plátna je nastaviteľná
�� držiak k nastaveniu výšky a prenášaniu

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 taška 160 VVEHT150

B2 taška 180 VVEHT180

B3 taška 200 VVEHT200

B4 taška 240 VVEHT240

�� dá sa objednať podľa veľkosti plátna
�� so zaťahovacím uzatváraním
�� s držiakom
�� materiál: plátno
�� farba: čierna

Tašky k projekčným plátnam
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Elektrické, nástenné projekčné plátna

Roletové, nástenné projekčné plátna

�� dá sa primontovať na strop či stenu
�� tichý, robustný, spoľahlivý motor
�� nástenná diaľková spúšť a 

RF diaľkový ovládač
�� matná biela premietacia 

plocha s čiernym rámom

�� spredu premietateľná plocha typu D
�� zozadu je plátno čierne
�� 1 ročná záruka

�� rukou ovládateľné rolovacie plátno
�� dá sa primontovať na strop či stenu
�� pomalý spätný ťah zabraňuje 

nárazu pri zrolovaní plátna
�� matná biela premietacia plocha 

s čiernym rámom
�� spredu premietateľná plocha typu D
�� zozadu je plátno čierne
�� súčiastky potrebné k pripevneniu plátna v balení

výrobok
viditeľný rozmer obrazu 

(cm) čierny rám (cm) šírka plátna (cm) čierny výbeh (cm) šírka puzdra (cm) pomer obrazu obj.kód
A1 elektrické, nástenné projekčné plátno 180 × 135 3 186 5 196 4:3 VVAM1804

A2 elektrické, nástenné projekčné plátno 200 × 150 4 208 5 218 4:3 VVAM2004

A3 elektrické, nástenné projekčné plátno 240 × 180 4 248 5 258 4:3 VVAM2404

A4 elektrické, nástenné projekčné plátno 280 × 210 6 292 7 303 4:3 VVAM2804

A5 elektrické, nástenné projekčné plátno 300 × 225 6 312 7 323 4:3 VVAM3004

A6 elektrické, nástenné projekčné plátno 400 × 300 6 412 10 428 4:3 VVAM4004

A7 elektrické, nástenné projekčné plátno 180 × 101 3 186 40 196 16:9 VVAM1809

A8 elektrické, nástenné projekčné plátno 200 × 113 4 208 40 218 16:9 VVAM2009

A9 elektrické, nástenné projekčné plátno 240 × 135 4 248 40 258 16:9 VVAM2409

A10 elektrické, nástenné projekčné plátno 260 × 146 4 268 40 278 16:9 VVAM2609

A11 elektrické, nástenné projekčné plátno 280 × 158 4 288 40 301 16:9 VVAM2809

výrobok viditeľný rozmer obrazu (mm) čierny rám (cm) šírka plátna (cm) čierny výbeh (cm) šírka puzdra (cm) pomer obrazu obj.kód
B1 roletové, nástenné projekčné plátno 160 × 160 3 166 - 172 1:1 VVAF160

B2 roletové, nástenné projekčné plátno 180 × 180 3 186 - 198 1:1 VVAF180

B3 roletové, nástenné projekčné plátno 200 × 200 4 208 - 217 1:1 VVAF200

B4 roletové, nástenné projekčné plátno 240 × 240 4 248 - 258 1:1 VVAF240

B5 roletové, nástenné projekčné plátno 180 × 135 3 186 5 196 4:3 VVAF1804

B6 roletové, nástenné projekčné plátno 200 × 150 4 208 5 218 4:3 VVAF2004

B7 roletové, nástenné projekčné plátno 240 × 180 4 248 5 258 4:3 VVAF2404

B8 roletové, nástenné projekčné plátno 200 × 113 4 208 40 217 16:9 VVAF2009

B9 roletové, nástenné projekčné plátno 240 × 135 4 248 40 258 16:9 VVAF2409

B10 roletové, nástenné projekčné plátno 240 × 150 4 248 20 258 16:10 VVAF24010
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Smaltované, matné, magnetické biele tabule

�� popisovačom popisovateľný, za sucha 
zotierateľný, smaltovaný povrch
�� na matný povrch sa dá 

jednoduchšie premietať
�� 10 ročná záruka na povrch

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 smaltovaná, matná, magnetická tabula 120 × 180 VVIMM01

C2 smaltovaná, matná, magnetická tabula 100 × 200 VVIMM02

C3 smaltovaná, matná, magnetická tabula 120 × 240 VVIMM03

�� popisovačom popisovateľný, za sucha zotierateľný povrch
�� s lešteným hliníkovým rámom
�� možnosť zavesenia vodorovne alebo zvislo
�� magnetický povrch (A3-A8)
�� príslušenstvo: držiak na písacie potreby, 

súčiastky potrebné na zavesenie
�� 5 ročná záruka na povrch

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 stierateľná tabuľa 60 × 90 VVII01

A2 stierateľná tabuľa 90 × 120 VVII02

A3 magnetická, stierateľná tabuľa 45 × 60 VVIM01

A4 magnetická, stierateľná tabuľa 60 × 90 VVIM02

A5 magnetická, stierateľná tabuľa 90 × 120 VVIM03

A6 magnetická, stierateľná tabuľa 100 × 100 VVIM05

A7 magnetická, stierateľná tabuľa 100 × 150 VVIM06

A8 magnetická, stierateľná tabuľa 120 × 150 VVIM13

Stierateľné biele tabule

Smaltované, magnetické biele tabule

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 smaltovaná, magnetická tabuľa 60 × 90 VVIZ01

B2 smaltovaná, magnetická tabuľa 90 × 120 VVIZ02

B3 smaltovaná, magnetická tabuľa 100 × 100 VVIZ03

B4 smaltovaná, magnetická tabuľa 100 × 150 VVIZ05

�� oceľový povrch, popisovačom 
popisovateľný a za sucha zotierateľný
�� výnimočne hladký povrch 

odolný voči poškriabaniu
�� široký, sivý držiak na písacie potreby
�� mierne odzrkadľovanie

�� trvácny hliníkový rám, sivé 
zaoblené rohové elementy
�� balenie obsahuje súčiastky na upevnenie 

a držiak na písacie potreby
�� 25 ročná záruka na povrch
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výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 vodorovne otáčateľná tabuľa 90 × 120 VVBAT01

A2 vodorovne otáčateľná tabuľa 100 × 150 VVBAT02

A3 vodorovne otáčateľná tabuľa 100 × 200 VVBAT03

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 pojazdný stojan na tabule 90 VVT01

B2 pojazdný stojan na tabule 140 VVT02

Vodorovne otáčateľné magnetické biele tabule Pojazdné stojany na tabule

�� obojstranný magnetický povrch
�� popisovačom popisovateľné
�� dá sa upevniť v požadovanom uhle
�� dodávame so stojanom
�� 5 ročná záruka na povrch

�� so 4 brzdiacimi kolieskami
�� ekonomické riešenie
�� bez tabule

�� k bielym a flipchartovým tabuliam
�� čistiaca tekutina s povrchovo 

aktívnými účinnými látkami
�� pôsobí približne 30 sec kvôli lepšiemu účinku
�� bez plynového pohonu
�� nepoškodzuje ozónovú vrstvu, s pumpičkou

Čistiaca tekutina na tabule

výrobok balenie (ml) obj. kód
E čistiaca tekutina na tabule 250 TTIV250

��  na utieranie bielych a 
flipchartových tabúľ
�� v plastovom tele, filcová náplň
�� náplň sa dá prať

Filcová kefa na utieranie tabúľ

výrobok rozmery (cm) obj. kód
F filcová kefa na utieranie tabúľ 13×5 VSTKK

Sklenené magnetické tabule

�� kriedovým popisovačom 
popisovateľná, 
magnetická tabuľa, za 
sucha zotierateľný povrch
�� používajte špeciálne 

silné magnetky

�� hladký povrch
�� 4 mm hrubé pevné sklo
�� balenie obsahuje: 

kovový držiak na písacie 
potreby a doplnky pre 
montáž na stenu

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 sklenená magnetická tabuľa 90 × 60 VVGL01

C2 sklenená magnetická tabuľa 120 × 90 VVGL02

C3 sklenená magnetická tabuľa 150 × 120 VVGL03

�� s anglickými nápismi
�� magnetický povrch s tabuľkou, 

popisovateľný, za sucha zotierateľný 
�� hliníkový rám

�� nastaviteľný držiak na písacie potreby
�� príslušenstvo na uchytenie na 

stenu je súčasťou balenia

Magnetické plánovacie tabule

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 týždenná plánovacia tabuľa 90 × 60 VVBPLA08

D2 mesačná plánovacia tabuľa 90 × 60 VVBPLA09

D3 4 mesačná plánovacia tabuľa 90 × 60 VVBPLA10

D4 ročná plánovacia tabuľa 90 × 60 VVBPLA11

D1

D2

D3

D4
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�� magnetický, popisovateľný povrch
�� 60x40 cm
�� veľkosť rámu: 16 mm
�� obsah balenia:
�� čierny popisovač na tabule 

s magnetickou stierkou
�� 2 ks magnetov
�� upevňovacie prvky

�� magnetický, popisovateľný povrch
�� 60x40 cm
�� veľkosť rámu: 16 mm
�� obsah balenia:
�� čierny popisovač na tabule 

s magnetickou stierkou
�� 2 ks magnetov
�� upevňovacie prvky

Stierateľné biele tabule s dreveným rámom

Odkazové tabule „Travel”

�� popisovačom popisovateľná, 
za sucha utierateľná
�� drevený rám prírodnej farby
�� príslušenstvo: skrutky potrebné 

na zavesenie a 1 popisovač

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 stierateľná tabuľa 30 × 40 VVI1

C2 stierateľná tabuľa 40 × 60 VVI2

C3 zstierateľná tabuľa 60 × 90 VVI3

Magnetické stierateľné biele tabule s dreveným rámom

Odkazové tabule „Mapa sveta”

�� popisovačom popisovateľná, 
za sucha utierateľná
�� drevený rám prírodnej farby
�� magnetkami sa dajú prichytiť 

papiere na magnetický povrch
�� príslušenstvo: skrutky potrebné 

na zavesenie a 1 popisovač

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 magnetická stierateľná tabuľa 30×40 VVI4

D2 magnetická stierateľná tabuľa 40×60 VVI5

D3 magnetická stierateľná tabuľa 60×90 VVI6

výrobok farba povrchu farba rámu obj. kód
A1 odkazová tabuľa "Mapa sveta"   VVBT01

A2 odkazová tabuľa "Mapa sveta" strieborná  VVBT02

výrobok farba povrchu farba rámu obj. kód
B1 odkazová tabuľa „Travel”   VVBT03

B2 odkazová tabuľa „Travel” strieborná  VVBT04

A1

B1

A2

B2
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Kombinované tabule s dreveným rámom

Kombinovaná tabuľa „Elements”

�� ideálna na domáce a 
kancelárske použitie
�� 2 v 1 výrobok: biela 

tabuľa a korková tabuľa
�� biela tabuľa nie je 

magnetická
�� príslušenstvo: skrutky 

na upevnenie tabule, 1 
popisovač a 6 pripináčikov

��  2 typy povrchov v jednom ráme 
�� magnetický popisovateľný 

povrch a korkový povrch
�� 22 mm široký matný biely rám
�� v balení:
�� čierny popisovač na tabuľu 

s magnetickou stierkou
�� 2 magnetky a 6 ks špendlíkov
�� upevňovacie prvky

výrobok   rozmery (cm) obj. kód
A1 kombinovaná tabuľa 40 × 60 VVI12

A2 kombinovaná tabuľa 60 × 80 VVI13

Korkové tabule s dreveným rámom

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 korková tabuľa 30 × 40 VVI14

C2 korková tabuľa 40 × 60 VVI15

C3 korková tabuľa 60 × 90 VVI16

C4 korková tabuľa 60 × 100 VVI17

výrobok rozmery (cm) obj. kód

C5 korková tabuľa 90 × 120 VVI07

C6 obojstranná korková tabuľa 30 × 40 VVI18

C7 obojstranná korková tabuľa 40 × 60 VVI19

C8 obojstranná korková tabuľa 60 × 90 VVI35

�� ideálna na domáce a kancelárske použitie
�� pripínacia tabuľa  
�� príslušenstvo: skrutky na upevnenie tabule a 6 pripináčikov

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B kombinovaná tabuľa „Elements” 60 × 40 VVIK02
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Korkové tabule s kovovým rámom

Korkorové tabule bez rámu

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 korková tabuľa s kovovým rámom 60×90 VVI21

A2 korková tabuľa s kovovým rámom 90×120 VVI22

A3 korková tabuľa s kovovým rámom 90×180 VVI23

A4 korková tabuľa s kovovým rámom 100×150 VVI24

A5 korková tabuľa s kovovým rámom 120×240 VVI28

�� ideálna na domáce a kancelárske použitie
�� pripínacia tabuľa
�� zadné vystuženie pre väčšiu pevnosť
�� hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohovými elementami
�� príslušenstvo: materiál potrebný na zavesenie

�� na domáce a kancelárske 
použitie
�� čierna tabuľa popisovateľná 

kriedou, utierateľný povrch
�� dá sa zavesiť vodorovne aj zvisle
�� príslušenstvo: súčiastky 

potrebné na zavesenie

Čierne tabule s dreveným rámom popisovateľné kriedou

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 čierna tabuľa 30 × 40 VVI09

C2 čierna tabuľa 40 × 60 VVI10

C3 čierna tabuľa 60 × 90 VVI11

výrobok vzory obj. kód
B1 korkorová tabuľa bez rámu - VVIP01

B2 korkorová tabuľa bez rámu „Chevron Cream” VVIP02

B3 korkorová tabuľa bez rámu „Chevron Green” VVIP03

B4 korkorová tabuľa bez rámu „Optical” VVIP04

�� dekorácia a plánovanie
�� na poznámky, informácie, oznamy 
�� rozmery: 40x40cm
�� hrúbka: 16 mm
�� v balení:
�� 6 ks pripináčikov
�� upevňovacie prvky

B1 B2 B3 B4
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�� ideálne riešenie pre hotely a konferenčné centrá
�� hliníkový rám
�� priehľadný plast na ochranu plagátov
�� otvárací systém „Snap” umožňuje jednoduché vymieňanie plagátov
�� nástenný model obsahuje súčiastky na pripevnenie na stenu
�� aj k nástenným modelom sa dajú objednať stojany (iba pre formáty A4 a A3)
�� stojan sa dá nastaviť do výšky od 109 do 190 cm

„Snap” tabule a stojany na plagáty

D5

D6

D1
D2

D3
D4

výrobok formát obj. kód
D1 „Snap” tabuľa na plagáty, nástenná A4 VVBSA4

D2 „Snap” tabuľa na plagáty, nástenná A3 VVBSA3

D3 „Snap” tabuľa na plagáty, nástenná A2 VVBSA2

D4 „Snap” tabuľa na plagáty, nástenná A1 VVBSA1

D5 „Snap” tabuľa na plagáty, so stojanom A4 VVBSA4ALL

D6 „Snap” tabuľa na plagáty, so stojanom A3 VVBSA3ALL

Kriedové týždenné tabule

Informačné stojany

Kriedové stojanové tabule

výrobok rozmery (cm) farba rámu obj. kód
A1 kriedová týždenná tabuľa 60 × 40  VVBPLA12

A2 kriedová týždenná tabuľa 60 × 20 smrek VVBPLA13

výrobok obj. kód
B1 stojanová informačná tabuľa VVBM01

B2 mini kriedová stojanová tabuľa VVBM02

A1 A2

B1

B2

výrobok rozmery (mm) tvar obj. kód
C1 informačný stojan 635 × 445 šípka VVBA01

C2 informačný stojan 270 × 440 hranatý VVBA02

�� magnetický, popisovateľný povrch
�� nastaviteľná výška
�� čierny rám a stojan
�� nastaviteľný sklon stojanu

C1

C2

�� dni sú značené v angličtine
�� 22 mm široký rám
�� 2 ks kried
�� stierka
�� upevňovacie prvky

�� rozmery: A4 a A5 (B1)
�� 175x250 mm (B2)
�� 2 ks kried
�� stierka
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 Vysvetlivky k �ipchartovým tabuliam
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�� ľahko popisovateľný
�� 5 x 20 listových blokov 

v jednom balení
�� s 2 x 3 dierkami pre 

univerzálne použitie
�� rozmery: 68 x 98 cm

výrobok obj. kód
A flipchartový papier, biely VPTP

Flipchartový papier

98 cm

68 cm

�� nastaviteľná výška
�� kovové nohy
�� vzdialenosť upínadiel papiera je nastaviteľná
�� plastový držiak na písacie potreby
�� dodávame v zmontovanom stave

Flipchartové tabule

výrobok obj. kód
B1 flipchartová tabuľa VFT600

B2 magnetická flipchartová tabuľa VFT605

B2

Mobilné magnetické �ipchartové tabule

výrobok obj. kód
C1 mobilná flipchartová tabuľa VFT625

C2 mobilná flipchartová tabuľa s pomocnými ramenami VFT626

�� magnetický, popisovačom popisovateľný povrch
�� rozmery povrchu: 70 × 100 cm
�� 5 ks koliesok s brzdou
�� nastaviteľná výška: 165-200 cm
�� vzdialenosť upínadiel papiera je nastaviteľná
�� plastový držiak na písacie potreby
�� pomocné ramená (2 ks) (C2)
�� dodávame v demontovanom stave

C1

C2

C2

obsahuje držiak 
na popisovače

nastaviteľná výška

magnetický povrch

popisovateľné popisovačom 
na tabule, zotierateľné

na brzdených kolieskach

vysúvateľné 
pomocné ramená

posuvný držiak 
na papier
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Dvojdverová kovová skriňa

Nástenné informačné tabule

výrobok rozmery (mm) počet políc farba obj. kód
A1 dvojdverová kovová skriňa 950 × 1150 × 400 2 sivá BIE402A01

A2 dvojdverová kovová skriňa 950 × 1950 × 400 4 sivá BIE782A04

A3 náhradná polica 943× 20× 362 1 sivá BIE198P1

�� materiál: oceľ 
�� kľúčom uzamykateľná, 

2 bodová bezpečnosť 
�� dá sa objednať 

náhradná polica 
�� police umožňujú aj 

skladovanie závesných 
zakladacích dosiek

KANCELÁRSKY 
NÁBYTOK

A3

A2

A1

B1

výrobok rozmery (mm) obj. kód
B1 nástenná informačná tabula 148 × 50 VVNP01

B2 nástenná informačná tabula 148 × 105 VVNP02

B3 nástenná informačná tabula 297 × 105 VVNP03

B4 nástenná informačná tabula 210 × 148 VVNP04

B5 nástenná informačná tabula 297 × 210 VVNP05

�� vhodné na označenie miestností alebo kancelárií
�� otvárateľný rám, ľahko vymeniteľný obsah
�� priehľadná fólia chráni vytlačený text
�� dá sa priprevniť alebo prilepiť na stenu, dvere
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Kartotéky na závesné zakladacie dosky

�� materiál: oceľ 
�� na odkladanie závesných 

zakladacích dosiek formátu A4
�� kapacita zásuviek: cca. 50 ks 

závesných zakladacích dosiek
�� zásuvky uzamykateľné 

centrálnym zámkom

�� diskrétne vrecko na štítky 
�� zásuvky sa dajú vytiahnuť po celej dĺžke 
�� zásuvky majú spodný diel a bočnicu 
�� mechanizmus zabraňujúci 

vypadnutiu zásuviek
�� ložisková mechanika zabezpečujúca 

ľahké vysúvanie a zasúvanie

výrobok počet zásuviek výška (mm) šírka (mm) hĺbka (mm) celková kapacita farba obj. kód
A1 kartotéka na závesné zakladacie dosky 2 ks 711 411 622 cca 100 ks sivá BICCA12

A2 kartotéka na závesné zakladacie dosky 2 ks 711 411 622 cca 100 ks čierna BICCA16

A3 kartotéka na závesné zakladacie dosky 2 ks 711 411 622 cca 100 ks béžová BICCA20

A4 kartotéka na závesné zakladacie dosky 3 ks 1016 411 622 cca 150 ks sivá BICCA13

A5 kartotéka na závesné zakladacie dosky 3 ks 1016 411 622 cca 150 ks čierna BICCA17

A6 kartotéka na závesné zakladacie dosky 3 ks 1016 411 622 cca 150 ks béžová BICCA21

A7 kartotéka na závesné zakladacie dosky 4 ks 1321 411 622 cca 200 ks sivá BICCA14

A8 kartotéka na závesné zakladacie dosky 4 ks 1321 411 622 cca 200 ks čierna BICCA18

A9 kartotéka na závesné zakladacie dosky 4 ks 1321 411 622 cca 200 ks béžová BICCA22

A1

A4

A7

A2

A5

A8

A3

A6

A9
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POTREBY

Kotúčové papierové utierky

výrobok počet listov priemer kotúča (cm) obj. kód
A1 „XL” papierové utierky 350 14 KHH355H

A2 "XXL" papierové utierky 500 19 KHH356H

�� 2-vrstvové, lepené
�� 100% celulóza
�� rozmery listov: 20x20 cm

71
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IKONY NACHÁDZAJÚCE SA V KATALÓGU

0,4-0,7 mm 

Napájanie 
z batérií

Napájanie 
zo siete

Perforované Dierkované

Solárne
napájanie

Maximálna kapacita 
zošívania, rezania, 

dierovania

Hrúbka písma

Na výrobky so zelenou ikonou sa vzťahuje niektorá z nasledovných viet:
�� vyrobený z biologicky rozložiteľných materiálov.

�� výrobok zo 100 % alebo čiastočne recyklovaného materiálu.

XXX
LISTOV

Podrobnejšie
informácie
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