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V rámci ekologického programu Stromy pre život® 
sme od roku 2003 v českých a slovenských 

lesoch vysadili 565 406 stromov.

Za každých 50 predaných balíkov
kancelárskeho papiera Office Depot®

vysadíme 1 strom.

Tovar z tohto letáku objednávejte pod akčnými kódami (napr. QAF-146.600).

www.officedepot.sk

ARCHIVÁCII DOKUMENTOV
PREDCHÁDZA JEJ TLAČ 

Na tento účel je vhodné používať kancelársky
papier, ktorý spĺňa normu ISO 9706 pre dlho-
dobú archiváciu. Zvoľte preto kvalitný papier 
Office Depot® a vyberte si vhodný typ podľa 
účelu tlače.

Pre čiernobielu tlač a internú komunikáciu
odporúčame papier Everyday, pre
príležitostnú fariebnú a veľkoobjemovú
tlač použite Business, pre fariebnú
tlač, obchodné ponuky a brožúry
je perfektný Colour Printing.

od 2,69 € / balík

od 3,49 € / balík

od 3,09 € / balík

EVERYDAY 
❯❯ Kvalitný kancelársky papier pre každodenné použitie a čiernobielu 

tlač na všetkých atramentových a laserových tlačiarňach a kopírkach
❯❯ 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne
❯❯ A4 dodávame v najmenšom predajnom množstve 5 balíkov
❯❯ A3 dodávame aj po 1 balíku

COLOUR PRINTING 
❯❯ Multifunkčný papier najvyššej kvality a belosti pre 

profesionálnu tlač fariebných dokumentov
❯❯ Dokonalá povrchová úprava a impozantný výsledok pri fariebnej tlači
❯❯ 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne
❯❯ A4 dodávame v najmenšom predajnom množstve 5 balíkov
❯❯ A3 dodávame aj po 1 balíku

BUSINESS 
❯❯  Kancelársky papier pre čiernobielu a príležitostnú fariebnú 

tlač a bezproblémový priechod tlačovými strojmi
❯❯ Ideálny pre veľkoobjemovú a obojstrannú tlač na laserových 

a atramentových tlačiarňach a kopírovacích strojoch
❯❯ 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne
❯❯ Dodávame už od 1 balíka

balík 500 hárkov A4 80 g/m² 2,69 € QAF-145.3759

box 2 500 hárkov A4 80 g/m² 13,45 € QAF-804.4459

balík 500 hárkov A3 80 g/m² 5,38 € QAF-145.3802

balík 500 hárkov A4 80 g/m² 3,49 € QAF-145.2714

balík 500 hárkov A3 80 g/m² 6,98 € QAF-145.5919

balík 500 hárkov A4 80 g/m² 3,09 € QAF-145.3826

box 2 500 hárkov A4 80 g/m² 15,45 € QAF-145.6200

balík 500 hárkov A3 80 g/m² 6,18 € QAF-145.4307



0,79 € zľava 34 % 

PÁKOVÝ
ZAKLADAČza najlepšiu cenu

www.officedepot.sk/archivujCeny sú uvedené bez DPH.

• Mramorovaný kartónový  
 zakladač
• Šírka chrbta: 7,5 cm 
 
obj. kód: QAF-146.600
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ŠTVORKRÚŽKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Štvorkrúžkový kartónový zakladač  

z vonkajšej aj vnútornej strany potiahnutý laminátom
❯❯ Hrúbka materiálu 1,8 mm
❯❯ O-mechanika 30,0 mm; šírka chrbta 4,0 cm

PLASTOVÝ  
PÁKOVÝ ZAKLADAČ A4 
❯❯ Pevná lepenka potiahnutá lamino fóliou
❯❯ PremTouch mechanika s garanciou 10 rokov
❯❯ Zosilnený spodný okraj; kapacita 760 listov
❯❯ Nalepená etiketa; šírka chrbta 7,0 cm

RÝCHLOVIAZAČ A4 
❯❯ Z prémiového kartónu 355 g/m² 

potiahnutého lesklým laminom
❯❯ Kapacita 200 listov; rozmery: 24,0 × 32,0 cm (š × v)

DOSKY  
S GUMIČKOU A4
❯❯ Vyrobené z prémiového  

kartónu 425 g/m² potiahnutého laminom
❯❯ Roztiahnuteľný chrbát až 3,5 cm
❯❯ Kapacita 300 listov; rozmery: 24,0 × 32,0 cm (š × v)

ks  čierna 1,45 € QAF-291.885

ks  svetlo modrá 1,45 € QAF-291.883

ks  červená 1,45 € QAF-291.881

ks  žltá 1,45 € QAF-291.882

ks  oranžová 1,45 € QAF-291.887

ks  tmavo zelená 1,45 € QAF-291.884

ks  ružová 1,45 € QAF-291.886

ks  limetková 1,45 € QAF-291.888 

ks  čierna 2,35 € QAF-477.100 

ks  modrá 2,35 € QAF-477.101 

ks  svetlo modrá 2,35 € QAF-477.102 

ks  červená 2,35 € QAF-477.103 

ks  ružová 2,35 € QAF-477.104 

ks  limetková 2,35 € QAF-477.105 

ks  purpurová 2,35 € QAF-477.106

ks  tmavo zelená 2,35 € QAF-477.107

bal. 10 ks mix farieb 22,75 € QAF-477.108 

ks  čierna 1,02 € QAF-173.410

ks  svetlo modrá 1,02 € QAF-173.411

ks  ružová 1,02 € QAF-173.412

ks  žltá 1,02 € QAF-173.413

ks  tmavo zelená 1,02 € QAF-173.414

ks  limetková 1,02 € QAF-173.415

ks  purpurová 1,02 € QAF-173.416

ks  modrá 1,02 € QAF-173.417 

ks  červená 1,02 € QAF-173.418

ks  oranžová 1,02 € QAF-173.419

ks  čierna 0,39 € QAF-335.200 

ks  modrá 0,39 € QAF-335.201 

ks  svetlo modrá 0,39 € QAF-335.202 

ks  červená 0,39 € QAF-335.203 

ks  ružová 0,39 € QAF-335.204 

ks  žltá 0,39 € QAF-335.205 

ks  tmavo zelená 0,39 € QAF-335.206 

ks  limetková 0,39 € QAF-335.207

ks  oranžová 0,39 € QAF-335.208

ks  purpurová 0,39 € QAF-335.209

Triedenie ohladuplné k prírode. Ziarivé a stálofarebné. 
Odolné proti vlhkosti.

NECHAJTE ZAZIARIT SVOJ TALENT!

1,45 €

1,02 €

od 2,28 € / ks

0,39 €
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U k á ž t e  s v o j  c i t  p r e  d e t a i l .

O s o b i t é  d o p l n k y  u r o b i a  r o z d i e l .
R a d  L e i t z  S t y l e  p r e z e n t o v a n ý
o r i g i n á l n y m i  a   š t ý l o v ý m i  f a r b a m i
s   p o v r c h o m  v   d i z a j n e  b r ú s e n e j
o ce l e  j e  p r áv e  t ý m  d o p l n k o m ,  k to r ý
u k á ž e  V á š  c i t  p r e  d e t a i l  a   k v a l i t u .

Osobité doplňky udělají rozdíl. Nová řada Leitz Style prezentovaná 
originálními a stylovými barvami s povrchem v designu broušené 
oceli, je právě tím doplňkem který ukáže Váš cit pro detail a kvalitu.

LEITZ STYLE 
UKAŽTE SVŮJ CIT PRO DETAIL

www.leitz.com/style

10024_ad_style_A4_cz_final.indd   1 06.03.14   12:59

Osobité doplňky udělají rozdíl. Nová řada Leitz Style prezentovaná 
originálními a stylovými barvami s povrchem v designu broušené 
oceli, je právě tím doplňkem který ukáže Váš cit pro detail a kvalitu.
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Osobité doplňky udělají rozdíl. Nová řada Leitz Style prezentovaná 
originálními a stylovými barvami s povrchem v designu broušené 
oceli, je právě tím doplňkem který ukáže Váš cit pro detail a kvalitu.

LEITZ STYLE 
UKAŽTE SVŮJ CIT PRO DETAIL
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AKTOVKA 
S PRIEHRADKAMI A4
❯❯ Pre pohodlný prenos a organizáciu dokumentov do  

6 priehradiek, priehradka na drobné predmety
❯❯ Vyrobené z unikátneho odolného polypropylénu
❯❯ Rozmery: 25,4 × 33,0 × 3,8 cm (š × v × h)

KATALÓGOVÁ KNIHA A4
❯❯ Ideálna pre prezentáciu či uloženie dokumentov, 

ktoré sú vystavené častému prezeraniu
❯❯ Vyrobené z unikátneho dvojfarebného polypropylénu
❯❯ 20 vreciek s kapacitou 40 listov

180° ACTIVE 
MOBILNÝ PÁKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Patentovaná mechanika Leitz 180° so zárukou 

5 rokov pre zakladanie na obe strany
❯❯ Vnútorné vrecko, miesto pre pero, uzatváranie na gumičku
❯❯ Kapacita 350 listov; šírka chrbta 6,5 cm 

DOSKY NA SPISY A4
❯❯ Ideálne pre prenos dokumentov alebo voľných papierov
❯❯ Vyrobené z odolného polypropylénu
❯❯ Kapacita 150 listov
❯❯ Rozmery: 23,5 × 32,0 × 8,0 cm (š × v × h)

ks  arktická biela 6,24 € QAF-238.101

ks  granátovo červená 6,24 € QAF-238.102

ks  zelenkavá 6,24 € QAF-238.103

ks  titánovo modrá 6,24 € QAF-238.104

ks  saténovo čierna 6,24 € QAF-238.105

ks  arktická biela 2,35 € QAF-238.131

ks  granátovo červená 2,35 € QAF-238.132

ks  zelenkavá 2,35 € QAF-238.133

ks  titánovo modrá 2,35 € QAF-238.134

ks  saténovo čierna 2,35 € QAF-238.135

ks  arktická biela 6,47 € QAF-238.121

ks  granátovo červená 6,47 € QAF-238.122

ks  zelenkavá 6,47 € QAF-238.123

ks  titánovo modrá 6,47 € QAF-238.124

ks  saténovo čierna 6,47 € QAF-238.125

ks  arktická biela 2,35 € QAF-238.241

ks  granátovo červená 2,35 € QAF-238.242

ks  zelenkavá 2,35 € QAF-238.243

ks  titánovo modrá 2,35 € QAF-238.244

ks  saténovo čierna 2,35 € QAF-238.245

6,24 €

2,35 €2,35 €

6,47 €
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Ukážte sa vo WOW farbách!

Zabudnite na čiernu

Vystúpte zo šedi
všedného dňa. LEITZ
predstavuje unikátny
žiarivý rad WOW.
Kvalitné kancelárske
výrobky v oslňujúcich
farbách perfektne
odrážajú vašu
osobnosť.

DOSKY NA 
SPISY A4
❯❯ S atraktívnym uzatváraním 

na gumičku
❯❯ Vyrobené z unikátneho 

dvojfarebného polypropylénu
❯❯ Kapacita 150 listov
❯❯ Rozmery: 23,5 × 32,0 cm (š × v)

OBALY NA DOKLADY „L“ A4
❯❯ Vyrobené z pevnej embosovanej PP fólie 200 μm
❯❯ Je možné vložiť do ostatných výrobkov radu WOW
❯❯ Vykrojenie pre ľahšiu manipuláciu s dokumentmi
❯❯ Kapacita 40 listov; rozmery: 22,0 × 31,0 cm (š × v)

STOJAN  
NA ČASOPISY
❯❯ Click-N-Store archivačný stojan na časopisy 

so štítkom na popis z každej strany
❯❯ Rozmery: 10,3 × 33,0 × 25,3 cm (š × v × h)

180° ACTIVE 
MOBILNÝ PÁKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Ľahký PP materiál a ergonomický  

dizajn pre organizáciu dokumentov  
na cestách i v kancelárii

❯❯ Unikátna mechanika Leitz 180° s výnimočnou zárukou 5 rokov
❯❯ Vnútorné vrecko na voľné papiere, CD a vizitky, miesto pre pero
❯❯ Kapacita 350 listov; zaoblený chrbát šírka 6,5 cm

ks  modrá 2,35 € QAF-333.1346

ks  oranžová 2,35 € QAF-333.1347

ks  zelená 2,35 € QAF-333.1348

ks  ružová 2,35 € QAF-333.1349

ks  ľadovo modrá 2,35 € QAF-333.1344

ks  purpurová 2,35 € QAF-333.1345

ks  modrá 5,84 € QAF-555.718

ks  oranžová 5,84 € QAF-555.721

ks  zelená 5,84 € QAF-555.720

ks  ružová 5,84 € QAF-555.719 

ks  ľadovo modrá 5,84 € QAF-556.722

ks  purpurová 5,84 € QAF-556.723
bal. 6 ks mix farieb 3,49 € QAF-225.306

ks  modrá 6,47 € QAF-239.300

ks  oranžová 6,47 € QAF-239.301

ks  zelená 6,47 € QAF-239.302

ks  ružová 6,47 € QAF-239.303

ks  ľadovo modrá 6,47 € QAF-239.304

ks  purpurová 6,47 € QAF-239.305

2,35 €

5,84 € 0,58 € / ks

6,47 €
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Prineste farebnú
harmóniu aj do
svojej kancelárie.
Vyberajte zo 
6 moderných farieb
VIVIDA.

BOX NA SPISY A4
❯❯ Kvalitný box na spisy vo sviežich farbách 

a štvorčekovom dizajne VIVIDA
❯❯ Vyrobené z priehľadného polypropylénu 0,7 mm
❯❯ Ideálne pre bezpečný prenos objemnejších dokumentov
❯❯ Kapacita 380 listov; rozmery: 25,3 × 33,0 × 4,7 cm (š × v × h)

RÝCHLOVIAZAČ A4
❯❯ Plastové rýchloviazače vo sviežich farbách VIVIDA
❯❯ Priehľadná predná strana, farebné zadné dosky
❯❯ Vyrobené z polypropylénu; formát A4
❯❯ Kapacita 160 listov

PÁKOVÝ 
ZAKLADAČ MAXI A4+
❯❯ Vysoko kvalitný pákový zakladač vybavený silnou mechanikou 

s ergonomickými a užívateľskými 
výhodami a trojročnou zárukou

❯❯ Potiahnuté odolnou a umývateľnou PP fóliou
❯❯ Kapacita 600 listov; šírka chrbta 8,0 cm

DOSKY 
S CHLOPŇAMI 
A GUMIČKOU A4
❯❯ Kvalitné dosky na spisy vo sviežich farbách 

a štvorčekovom dizajne VIVIDA
❯❯ Vyrobené z priehľadného polypropylénu 0,5 mm
❯❯ Ideálne pre bezpečný prenos dokumentov
❯❯ Kapacita 150 listov; rozmery: 23,3 × 32,0 cm (š × v)

ks  čierna 3,73 € QAF-555.960 

ks  biela 3,73 € QAF-555.961 

ks  modrá 3,73 € QAF-555.958 

ks  červená 3,73 € QAF-555.959 

ks  žltá 3,73 € QAF-555.963 

ks  zelená 3,73 € QAF-555.962 

bal. 25 ks  čierna 3,82 € QAF-430.305 

bal. 25 ks  biela 3,82 € QAF-430.300 

bal. 25 ks  modrá 3,82 € QAF-430.303 

bal. 25 ks  červená 3,82 € QAF-430.302 

bal. 25 ks  žltá 3,82 € QAF-430.301 

bal. 25 ks  zelená 3,82 € QAF-430.304 

ks  čierna 2,69 € QAF-225.031 

ks  biela 2,69 € QAF-225.032 

ks  modrá 2,69 € QAF-225.029 

ks  červená 2,69 € QAF-225.028 

ks  žltá 2,69 € QAF-225.033 

ks  zelená 2,69 € QAF-225.030 

ks  čierna 1,92 € QAF-225.025 

ks  biela 1,92 € QAF-225.026 

ks  modrá 1,92 € QAF-225.022 

ks  červená 1,92 € QAF-225.024 

ks  žltá 1,92 € QAF-225.027 

ks  zelená 1,92 € QAF-225.023 

3,73 €

0,15 € / ks

2,69 €

1,92 €
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AKTOVKA NA 
SPISY A4
❯❯ Pre organizáciu a prenos  

poznámok, projektov a dokumentov 
do 6 priehradiek

❯❯ Z priehľadného polypropylénu 
s moderným embosingom

❯❯ Rozmery: 25,0 × 33,0 × 3,0 cm (š × v x h)

BOX  
NA SPISY A4
❯❯ Kvalitný box 

v priehľadnom dizajne 
s moderným embosingom

❯❯ Pre ukladanie 
a prenášanie objemnejších 
dokumentov

❯❯ Kapacita 350 listov
❯❯ Rozmery: 25,0 × 33,0 × 4,0 cm (š × v x h)

DOSKY 
S CHLOPŇAMI 
A GUMIČKOU A4
❯❯ Pevné dosky na dokumenty vo 

sviežich farbách a modernom dizajne
❯❯ Z priehľadného polypropylénu 

hrúbky 0,5 mm
❯❯ Ideálne pre bezpečný 

prenos dokumentov
❯❯ Kapacita 150 listov
❯❯ Rozmery: 23,3 × 32,0 cm (š × v)

ŠTVORKRÚŽKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Priehľadné polypropylénové dosky 

s moderným embosingom
❯❯ O-mechanika 20,0 mm
❯❯ Šírka chrbta 2,5 cm; kapacita 140 listov

ks  ľadovo žltá 4,67 € QAF-559.240

ks  marhuľová 4,67 € QAF-559.241

ks  ľadovo modrá 4,67 € QAF-559.242

ks  ľadovo zelená 4,67 € QAF-559.243

ks  ľadovo žltá 3,73 € QAF-559.250 

ks  marhuľová 3,73 € QAF-559.251 

ks  ľadovo modrá 3,73 € QAF-559.252 

ks  ľadovo zelená 3,73 € QAF-559.253 

ks  ľadovo žltá 2,16 € QAF-559.230 

ks  marhuľová 2,16 € QAF-559.231 

ks  ľadovo modrá 2,16 € QAF-559.232 

ks  ľadovo zelená 2,16 € QAF-559.233 

ks  ľadovo žltá 2,94 € QAF-559.236 

ks  marhuľová 2,94 € QAF-559.237 

ks  ľadovo modrá 2,94 € QAF-559.238 

ks  ľadovo zelená 2,94 € QAF-559.239 

3,73 €

4,67 €

2,16 €

Ochutnajte nový
osviežujúci rad
Colour‘Ice a získajte
moderný dizajn
na váš stôl.

Colour’Ice

ľadovo žltá

ľadovo modrá

ľadovo zelená

marhuľová

2,94 €



www.officedepot.sk/archivujCeny sú uvedené bez DPH. 9

ľadovo žltá

ľadovo modrá

ľadovo zelená

marhuľová

Spojenie českej výrobnej kvality a talianskeho dizajnu

PLASTOVÝ PÁKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Zakladač s lamino poťahom s embosovaným povrchom 

a vnútornou čiernou PP fóliou (u čierneho zakladača bielou)
❯❯ Krúžok a radokrúžky zaisťujúce zakladač 

proti samovoľnému roztváraniu
❯❯ Kapacita 670 listov; šírka chrbta 7,0 cm

SPISOVÉ 
DOSKY 
S CVOKOM A4
❯❯ Priehľadné polypropylénové dosky s uzatváraním na cvok
❯❯ Hrúbka materiálu 200 μm
❯❯ Rozmery: 32,4 × 23,6 cm (š × v)

JEDNODOSKA 
S KLIPOM A4
❯❯ Pevná podložka na písanie s laminovaným povrchom
❯❯ Vyrobená z extra pevnej lepenky 2,5 mm
❯❯ Kovový klip; kapacita 100 listov
❯❯ Rozmery: 22,0 × 32,3 cm (š × v)

DOSKY 
S CHLOPŇAMI A GUMIČKOU A4
❯❯ Polypropylénové dosky s tromi chlopňami a uzatváraním na gumičku
❯❯ Hrúbka materiálu 0,5 mm
❯❯ Kapacita 250 listov; rozmery: 24,9 × 32,0 cm (š × v)

ŠTVORKRÚŽKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Vyrobený z extra silného polypropylénu 0,8 mm
❯❯ O-mechanika 15,0 mm; kapacita 70 listov
❯❯ Šírka chrbta 2,0 cm

ks Neo Colori  modrá 2,35 € QAF-155.970

ks Neo Colori  oranžová 2,35 € QAF-155.971

ks Neo Colori  zelená 2,35 € QAF-155.972

ks Neo Colori  ružová 2,35 € QAF-155.973

ks Black&White  biela 2,35 € QAF-155.977

ks Black&White  čierna 2,35 € QAF-155.976

ks Neo Colori  modrá 0,62 € QAF-185.920

ks Neo Colori  oranžová 0,62 € QAF-185.921

ks Neo Colori  zelená 0,62 € QAF-185.922

ks Neo Colori  ružová 0,62 € QAF-185.923

ks Black&White  biela 0,62 € QAF-185.927

ks Black&White  čierna 0,62 € QAF-185.926

ks Neo Colori  modrá 1,56 € QAF-160.980

ks Neo Colori  oranžová 1,56 € QAF-160.981

ks Neo Colori  zelená 1,56 € QAF-160.982

ks Neo Colori  ružová 1,56 € QAF-160.983

ks Black&White  biela 1,56 € QAF-160.987

ks Black&White  čierna 1,56 € QAF-160.986

ks Neo Colori  modrá 1,17 € QAF-175.940

ks Neo Colori  oranžová 1,17 € QAF-175.941

ks Neo Colori  zelená 1,17 € QAF-175.942

ks Neo Colori  ružová 1,17 € QAF-175.943

ks Black&White  biela 1,17 € QAF-175.947

ks Black&White  čierna 1,17 € QAF-175.946

ks Neo Colori  modrá 1,79 € QAF-170.990

ks Neo Colori  oranžová 1,79 € QAF-170.991

ks Neo Colori  zelená 1,79 € QAF-170.992

ks Neo Colori  ružová 1,79 € QAF-170.993

ks Black&White  biela 1,79 € QAF-170.997

ks Black&White  čierna 1,79 € QAF-170.996

1,17 €

1,79 €

2,35 €

0,62 €

1,56 €
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COMBIFILE 
TRIEDIACE 
ZÁVESNÉ DOSKY A4
❯❯ Kombinácia dosiek a závesnej kapsy umožňuje flexibilné 

použitie; unikátne schovávateľné závesné eurodierovanie
❯❯ Kapsa v rohu dosiek chrániaca vložené dokumenty; jednoduchý 

prístup k dokumentom; vhodné na cesty a prenášanie dokumentov
❯❯ Kapacita až 3 × 20 listov papiera (80 g/m²)
❯❯ 3 deliace listy v doskách umožňujú triediť dokumenty
❯❯ Materiál embosovaný PP 200 μm; kapsa na štítok

COMBIFILE ZÁVESNÉ 
DOSKY S ROZŠÍRITEĽNOU 
KAPACITOU A4
❯❯ Kombinácia dosiek a závesnej kapsy umožňuje flexibilné použitie
❯❯ Unikátne schovávateľné závesné eurodierovanie
❯❯ Chlopňa na ochranu vloženého dokumentu
❯❯ Materiál embosovaný PP 200 μm; kapsa na štítok

COMBIFILE PEVNÉ 
ZÁVESNÉ DOSKY A4
❯❯ Kombinácia dosiek a závesnej kapsy umožňuje flexibilné 

použitie; unikátne schovávateľné závesné eurodierovanie
❯❯ Kapsa v rohu dosiek chrániaca vložené dokumenty; jednoduchý 

prístup k dokumentom; vhodné na cesty a prenášanie dokumentov
❯❯ Kapacita až 40 listov papiera (80 g/m²)
❯❯ Pevná zadná strana dosiek (0,7 mm) chráni pred prehnutím
❯❯ Dosky môžu zároveň slúžiť aj ako písacia podložka
❯❯ Materiál embosovaný PP 200 μm; kapsa na štítok

COMBIFILE 
ZÁVESNÉ DOSKY NA DOKUMENTY A4
❯❯ Kombinácia dosiek a závesnej kapsy umožňuje flexibilné 

použitie; unikátne schovávateľné závesné eurodierovanie
❯❯ Kapsa v rohu chrániaca vložené dokumenty; jednoduchý prístup 

k dokumentom; vhodné na cesty a prenášanie dokumentov
❯❯ Kapacita až 40 listov papiera (80 g/m²)
❯❯ Materiál embosovaný PP 200 μm; kapsa na štítok

bal. 3 ks  modrá 3,88 € QAF-871.466

bal. 3 ks  transparentná 3,88 € QAF-956.925

bal. 3 ks  modrá 3,88 € QAF-791.600

bal. 3 ks  transparentná 3,88 € QAF-791.507

bal. 3 ks  modrá 3,88 € QAF-835.788

bal. 3 ks  transparentná 3,88 € QAF-990.777

bal. 5 ks  modrá 3,33 € QAF-898.237

bal. 5 ks  transparentná 3,33 € QAF-196.247

1,29 € / ks

1,29 € / ks1,29 € / ks

0,67 € / ks

rozšírená kapacita
až na 150 strán

3 deliace listy

pevná zadná strana

UNIKÁTNE ZÁVESNÉ DOSKY LEITZ COMBIFILE

UNIKÁTNA skrývateľná 
multiperforácia umožňuje 
flexibilné použitie: podľa 
potreby zmeňte závesnú 
kapsu na dosky a naopakPotrebujete si vziať so sebou 

domov dokumenty  
na prípravu na zajtrajšiu 
prezentáciu? Žiadny  
problém s unikátnymi 
závesnými doskami Leitz 
CombiFile. Dokumenty 
zostanú ochránené pred 
stratou aj pred očami 
zvedavcov. Jediné, čo teraz 
ostane po Vašom odchode, 
bude dobrý dojem.

Vymeniteľný štítok  
na popis obsahu dosiek

Spojenie pravej strany  
až do 1/6 lepšie udrží Vaše 
dokumenty vo vnútri

Rohová kapsa  
na ochranu vložených 
dokumentov
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AT HAND 
ZÁVESNÉ OBALY A4
❯❯ Závesné obaly „U“ v praktickom balení v kartónovej škatuľke; 

ľahká manipulácia s jednotlivými obalmi; škatuľku je možné 
umiestniť zvisle aj vodorovne; hore otvorené; eurodierovanie

❯❯ Materiál polypropylén; priehľadný

ZÁVESNÉ 
OBALY A4 
V ŠKATULI
❯❯ Závesné obaly „U“; hore otvorené; eurodierovanie
❯❯ Materiál polypropylén; balenie v „pizza“ škatuli

ZÁVESNÉ OBALY A4
❯❯ Otvorené hore polypropylénové obaly s europerforáciou
❯❯ Rozmer 100μm a 70μm rozšírených obalov: 22,0 × 30,0 cm

ZÁVESNÉ OBALY 
NA KATALÓGY A4
❯❯ Obal A4 s rozšíriteľnou  

kapacitou bez chlopne
❯❯ Vhodný pre zakladanie cenníkov, katalógov 

a objemnejších dokumentov
❯❯ Hrúbka zakladaného dokumentu až 15 mm
❯❯ Extra silná PVC fólie - pevný a pružný materiál
❯❯ Rozmery: 23,5 × 30,5 cm

bal. 40 ks  55 µm hladký 3,33 € QAF-915.569

bal. 50 ks  48 µm krupicový 2,69 € QAF-915.568

bal. 100 ks  105 µm hladký 8,59 € QAF-645.650

bal. 100 ks  75 µm hladký 7,02 € QAF-245.649

bal. 100 ks  55 µm hladký 3,88 € QAF-245.648

bal. 100 ks  46 µm krupicový 3,09 € QAF-263.678

bal. 50 ks 100 µm krupicový, rozšírený 3,49 € QAF-640.330

bal. 100 ks 90 µm hladký 4,49 € QAF-414.221

bal. 100 ks 75 µm hladký 3,49 € QAF-335.9362

bal. 100 ks 70 µm hladký, rozšírený 3,09 € QAF-550.766

bal. 100 ks 55 µm krupicový 1,99 € QAF-335.7333

bal. 100 ks 50 µm hladký 2,19 € QAF-253.041

bal. 100 ks 40 µm krupicový 1,37 € QAF-495.8001

bal. 10 ks 180 µm hladký 7,79 € QAF-853.223

 od 2,69 € / 50 ks  od 3,09 € / 100 ks

ZÁVESNÉ 
OBALY 
S CHLOPŇOU 
B4, A4
❯❯ Vhodné pre zakladanie objemnejších správ a katalógov
❯❯ Materiál krupicový polypropylén
❯❯ Formát A4: 21,3 × 30,0 cm (š × v)
❯❯ Formát B4: 23,7 × 33,5 cm (š × v), zosilnená europerforácia
❯❯ Kapacita: 80 listov (B4), 10 listov (A4)

bal. 10 ks A4 100 µm krupicový 1,33 € QAF-765.571

bal. 50 ks B4 110 µm krupicový 5,06 € QAF-421.377

 od 0,10 € / ks

 od 1,37 € / 100 ks

 0,78 € / ks

ZÁVESNÉ 
OBALY A4 
BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ
❯❯ 100% biologicky odbúrateľné, 

do 18 mesiacov po likvidácii sa 
obaly rozložia bez negatívnych 
vplyvov na životné prostredie

bal. 100 ks 50 µm krupicový 3,73 € QAF-530.6736

3,73 € / bal.
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OBALY NA DOKLADY „L“ A4
❯❯ Materiál polypropylén; krupicový povrch

OBALY 
NA DOKLADY 
„L“ SILNÉ A4
❯❯ Materiál PVC; hladký, priehľadný

OPALINE 
SPISOVÉ DOSKY 
S CVOKOM A4, A5, A6, A7
❯❯ Priehľadné polypropylénové dosky so 

zapínaním na cvok; hrúbka 200 μm
❯❯ Formáty A4 a A5 sú vhodné na zakladanie bežných dokumentov 

a letákov, formát A6 a A7 na doklady a drobné dokumenty

OPALINE 
BOX NA SPISY A4
❯❯ Polopriehľadný trojchlopňový box chrániaci spisy, katalógy a iné tlačivá
❯❯ Hrúbka materiálu 0,6 mm; šírka chrbta 3,0 cm
❯❯ Rozmery: 33,0 × 24,0 cm (š × v)

bal. 25 ks 90 µm  transparentná 0,94 € QAF-334.6405

bal. 100 ks 90 µm  transparentná 3,09 € QAF-334.7238

bal. 100 ks 90 µm mix farieb 3,09 € QAF-334.7472

bal. 10 ks 150 µm  transparentná 1,56 € QAF-206.156

bal. 10 ks 150 µm  modrá 1,56 € QAF-206.108

bal. 10 ks 150 µm  červená 1,56 € QAF-206.112

bal. 10 ks 150 µm  žltá 1,56 € QAF-206.105

bal. 10 ks 150 µm  zelená 1,56 € QAF-206.110

bal. 25 ks A4 mix farieb 5,84 € QAF-377.666

bal. 25 ks A5 mix farieb 4,27 € QAF-555.899

bal. 5 ks A6  modrá 1,49 € QAF-555.901

bal. 5 ks A7  modrá 1,09 € QAF-555.902

ks  modrá 1,56 € QAF-653.483

ks  červená 1,56 € QAF-653.338

ks  oranžová 1,56 € QAF-653.485

ks  zelená 1,56 € QAF-653.484

ks  číra 1,56 € QAF-653.482

 od 3,09 € / 100 ks  0,16 € / ks

 od 0,17 € / ks1,56 €

extra silný polypropylén Opaline 0,6 mm
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JEDNODOSKA 
S KLIPOM A4
❯❯ Podložka z pevného kartónu s lamino poťahom s rastrom
❯❯ Klip s pútkom na zavesenie; kapacita 25 listov

DOSKY 
S CHLOPŇAMI 
A GUMIČKOU A4
❯❯ Dosky sú vyrobené z prešpánu 320 g/m²
❯❯ Nalepená chrbtová etiketa; rozmery: 24,0 × 32,0 cm (š × v) 

DOSKY 
S CHLOPŇAMI 
A GUMIČKOU A4
❯❯ Materiál polypropylén, hrúbka 0,6 mm
❯❯ Roztiahnuteľný chrbát až 3,0 cm
❯❯ Kapacita 250 listov (80 g/m²); rozmery: 24,7 × 32,0 cm (š × v)

EXABOARD 
DVOJDOSKA 
S KLIPOM A4
❯❯ Luxusné zatváracie dosky z dizajnového radu Exactive®

❯❯ Vnútri plastové vrecko, kovový klip na papiere a úchyt pre pero
❯❯ Vyrobené z ľahkého, odolného a súčasne ekologického plastu

ks  čierna 1,17 € QAF-400.304

ks  tmavo modrá 1,17 € QAF-400.300

ks  červená 1,17 € QAF-400.303

ks  žltá 1,17 € QAF-400.302

ks  tmavo zelená 1,17 € QAF-400.301

bal. 10 ks  čierna 4,49 € QAF-585.2025

bal. 10 ks  modrá 4,49 € QAF-585.2070

bal. 10 ks  červená 4,49 € QAF-585.2034

bal. 10 ks  žltá 4,49 € QAF-585.2061

bal. 10 ks  oranžová 4,49 € QAF-585.2043

bal. 10 ks  zelená 4,49 € QAF-585.2052

bal. 10 ks mix farieb 4,49 € QAF-585.2016

bal. 5 ks  modrá 3,88 € QAF-202.505

bal. 5 ks  červená 3,88 € QAF-702.801

bal. 5 ks  zelená 3,88 € QAF-134.988

bal. 5 ks  číra 3,88 € QAF-586.478

bal. 5 ks  dymová 3,88 € QAF-565.444

ks  čierna 7,65 € QAF-750.400

1,17 €

0,45 € / ks0,78 € / ks

7,65 €
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zosilnené okolie 
závesnej lišty spevnené dno

rozlišovač možno upraviť 
niekoľkými spôsobmi

CLASSIC ZÁVESNÉ 
PAPIEROVÉ DOSKY A4
❯❯ Dosky zo 100% recyklovaného kartónu 210 g/m² 

so spevneným dnom a okolím lišty
❯❯ Plastový rozlišovač s vymeniteľným papierovým štítkom
❯❯ Rozlišovač je možné upevniť v 9 rôznych pozíciách
❯❯ Prelisované dno umožňuje zvýšiť kapacitu až na 3,0 cm

ZÁVESNÝ 
RÝCHLOVIAZAČ A4
❯❯ Určené do závesného zakladača, 

prípadne do pákového zakladača
❯❯ Recyklovaný kartón 240 g/m²; 

rozmery: 25,5 × 31,0 cm (š × v)

RÝCHLOVIAZAČ  
A4
❯❯ Priehľadná predná strana
❯❯ Farebné zadné dosky
❯❯ Zasúvací štítok na označenie; materiál: polypropylén

RÝCHLOVIAZAČ 
S EUROPERFORÁCIOU A4
❯❯ S možnosťou zakladať do zakladačov; spodná strana 

farebná, vrchná strana priehľadná; vyrobené z pevného 
polypropylénu; popisovateľný chrbtový štítok

DOSKY S TROMI 
CHLOPŇAMI A4
❯❯ Dosky sú vyrobené z recyklovaného 

kartónu 240 g/m²
❯❯ Rozmery: 23,0 × 31,0 cm (š × v)

bal. 25 ks  biela 15,09 € QAF-306.145

bal. 25 ks  modrá 15,09 € QAF-306.322

bal. 25 ks  červená 15,09 € QAF-306.288

bal. 25 ks  žltá 15,09 € QAF-306.489

bal. 25 ks  zelená 15,09 € QAF-306.511

bal. 50 ks  modrá 5,69 € QAF-236.154

bal. 50 ks  žltá 5,69 € QAF-236.300

bal. 50 ks  zelená 5,69 € QAF-236.288

bal. 50 ks  ružová 5,69 € QAF-236.526

bal. 50 ks  modrá 5,45 € QAF-520.697

bal. 50 ks  žltá 5,45 € QAF-520.789

bal. 50 ks  zelená 5,45 € QAF-520.741

bal. 50 ks  ružová 5,45 € QAF-520.846

bal. 25 ks  čierna 2,29 € QAF-302.345

bal. 25 ks  biela 2,29 € QAF-302.340

bal. 25 ks  modrá 2,29 € QAF-302.325

bal. 25 ks  tmavo modrá 2,29 € QAF-302.315

bal. 25 ks  červená 2,29 € QAF-302.350

bal. 25 ks  žltá 2,29 € QAF-302.260

bal. 25 ks  zelená 2,29 € QAF-302.355

bal. 25 ks  sivá 2,29 € QAF-302.385

bal. 20 ks  čierna 3,49 € QAF-963.267

bal. 20 ks  biela 3,49 € QAF-963.125

bal. 20 ks  modrá 3,49 € QAF-963.486

bal. 20 ks  červená 3,49 € QAF-963.329

bal. 20 ks  žltá 3,49 € QAF-963.608

bal. 20 ks  zelená 3,49 € QAF-963.590

0,60 € / ks

0,11 € / ks

0,09 € / ks

0,17 € / ks

0,10 € / ks
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PLASTOVÝ PÁKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Vyrobené z kvalitného silného kartónu potiahnutého 

z vonkajšej i vnútornej strany polypropylénovou fóliou
❯❯ Na spodných hranách opatrené ochranným kovovým lemovaním, ktoré 

predlžuje životnosť zakladača a chráni nábytok pred poškodením
❯❯ Chrbtová kapsa s vymeniteľnou etiketou

PÁKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Vyrobené z kvalitného silného kartónu potiahnutého 

z vonkajšej strany umývateľnou polypropylénovou 
fóliou a z vnútornej strany hladkým papierom

❯❯ Chrbtová kapsa s vymeniteľnou etiketou

šírka chrbta 5,0 cm  8,0 cm

ks  čierna 1,96 € QAF-115.052 QAF-115.058

ks  biela 1,96 € QAF-115.056 QAF-115.062

ks  modrá 1,96 € QAF-115.053 QAF-115.059

ks  červená 1,96 € QAF-115.055 QAF-115.061

ks  žltá 1,96 € QAF-115.057 QAF-115.063

ks  zelená 1,96 € QAF-115.054 QAF-115.060

šírka chrbta 5,0 cm  7,5 cm

4 ks + 1 ks  čierna QAF-115.036 QAF-115.043

4 ks + 1 ks  biela QAF-115.041 QAF-115.048

4 ks + 1 ks  modrá QAF-115.037 QAF-115.044

4 ks + 1 ks  červená QAF-115.040 QAF-115.047

4 ks + 1 ks  žltá QAF-115.042 QAF-115.049

4 ks + 1 ks  zelená QAF-115.038 QAF-115.045

4 ks + 1 ks  sivá QAF-115.039 QAF-115.046

1,96 €

4+1 ZADARMO
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ARCHÍVNY 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Zakladač na uloženie 

dokumentov formátu A4 
❯❯ Všitá kartónová kapsa; 

šírka chrbta 7,5 cm

ECONOMY 
PÁKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Obľúbený výrobok 

v ekonomickom prevedení
❯❯ Mramorovaný povrch s nalepenou 

etiketou; páková mechanika s prítlakom; 
krúžok s lemovaním na ľahké vytiahnutie

❯❯ Bez spodného lemovania a radokrúžkov

ZÁLOŽKY DO 
ZAKLADAČOV
❯❯ Super silné záložky do zakladačov 

a závesných dosiek
❯❯ Plastové záložky nepoškodzujú podklad
❯❯ Opakované použitie
❯❯ Popisovateľné prepisovacie 

ceruzkou či markerom
❯❯ Rozmery: 50,8 × 38,1 mm
❯❯ Balenie obsahuje 4× 6 záložiek

SAMOLEPIACE 
ETIKETY NA 
ZAKLADAČE
❯❯ Pre 100% prekrytie starých 

označení a vytvorenie nového 
vzhľadu zakladačov

❯❯ Vhodné pre atramentové a laserové 
tlačiarne a kopírovacie stroje

❯❯ Software a šablóny zadarmo 
na www.avery-zveckform.cz

ks na archu rozmery (mm)

bal. 100 + 20 ks 4 (1 × 4) 192,0 × 61,0 7,79 € QAF-371.714

bal. 175 + 35 ks 7 (1 × 7) 192,0 × 38,0 7,79 € QAF-698.104

ks  čierna 1,17 € QAF-393.291

ks  modrá 1,17 € QAF-393.292

ks  červená 1,17 € QAF-393.293
bal. 20 ks 7,5 cm 15,59 € QAF-545.100 

bal. 20 ks 5,0 cm 15,59 € QAF-545.500 

bal. mix farieb 2,69 € QAF-160.922

1,17 € 0,78 € / ks

7,79 €2,69 €
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výnimočne
dlhá záruka 10 rokov
na pákovú mechaniku

spoľahlivé
radokrúžky zabraňujú
roztváraniu zakladača

kvalitné ochranné lemovanie
predlžuje životnosť zakladača
a súčasne nepoškodzuje
nábytok

M
AX

I

A4A ZÁRUKA

ODOLNÝ
MECHANIZMUS

Pákový zakladač prémiovej kvality

PRÉMIOVÁ
KVALITA
OHLADUPLNÉ
K PRÍRODE

'

ROCNÁˇ

PLASTOVÝ PÁKOVÝ 
ZAKLADAČ MAXI A4+
❯❯ Vďaka formátu MAXI A4+ pojme zakladač dokumenty 

v prospektových obaloch, bez toho, aby z neho vyčnievali
❯❯ Z vonkajšej aj vnútornej strany PP fólia chráni zakladač a predlžuje jeho životnosť
❯❯ Široká škála office aj pastelových farieb
❯❯ Chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom
❯❯ Spoľahlivé zámky (radokrúžky) a chrbtový krúžok pre stabilitu a ľahkú manipuláciu
❯❯ Výnimočná záruka 10 rokov na pákovú mechaniku
❯❯ Kapacita 600 listov; šírka chrbta 8,0 cm

ks  čierna 2,15 € QAF-478.106

ks  tmavo sivá 2,15 € QAF-478.116

ks  tmavo zelená 2,15 € QAF-478.115

ks  zelená 2,15 € QAF-478.108

ks  limetková 2,15 € QAF-478.118

ks  svetlo zelená 2,15 € QAF-478.102

ks  svetlo modrá 2,15 € QAF-478.101

ks  lila 2,15 € QAF-478.105

ks  modrá 2,15 € QAF-478.107

ks  tmavo modrá 2,15 € QAF-478.114

ks  purpurová 2,15 € QAF-478.119

ks  fuchsiová 2,15 € QAF-478.111

ks  malinová 2,15 € QAF-478.120

ks  ružová 2,15 € QAF-478.117

ks  bordó 2,15 € QAF-478.103

ks  červená 2,15 € QAF-478.110

ks  oranžová 2,15 € QAF-478.109

ks  lososová 2,15 € QAF-478.104

ks  žltá 2,15 € QAF-478.113

ks  biela 2,15 € QAF-478.112

2,15 €
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PLASTOVÝ PÁKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Vysoko kvalitný zakladač pre dlhodobé a bezproblémové používanie
❯❯ Páková mechanika s výnimočnou silou pre vždy 

presné zatváranie s garanciou 3 roky
❯❯ Inovatívne vlastnosti, napr. ergonomický úchop páky mechaniky
❯❯ Štýlový dizajn - vysoko kvalitné dosky s pevnou PP 

fóliou z vnútornej i vonkajšej strany zakladača
❯❯ Rado krúžky, chrbtový otvor a kovové lišty sú samozrejmou 

súčasťou; chrbtové vrecko s vymeniteľnou etiketou
❯❯ Kapacita 350 listov (chrbát 5,0 cm) 

a 500 listov A4 80 g/m² (chrbát 7,5 cm)

šírka chrbta 5,0 cm 7,5 cm

5 ks + 1 ks  čierna QAF-222.164 QAF-111.157

5 ks + 1 ks  biela QAF-222.065 QAF-111.122

5 ks + 1 ks  modrá QAF-222.304 QAF-111.312

5 ks + 1 ks  svetlo modrá QAF-522.386 QAF-488.267

5 ks + 1 ks  červená QAF-222.269 QAF-111.203

5 ks + 1 ks  bordó QAF-222.701 QAF-111.687

5 ks + 1 ks  žltá QAF-222.415 QAF-111.406

5 ks + 1 ks  oranžová QAF-222.565 QAF-111.487

5 ks + 1 ks  zelená QAF-222.385 QAF-111.359

5 ks + 1 ks  tyrkysová QAF-522.491 QAF-488.365

5 ks + 1 ks  fialová QAF-522.268 QAF-488.189

5 ks + 1 ks  sivá QAF-222.899 QAF-111.702

5 ks + 1 ks  ružová QAF-222.176 QAF-111.365

5 ks + 1 ks  mätová QAF-222.175 QAF-111.360

5+1 ZADARMO

šírka chrbta 5,0 cm 7,5 cm

5 ks + 1 ks  krémová Naturele QAF-222.166 QAF-111.490

5 ks + 1 ks  piesková Naturele QAF-222.165 QAF-111.489

5 ks + 1 ks  modrá Solea QAF-222.167 QAF-111.361

5 ks + 1 ks  červená Solea QAF-222.168 QAF-111.362

5 ks + 1 ks  levanduľová Solea QAF-222.169 QAF-111.363

5 ks + 1 ks  broskyňová Solea QAF-222.170 QAF-111.364

5 ks + 1 ks  modrá VIVIDA QAF-222.171 QAF-215.500

5 ks + 1 ks  červená VIVIDA QAF-222.172 QAF-215.501

5 ks + 1 ks  žltá VIVIDA QAF-222.174 QAF-215.503

5 ks + 1 ks  zelená VIVIDA QAF-222.173 QAF-215.502

5 ks + 1 ks  ľadovo žltá Colour‘Ice QAF-559.294

5 ks + 1 ks  marhuľová Colour‘Ice QAF-559.295

5 ks + 1 ks  ľadovo modrá Colour‘Ice QAF-559.296

5 ks + 1 ks  ľadovo zelená Colour‘Ice QAF-559.297

Zakladač 

Esselte 

No.1 Power 

s pákovou 

mechanikou, 

ktorá drží 

pevne 

a presne 

uzavretá.

TESTOVANÉ
Garancia presného 

otvorenia a zatvorenia

 10 000krát
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KRÚŽKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Obľúbený plastový zakladač, kvalitný polypropylénový povrch aj vo 

vnútri zakladača; spoľahlivá mechanika; chrbtová kapsa na označenie
❯❯ D-mechanika 30,0 mm; šírka chrbta 4,0 cm
❯❯ Kapacita 275 listov

OPALINE 
KRÚŽKOVÝ 
ZAKLADAČ A4
❯❯ Moderný vzhľad; príjemný vrúbkovaný potlačiteľný povrch
❯❯ Vyrobené z polopriehľadného polypropylénu; Opaline; 

hrúbka 0,8 mm; O-mechanika 15,0 mm
❯❯ Šírka chrbta 2,0 cm; kapacita 70 listov

PREZENTAČNÝ 
ŠTVORKRÚŽKOVÝ ZAKLADAČ A4
❯❯ Pre vytvorenie individuálnych materiálov vďaka 

transparentnej prednej a chrbtovej kapse
❯❯ Materiál: lepenka potiahnutá bielou PVC fóliou

dvojkrúžkový štvorkrúžkový

ks  čierna 1,84 € QAF-351.517 QAF-351.507 

ks  biela 1,84 € QAF-351.510 QAF-351.500 

ks  modrá 1,84 € QAF-351.514 QAF-351.504 

ks  červená 1,84 € QAF-351.512 QAF-351.502 

ks  žltá 1,84 € QAF-351.511 QAF-351.501 

ks  zelená 1,84 € QAF-351.515 QAF-351.505 

ks  sivá 1,84 € QAF-351.516 QAF-351.506 

dvojkrúžkový štvorkrúžkový

3 ks + 1 ks  modrá QAF-370.420 QAF-818.335 

3 ks + 1 ks  oranžová QAF-370.428 QAF-818.338 

3 ks + 1 ks  zelená QAF-370.418 QAF-818.332 

3 ks + 1 ks  číra QAF-370.411 QAF-818.330

3 ks + 1 ks  červená QAF-370.412 QAF-818.331

šírka chrbta Ø krúžku kapacita

ks 3,1 cm 15 mm 1,88 € 130 listov QAF-332.638

ks 3,8 cm 25 mm 1,92 € 230 listov QAF-332.231

ks 4,8 cm 30 mm 1,96 € 275 listov QAF-332.456

ks 7,2 cm 55 mm 2,69 € 525 listov QAF-332.499

ks 8,0 cm 70 mm 2,98 € 675 listov QAF-332.878

1,84 €

3+1 ZADARMO od 1,88 €

vonkajšia a vnútorná 
strana potiahnutá 
kvalitným
polypropylénom
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ZOSILNENÝ 
REGISTER MAXI A4+
❯❯ Zosilnený farebný prepisovateľný register MAXI A4+
❯❯ Pre číselné triedenie dokumentov; vyrobený z kvalitného 

silného kartónu pre ľahkú manipuláciu a dlhšiu životnosť

PLASTOVÝ ROZLIŠOVAČ 
A4 A MAXI A4+
❯❯ Eurodierovanie pre použitie v krúžkových a pákových zakladačoch
❯❯ MAXI: širší formát vhodný na ukladanie dokumentov v prospektových 

obaloch do zakladačov (najlepšie formátu MAXI A4+)
❯❯ Materiál tuhý polypropylén

FAREBNÝ 
ROZLIŠOVAČ A4
❯❯ Rozlišovač s europerforáciou  

a výkrojmi
❯❯ Kartón 220 g/m²

PAPIEROVÉ 
ROZRAĎOVAČE
❯❯ Vhodné pre všetky druhy zakladačov
❯❯ Rozmery: 10,5 × 24,0 cm (š × v); kartón 190 g/m²

PLASTOVÝ 
REGISTER A4
❯❯ Eurodierovanie pre 

použitie v krúžkových 
a pákových zakladačoch

❯❯ Materiál tuhý polypropylén

ks MAXI 1–5 0,78 € QAF-100.315

ks MAXI 1–12 1,72 € QAF-100.343

ks MAXI 1–31 3,88 € QAF-100.345

ks MAXI 5 listov 0,78 € QAF-562.454

ks MAXI 10 listov 1,49 € QAF-562.456

ks  5 listov 0,49 € QAF-330.855

ks 6 listov 0,78 € QAF-330.857

ks 10 listov 0,98 € QAF-330.829

ks 12 listov 1,17 € QAF-330.825

ks 6 listov 0,39 € QAF-562.411

ks 12 listov 0,72 € QAF-562.409

bal. 100 ks  modrá 1,56 € QAF-200.714

bal. 100 ks  žltá 1,56 € QAF-200.712

bal. 100 ks  oranžová 1,56 € QAF-200.735

bal. 100 ks  zelená 1,56 € QAF-200.720

bal. 100 ks  ružová 1,56 € QAF-200.744

bal. 100 ks  mix farieb 1,56 € QAF-200.751

ks A–Z 0,94 € QAF-139.257

ks 1–5 0,39 € QAF-139.239

ks  1–10 0,55 € QAF-139.241

ks 1–12 0,66 € QAF-139.244

ks 1–20 0,98 € QAF-139.250

ks 1–31 1,37 € QAF-139.254

od 0,78 €

1,56 € / 100 ks

od 0,39 €

od 0,49 €

od 0,39 €
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Ucelené riešenie pre
triedenie a organizáciu dokumentov

DIZAJNOVÁ RADA EXACTIVE
 A  Exacase aktovka s držadlom A4
❯❯ Profesionálna aktovka s luxusným vzhľadom z ľahkého 

odolného ekologického plastu kolekcia EXACTIVE®

❯❯ 13 roztiahnuteľných priehradok na dokumenty A4 s označením; 
zatváranie na cvok; ergonomické držadlo

B  Exafolder konferenčné dosky A4
❯❯ S krúžkovou väzbou a držadlom pre pohodlný prenos 
❯❯ Kapsy na zips, pútka na perá, zapínanie na zips

 C  Exafolio aktovka A4
❯❯ Pre pohodlné triedenie a pohodlný prenos dokumentov formátu A4
❯❯ 6 priehradiek na 200 listov, kapsy na zips, pútko na pero, zapínanie na druk  

 A  ks 33,0 × 26,0 cm 7,39 € QAF-678.453

 B  ks 36,0 × 34,0 × 5,5 cm 17,99 € QAF-225.308

 C  ks 33,5 × 25,5 cm 9,99 € QAF-991.622

od 7,39 €
zľava až 43 % 

 A

 B

 C
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ZOŠÍVAČKA  
NEXXT 5502
❯❯ Spoľahlivá celokovová zošívačka 

v inovovanom designe rady NeXXt
❯❯ Patentovaná DIT technológia, integrovaný vyberač drôtikov
❯❯ Protisklzové plastové dno proti poškodeniu nábytka
❯❯ Typy zošívania: uzavreté, otvorené a nástenkové
❯❯ Rozmery: 4,0 × 5,8 × 14,5 cm (š × v x h) 
❯❯ Výkon 30 listov

ZOŠÍVAČKA RAPID 
COLOUR´ICE F4
❯❯ Kompaktná mini zošívačka vo sviežich farbách 

ľadového designu rady Colour´Ice
❯❯ Pevný oceľový zásobník na drôtiky 24/6 a 26/6 
❯❯ Uzavreté zošívanie, horné plnenie drôtikov
❯❯ Rozmery: 9,3 × 3,3 × 12,5 cm ( š × v x h) 
❯❯ Výkon 10 listov

DIEROVAČKA  
NEXXT 5008
❯❯ Pevná a spoľahlivá celokovová dierovačka v designu NeXXt
❯❯ Protisklzové plastové dno proti poškodeniu nábytka
❯❯ Patentový úchyt a ostrejšie dierovacie 

segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
❯❯ Príložník pre štandardné formáty A4, A5, A6
❯❯ Rozmery: 10,7 × 10,0 × 13,7 cm (š × v x h)
❯❯ Výkon 30 listov

 DIEROVAČKA
❯❯ Mini dierovačka s rukoväťou zo spevneného 

plastu a kovovým telom
❯❯ Vo sviežich ľadových farbách rady Colour´Ice
❯❯ Príložník pre všetky štandardné formáty A4, A5, A6
❯❯ Rozmery: 9,1 × 4,3 × 19,2 cm (š × v x h) 
❯❯ Výkon 10 listov

13,49 €

3,79 €

8,99 €

3,49 €

ks   čierna 13,49 € QAF-223.002

ks   tmavo modrá 13,49 € QAF-210.220

ks   svetlo modrá 13,49 € QAF-225.008

ks   červená 13,49 € QAF-322.343

ks   svetlo zelená 13,49 € QAF-225.009

ks   ľadovo žltá 3,79 € QAF-559.200

ks   marhuľová 3,79 € QAF-559.201

ks   ľadovo zelená 3,79 € QAF-559.202

ks   ľadovo modrá 3,79 € QAF-559.203

ks   čierna 8,99 € QAF-908.090

ks   tmavo modrá 8,99 € QAF-120.120

ks   svetlo modrá 8,99 € QAF-555.709

ks   červená 8,99 € QAF-120.130

ks   svetlo zelená 8,99 € QAF-555.710

ks   ľadovo žltá 3,49 € QAF-559.204

ks   marhuľová 3,49 € QAF-559.205

ks   ľadovo zelená 3,49 € QAF-559.206

ks   ľadovo modrá 3,49 € QAF-559.207
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ZOŠÍVAČKA NEXXT 5533
❯❯ Elektrická zošívačka pre moderné, pohodlné zošívanie
❯❯ Využijete predovšetkým v učtárňach či na skladoch, 

kde sa zošíva menej listov veľmi často
❯❯ Typ zošívania: uzavreté; predné plnenie spiniek
❯❯ Súčasťou je adaptér a štartovacie balenie spiniek (200 ks)
❯❯ Rozmery: 5,9 × 7,2 × 20,4 cm (š × v × h); 

hĺbka vkladania: 1,0-2,0 cm
❯❯ Výkon 20 listov; drôtiky E2

VEĽKOKAPACITNÁ 
ZOŠÍVAČKA HD 200
❯❯ Celokovová zošívačka s extra 

výkonnou mechanikou
❯❯ Zarážky z gumy pre väčšiu 

stabilitu a ochranu nábytku
❯❯ Uzavreté zošívanie; plnenie spiniek 

pomocou pružinovej mechaniky
❯❯ Nastaviteľná hĺbka vkladania
❯❯ Dĺžka: 30,0 cm; hĺbka 

vkladania max.: 6,5 cm
❯❯ Výkon až 240 listov; rôzne drôtiky

DIEROVAČKA 
HDC 65
❯❯ Celokovová dierovačka s veľkým priestorom na 

papierové konfety v ergonomickom dizajne
❯❯ Možnosť aretácie v plochej polohe 

na ľahšie skladovanie
❯❯ Kovový príložník pre formáty A3, A4, A5, A6
❯❯ Rozmery: 11,9 × 10,4 × 22,9 cm (š × v × h)
❯❯ Výkon 65 listov

S50 SFC  
SO SUPERPLOCHÝM ZOŠÍVANÍM
❯❯ Stolná zošívačka s technológiou SuperFlatClinch™, 

ktorá ušetrí až 40% miesta pri stohovaní papiera
❯❯ Typ zošívania: superploché uzavreté; horné plnenie spiniek
❯❯ Rozmery: 4,1 × 6,6 × 14,4 cm (š × v × h); hĺbka vkladania: 5,0 cm
❯❯ Výkon 30 listov; drôtiky 24/6, 26/6
❯❯ Výkon až 50 listov; drôtiky 24/8

15,29 €

58,45 €

23,15 € 38,85 €

ks   béžová/čierna 23,15 € QAF-351.451 ks    strieborná/oranžová 38,85 € QAF-501.480

ks    čierna/červená 15,29 € QAF-514.117 

ks   čierna 15,29 € QAF-514.118

ks   modrá 58,45 € QAF-559.165

bal. 2 500 ks náhradné drôtiky 2,69 € QAF-559.167

 listov

listov

listovlistov

Patentovaná technológia SUPER PLOCHÉ ZOŠÍVANIE
Umožňuje superploché výsledky práce. Ušetríte až 40% objemu dokumentov
založených v zakladačoch. Takže dokumenty, ktoré boli normálne založené až 
v 10 zakladačoch, budú teraz založené len v 6 zakladačoch.
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ARCHIVAČNÉ SPONY
❯❯ Spony pre archiváciu dierovaných 

dokumentov a tabelačný papier
❯❯ Pomocou navliekača prenesiete 

archivovaný materiál na sponu a uzavrite
❯❯ Vzdialenosť dierovania 8,0 cm; 

výnimočná kapacita 8,5 cm

5,06 €7,99 €

od 0,53 € / ks

bal. 50 ks s navliekačom 6,24 € QAF-305.201

bal. 100 ks bez navliekača 10,16 € QAF-305.200

(š × v x h)

 A  bal. 5 ks 5,0 × 33,0 × 26,0 cm 2,69 € QAF-102.250

 B  bal. 5 ks 7,5 × 33,0 × 26,0 cm 3,09 € QAF-102.260

 C  bal. 5 ks 11,0 × 33,0 × 26,0 cm 4,27 € QAF-102.270

 D  bal. 5 ks 15,0 × 33,0 × 26,0 cm 5,45 € QAF-102.271

 E  bal. 5 ks 10,0 × 44,5 × 31,0 cm 6,24 € QAF-102.280

ks 61,0 × 38,0 × 43,0 cm (š × v × h) 5,06 € QAF-102.283ks 7,99 € QAF-340.200

od 0,10 € / ks

ARCHIVAČNÝ 
BOX
❯❯ Vysoko pevná škatuľa z hladkej lepenky 1 000 g/m²  

a 1 150 g/m² (D) na prehľadné uloženie a archiváciu 
dokumentov; tri varianty postavenia a popisovania

SŤAHOVACÍ 
KONTAJNER
❯❯ Vyrobený z mimoriadne 

kvalitnej trojvrstvovej vlnitej lepenky so zelenou potlačou
❯❯ Odklápacie veko
❯❯ Určený pre prenášanie objemných dokumentov či predmetov
❯❯ Vhodné pre archiváciu dokumentov formátu A2 alebo 2× A3
❯❯ Max. nosnosť 100 kg

BOX  
S PREDNÝM  
OTVÁRANÍM
❯❯ Otváranie pomocou predného okna pre lahký prístup k obsahu 
❯❯ Ideálny pre stohovanie a ukladanie dokumentov 

s rozmermi 24,0 × 32,0 cm 
❯❯ Horné veko sa dá ľahko odňať, alebo otvoriť na obidve strany 
❯❯ 2 pevné úchyty slúžia na uzatváranie veka 
❯❯ Široký okraj na ľahkú manipuláciu s boxom 
❯❯ Pevné steny a vystužené rohy 
❯❯ Vyrobené z transparentného polypropylénu 
❯❯ Rozmery: 37,0 × 19,0 × 46,0 cm (š × v × h); objem 20 litrov 

 C

 E

 D
 B  A

nosnost až 100 kg

mimoriadna pevnosť



www.officedepot.sk/archivujCeny sú uvedené bez DPH. 25

1,08 €/ks
najlepšia cena

ARCHIVAČNÁ ŠKATUĽA
❯❯ Škatuľa s vekom na zakladače 
❯❯ Pojme 5 zakladačov šírky až 8 cm 
❯❯ Rozmery: 42,7 × 30,8 × 34,3 cm (š × v × h) 

bal. 5 ks 5,39 € QAF-191.425

WOODGRAIN  
ARCHIVAČNÝ KONTAJNER
❯❯ „Americká klasika“ na archiváciu dokumentov 

v archivačných boxoch alebo zakladačoch 
❯❯ Odolný a bezpečný, vyrobený zo silnej vlnitej lepenky 

s dvojitým systémom bočných stien (vnútorný 
rozmer 32,5 × 28,5 × 38,5 cm (š × v × h) 

❯❯ Systém automatického skladania FastFold umožňuje 
zloženie kontajnera za pár sekúnd 

❯❯ Otvory bočných strán uľahčujú prenášanie 
❯❯ Veľké etikety na popis obsahu 
❯❯ Rozmer: 34,0 × 29,5 × 40,5 cm (š × v × h); balenie obsahuje 2 ks 

 

akciová cena celkom
2 bal. + 1 bal. ZADARMO 7,98 € QAF-704.487

 KROK 1  KROK 2  KROK 4 KROK 3

2+1 ZADARMO
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ARCHIVAČNÝ BOX A KONTAJNER
❯❯ Populárny systém boxov zo silného, 100% recyklovaného 

kartónu s vysokou nosnosťou
❯❯ Kontajner „A“ je pre voľné uloženie dokumentova 

alebo 4 boxov „S“; nosnosť 15,0 kg
❯❯ Kontajner „D“ slúži na uloženie 4 zakladačov 

šírky 7,5 cm; nosnosť 20,0 kg
❯❯ Kontajner „DC“ na dokumenty formátu A3 (tabelačný 

papier) či až 6 zakladačov š. 7,0 cm; nosnosť 25,0 kg
❯❯ Box „S“ určený pre uloženie dokumentov formátu A4; nosnosť 2,0 kg

PLASTOVÝ BOX
❯❯ Transparentné boxy pre archiváciu dokumentov, 

pracovných odevov či pomôcok
❯❯ Prázdne boxy je možné stohovať
❯❯ Veko je možné jednoducho upevniť a následne ľahko odňať
❯❯ Úchyty na kratších stranách umožňujú jednoduché prenášanie

(š × v x h)

ks "A" 35,0 × 25,0 × 31,0 cm 3,49 € QAF-100.387

ks "D" 36,0 × 31,0 × 31,0 cm 3,88 € QAF-589.174

ks "DC" 42,0 × 31,0 × 32,0 cm 4,49 € QAF-931.631

ks "S" 24,0 × 32,0 × 7,5 cm 0,55 €  QAF-100.486

(š × v x h)

 A  ks 24 l 40,0 × 28,0 × 30,0 cm 3,49 € QAF-340.107

 B  ks 42 l 60,0 × 25,0 × 40,0 cm 5,06 € QAF-340.108

 C  ks 65 l 60,0 × 37,0 × 40,0 cm 6,63 € QAF-340.109

 D  ks 80 l 80,0 × 37,0 × 40,0 cm 7,79 € QAF-340.110

 E  ks 100 l 80,0 × 48,0 × 40,0 cm 10,16 € QAF-340.106

 od 0,55 €

 od 3,49 €
 B

 C

 D

 E

 A
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ODPADKOVÝ 
KÔŠ
❯❯ V priehľadnom designe, 

sviežich farbách 
s moderným embosingom 
rady Colour‘Ice

❯❯ Výška: 30,5 cm 
❯❯ Priemer: 28,5 cm (horný)
❯❯ Objem: 14,0 l

STOJANČEK 
NA TUŽKY
❯❯ V priehľadnom designe pre 

uloženie Vašich písacích potrieb 
od tužiek po popisovače

❯❯ Kelímok je rozdelený na dve časti 
❯❯ Stabilné dno zabraňuje 

prevrhnutiu stojančeka
❯❯ Rozmery: 10,0 × 12,5 × 9,0 cm

POHÁRIK 
NA TUŽKY
❯❯ Otočný: 7 priehradiek; 

rozmery:  
17,0 × 9,0 × 17,0 cm

❯❯ Veľký: výška 10,0 cm; 
priemer 7,5 cm

❯❯ Malý: výška 6,5 cm; 
priemer 5,5 cm 

ODPADKOVÝ 
KÔŠ
❯❯ Drôtený kôš bez veka
❯❯ Výška 28,0 cm; 

priemer 26,0 cm
❯❯ Objem: 13,0 l

ZÁSUVKY
❯❯ Zostava obsahuje tri zásuvky
❯❯ Vzdialenosť medzi zásuvkami 5,0 cm
❯❯ Celková výška 23,0 cm
❯❯ Rozmery: 26,3 × 23,0 × 34,0 cm (š × v × h)

ZÁSUVKA
❯❯ Plastový odkladač  

na dokumenty formátu  
A4 v priehľadnom  
designe a sviežich 
farbách Colour‘Ice

❯❯ Kolmé a predsadené stohovanie
❯❯ Rozmery: 25,4 × 6,1 × 35,0 cm 

(š × v x h)

ks   ľadovo žltá 3,79 € QAF-559.284

ks   marhuľová 3,79 € QAF-559.285

ks   ľadovo modrá 3,79 € QAF-559.286

ks   ľadovo zelená 3,79 € QAF-559.287

ks   ľadovo žltá 2,99 € QAF-559.260

ks   marhuľová 2,99 € QAF-559.261

ks   ľadovo modrá 2,99 € QAF-559.262

ks   ľadovo zelená 2,99 € QAF-559.263

 A  ks otočný  čierna 9,49 € QAF-408.107

 B  ks veľký  čierna 1,39 € QAF-408.108

 B  ks veľký  strieborná 1,39 € QAF-257.966

 C  ks malý  čierna 0,90 € QAF-567.531

 C  ks malý  strieborná 0,90 € QAF-501.465

ks  čierna 3,99 € QAF-121.120

ks  strieborná 3,99 € QAF-257.984

ks  čierna 11,– € QAF-452.189

ks  strieborná 11,– € QAF-257.988

ks   ľadovo žltá 2,39 € QAF-559.270

ks   marhuľová 2,39 € QAF-559.271

ks   ľadovo modrá 2,39 € QAF-559.272

ks   ľadovo zelená 2,39 € QAF-559.273

3,79 €

2,99 €

od 0,90 €

3,99 €

11,– €

2,39 €

 B

 C

 A
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BEZPEČNÁ ARCHIVÁCIA ZAČÍNA AŽ SKARTÁCIOU 
Nezabudnite na skartačné lehoty firemného archívu a vyberte si jeden z najpredávanejších skartovacích strojov Fellowes 60CS 
alebo strojov s automatickým podávačom pre modernú skartáciu Rexel Auto+ 60X pre maximálnu bezpečnosť.

SKARTOVACÍ STROJ 60CS
❯❯ Vhodný pre jedného používateľa alebo malú kanceláriu
❯❯ Spracuje sponky zo zošívačky, kancelárske spony a kreditné karty
❯❯ Stupeň utajenia: P3; typ rezu: častice 4 × 50 mm
❯❯ Rýchlosť rezania 4 m/min
❯❯ Kapacita: šírka vstupu papiera 230 mm, kapacita rezania 

až 10 listov papiera 70 g/m² naraz, doba nepretržitej 
skartácie max. 6 min, odpadová nádoba 22 l

❯❯ Obsluha: automatický štart/stop, spätný chod, 
bezpečnostná funkcia SafeSense®, tepelná poistka 
motora, vyklápanie koša pomocou nožného pedálu

❯❯ Záruka: 2 roky na celý stroj, 5 rokov na rezací mechanizmus
❯❯ Rozmery: 23,3 × 40,7 × 37,1 cm (š × v × h); 

hmotnosť: 5,8 kg; hlučnosť: 68 dB

SKARTOVACÍ STROJ AUTO+ 60X
❯❯ Vhodný pre osobné použitie alebo malú kanceláriu
❯❯ Spracuje sponky zo zošívačky, kancelárske spony a kreditné karty
❯❯ Stupeň utajenia: P3; typ rezu: častice 4 × 45 mm
❯❯ Kapacita: automatický podávač na 65 listov papiera  

70 g/m2 naraz, doba skartácie 60 listov = 6 minút / manuálny podávač na max. 
6 listov papiera 70 g/m2, šírka vstupu 220 mm, doba nepretržitej skartácie max. 
8 min (nasleduje cca 40 min pauza na ochladenie), odpadová nádoba 15 l

❯❯ Obsluha: automatický štart/stop, spätný chod, automatický spätný chod 
pri preplnení papierom, ochrana proti zahlteniu papierom, tepelná poistka 
motora, automatické vypnutie po 2 minútach nečinnosti, tichý chod

❯❯ Záruka: 2 roky na celý stroj, 3 roky na rezací mechanizmus
❯❯ Rozmery: 29,5 × 35,0 × 43,0 cm (š × v × h); 

hmotnosť: 7,82 kg; hlučnosť: 60 dB

 ks 96,– € QAF-740.203

 ks 135,– € QAF-899.860

96,– €

135,– €

P3

P3

SKARTOVANIE 
NEBOLO 
NIKDY TAK 
JEDNODUCHÉ!

60
8

15 l P3

P3

REZANIA
doba

skartácie
objem 
košatyp rezu

REZANIA
doba

skartácie
objem 
košatyp rezu

VLOŽIŤ 
papier

ZAVRIEŤ 
veko

HOTOVO 
(automatické skartovanie)



www.officedepot.sk/archivujCeny sú uvedené bez DPH. 29

SKARTOVACÍ STROJ W-71CI
❯❯ Skartovací stroj vhodný pre malú kanceláriu
❯❯ Použitie: rezací mechanizmus spracuje sponky zo zošívačky, kancelárske  

spony, kreditné karty a CD/DVD disky
❯❯ Stupeň utajenia: P-4; certifikát NBÚ
❯❯ Typ rezu: častice 4 × 38 mm, rýchlosť rezania 3 m/min
❯❯ Kapacita: šírka vstupu papiera 230 mm, kapacita rezania až 12 listov papiera  

70 g/m² súčasne, doba nepretržitej skartácie max. 10 min (nasleduje  
cca 20min prestávka na vychladnutie stroja), odpadová nádoba 23 l

❯❯ Obsluha: automatický štart/stop, spätný chod, bezpečnostná funkcia  
SafeSense®, 100% ochrana proti zahlteniu papierom Jam Proof System,  
optická indikácia naplnenia odpadovej nádoby, tepelná poistka motora,  
kolieska pre ľahkú manipuláciu, systém pro úsporu energie

❯❯ Záruka: 2 roky na celý stroj, 5 rokov na rezací mechanizmus
❯❯ Rozmery: 39,0 × 50,0 × 27,5 cm (š × v × h); hmotnosť: 13,2 kg
❯❯ Hlučnosť: 62 dB

SKARTOVACÍ STROJ W-1C
❯❯ Skartovací stroj vhodný na osobné použitie a malú domácu kanceláriu
❯❯ Použitie: rezací mechanizmus spracuje aj náhodne vložené sponky  

zo zošívačky, kancelárske spony a kreditné karty
❯❯ Stupeň utajenia: P-4; certifikát NBÚ
❯❯ Typ rezu: častice 4 × 35 mm, rýchlosť rezania 1,8 m/min
❯❯ Kapacita: pracovná šírka 220 mm, rezanie až 6 listov papiera  

70 g/m² súčasne, doba nepretržitej skartácie 
max. 3 min, odpadová nádoba 11 l

❯❯ Obsluha: manuálne ovládanie štart/stop, 
spätný chod, bezpečnostný zámok

❯❯ Záruka: 1 rok na celý stroj, 1 rok na rezací mechanizmus
❯❯ Rozmery: 35,0 × 30,0 × 15,6 cm (š × v × h); hmotnosť: 3,6 kg
❯❯ Hlučnosť: 65 dB

SKARTOVACÍ STROJ AUTO+ 300X
❯❯ Automatický skartovací stroj vhodný pre strednú 

kanceláriu. Automaticky skartuje až 300 listov A4
❯❯ Použitie: rezací mechanizmus spracuje sponky zo zošívačky, 

kancelárske spony, kreditné karty a CD/DVD disky
❯❯ Stupeň utajenia: P – 4
❯❯ Typ rezu: častice 4 × 40 mm, rýchlosť rezania 3 m/min
❯❯ Kapacita: šírka vstupu papiera 230 mm, automatický podávač na 300 listov 

papiera 70 g/m² naraz, doba nepretržitej skartácie max. 10 min., odpadová 
nádoba 40 l (kapacita až 450 listov papiera 70 g/m²) a 8 CD/DVD diskov

❯❯ Obsluha: automatický štart / stop, spätný chod, automatický 
spätný chod pri preplnení papierom, ochrana proti zahlteniu 
papierom, tepelná poistka motora, tichý chod

❯❯ Záruka: 2 roky na celý stroj, 15 rokov na rezací mechanizmus
❯❯ Rozmery: 35,0 × 65,0 × 49,0 cm (š × v x h)
❯❯ Hmotnosť: 18,2 kg,hlučnosť: 60 dB 

 ks 215,– € QAF-701.8743

 ks 39,– € QAF-701.8729

 ks 535,– € QAF-562.0419

215,– €

39,– €

535,– €

REZANIA

KAPACITA

6

3
min 11 l

doba
skartácie typ rezu

objem 
koša

P-4

DIN

NAJPREDÁVANĚJŠÍ

REZANIA

KAPACITA

300

16
min 40 l

doba
skartácie typ rezu

objem 
koša

P-4

DIN

REZANIA

KAPACITA

12

10
min 23 l P-4

doba
skartácie typ rezu

objem 
koša DIN
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Na kancelárske kontajnery  
a skrine HOBIS. 

V košíku svojej objednávky 
vlož kód kupónu: KH-5

KUPÓN NA

5%
ZĽAVU!

• Nadčasové, atraktívne, variabilné zariadenie kancelárie 
• Kvalitný český kancelársky nábytok v ôsmich farebných variáciách 

Viac informácií s ponukou kancelárskeho nábytku Hobis nájdete 
na www.officedepot.sk 

čierna biela žltá

edding 750 QAF-657.900 QAF-657.657 QAF-222.301

edding 751 QAF-315.595 QAF-140.847 QAF-412.869

edding 780 QAF-600.470 QAF-600.471

DARČEK
edding Calligraphy Set

pre vaše kreatívne ja
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EDDING 

čierna biela žltá

edding 750 QAF-657.900 QAF-657.657 QAF-222.301

edding 751 QAF-315.595 QAF-140.847 QAF-412.869

edding 780 QAF-600.470 QAF-600.471

DARČEK
edding Calligraphy Set

pre vaše kreatívne ja
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USB TOSHIBA U202
❯❯ Kompaktné pamätové médium pre ukladanie 

a prenos dát s vysúvacím konektorom 
❯❯ Univerzálne použitie s USB portami 1.1 a 2.0 
❯❯ Kompatibilný s Windows® XP / Vista / 7 / Mac OS® X 10.5+ / Linux 
❯❯ Funkcie zabezpecenia heslom (128-bit AES encryption) podporovaná 

pre použitie s Windows® XP / Vista / 7 / Mac OS X 10.5+ 
 

ks 16 GB 5,40 € QAF-920.7187

ks 32 GB 9,90 € QAF-258.2956 

SUPER CENA  
za super
USBéčko

CENA OD

5,40 €

Ponuka platí do 12. 4. 2019 alebo do vyčerpania zásob. Tlačové chyby vyhradené. Ceny sú uvedené bez DPH.

V prípade, že si neželáte byť informovaný o zľavách a darčekových akciách, napíšte nám na informacie@officedepot.eu, alebo zavolajte zadarmo na 0800 223 223.

GARANCIA 
ZAJTRA ALEBO ZADARMO®

SKLADOM
7000 POLOŽIEK

ZÁKAZNÍCKE
CENTRUM ZADARMO

tel. 0800 223 223 
informacie@officedepot.eu

www.officedepot.sk/archivuj


