
 

Plastový pákový 
pořadač A4

4590

Kč / ks

Z kvalitního silného kartonu 
S ochranným kovovým  
lemováním 
Hřbetní kapsa s vyměnitelnou  
etiketou 
Šíře hřbetu 5 nebo 8 cm 
Více informací na straně 12

Nakupujte na online.officedepot.cz
Nabídka platí od 1. 2. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Změna balení vyhrazena.

V případě potřeby kontaktuje našeho obchodního zástupce, který vám pomůže s registrací.

Třídění 
a archivace vaše srdeční 

záležitost
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Archivaci dokumentů
předchází jejich tisk 
K tomuto účelu je vhodné používat  
kancelářský papír, který splňuje  
normu ČSN ISO 9706 pro  
dlouhodobou archivaci. Zvolte  
proto kvalitní papír Office Depot® 
a vyberte si vhodný typ dle  
účelu tisku.

Pro černobílý tisk a interní  
komunikaci doporučujeme  
papír Everyday, pro příležitostný  
barevný a velkoobjemový tisk  
použijte Business, pro barevný  
tisk, obchodní nabídky  
a brožury je perfektní  
Colour Printing.

Business
•  Kancelářský papír pro černobílý a příležitostný barevný tisk a bezproblémový průchod 

tiskovými stroji
•  Ideální pro velkoobjemový a oboustranný tisk na laserových a inkoustových tiskárnách 

a kopírovacích strojích
• 5 balíků formátu A4 nebo A3 v kartonu
•	Dodáváme	již	od 1	balíku	
 

balík 500 listů A4 80 g/m2 75,90	Kč FB8-1453826
box 2 500 listů A4 80 g/m2 379,50	Kč FB8-1456200
balík 500 listů A3 80 g/m2 151,80	Kč FB8-1454307

Bělost CIE

40 180
161

Everyday
•  Kvalitní kancelářský papír pro každodenní použití a černobílý tisk na všech  

inkoustových a laserových tiskárnách a kopírkách
• 5 balíků formátu A4 nebo A3 v kartonu
•	A4	dodáváme	v nejmenším	prodejním	množství	5	balíků
•	A3	dodáváme	již	od 1	balíku
 

balík 500 listů A4 80 g/m² 65,90	Kč FB8-1453759
box 2 500 listů A4 80 g/m² 329,50	Kč FB8-8044459
balík 500 listů A3 80 g/m² 131,80	Kč FB8-1453802

Bělost CIE

40 180
153

Colour	Printing
• Multifunkční papír nejvyšší kvality a bělosti pro profesionální tisk barevných dokumentů
•  Dokonalá povrchová úprava a impozantní výsledek při barevném tisku 
• 5 balíků formátu A4 nebo A3 v kartonu
•	A4	dodáváme	v	nejmenším	prodejním	množství	5	balíků
•	A3	dodáváme	již	od	1	balíku	
 

balík 500 listů A4 80 g/m2 85,90	Kč FB8-1452714
balík 500 listů A3 80 g/m2 171,80	Kč FB8-1455919

Bělost CIE

40 180
170

od 65,90 Kč / balík

od 75,90 Kč /  balík

od 85,90 Kč / balík

V rámci ekologického programu Stromy pro život® 
jsme od roku 2003 v českých a slovenských  

lesích vysadili 530 268 stromů.

Za každých 50 prodaných balíků  
kancelářského papíru Office Depot® 

vysadíme 1 strom.

www.online.officedepot.cz
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Čtyřkroužkový	pořadač	A4
• Čtyřkroužkový kartonový pořadač z vnější i vnitřní  
 strany potažený lesklým laminem
• Tloušťka materiálu 1,8 mm
• O-mechanika 30,0 mm; šíře hřbetu 4,0 cm 

ks  černá 35,90	Kč FB8-291885
ks  světle modrá 35,90	Kč FB8-291883
ks  červená 35,90	Kč FB8-291881
ks  žlutá 35,90	Kč FB8-291882
ks  oranžová 35,90	Kč FB8-291887
ks  tmavě zelená 35,90	Kč FB8-291884
ks  růžová 35,90	Kč FB8-291886

Plastový	pákový	pořadač	A4
• Vyrobený z pevné lepenky potažené lesklou lamino fólií
• PremTouch páková mechanika s garancí 10 let
• Zesílený spodní okraj; kapacita 760 listů
• Nalepená hřbetní etiketa; šíře hřbetu 7,0 cm 

ks  černá 59,90	Kč FB8-477100		
ks  modrá 59,90	Kč FB8-477101		
ks  světle modrá 59,90	Kč FB8-477102		
ks  červená 59,90	Kč FB8-477103		
ks  růžová 59,90	Kč FB8-477104		
ks  limetková 59,90	Kč FB8-477105		
ks  purpurová 59,90	Kč FB8-477106
ks  tmavě zelená 59,90	Kč FB8-477107
bal. 10 ks mix barev 599,-	Kč FB8-477108	

35,90 Kč 59,90 Kč

Rychlovazač	A4
• Vyrobeno z prémiového kartonu 355 g/m2 
 potaženého lesklým laminem
• Kapacita 200 listů
• Rozměry: 24,0 × 32,0 cm (š × v) 

ks  černá 9,90	Kč FB8-335200		
ks  modrá 9,90	Kč FB8-335201		
ks  světle modrá 9,90	Kč FB8-335202		
ks  červená 9,90	Kč FB8-335203		
ks  růžová 9,90	Kč FB8-335204		
ks  žlutá 9,90	Kč FB8-335205		
ks  tmavě zelená 9,90	Kč FB8-335206	

9,90 Kč

Desky	s	gumičkou	A4
• Vyrobeno z prémiového kartonu 425 g/m2 
 potaženého lesklým laminem
• Roztažitelný hřbet až 3,5 cm
• Kapacita 300 listů; rozměry: 24,0 × 32,0 cm (š × v) 

ks  černá 24,90	Kč FB8-173410
ks  světle modrá 24,90	Kč FB8-173411
ks  růžová 24,90	Kč FB8-173412
ks  žlutá 24,90	Kč FB8-173413
ks  tmavě zelená 24,90	Kč FB8-173414
ks  limetková 24,90	Kč FB8-173415
ks  purpurová 24,90	Kč FB8-173416
ks  modrá 24,90	Kč FB8-173417	
ks  červená 24,90	Kč FB8-173418
ks  oranžová 24,90	Kč FB8-173419

24,90 Kč
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U k a ž t e  s v ů j  c i t  p r o  d e t a i l .

O s o b i t é  d o p l ň k y  u d ě l a j í  r o z d í l .  
Ř a d a  L e i t z  S t y l e  p r e z e n t o v a n á
o r i g i n á l n í m i  a  s t y l o v ý m i  b a r v a m i 
s  p o v r c h e m  v  d e s i g n u  b r o u š e n é
ocel i  je  právě  t ím doplňkem,  k ter ý 
uk á že  Váš  c i t  p ro  d et a i l  a  k v a l i t u .

Aktovka	s přihrádkami	A4
•  Pro pohodlný přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek, přihrádka na drobné předměty
• Vyrobeno z unikátního odolného polypropylenu
• Rozměry: 25,4 × 33,0 × 3,8 cm (š × v × h) 

ks  arktická bílá 159,-	Kč FB8-238101
ks  granátově červená 159,-	Kč FB8-238102
ks  zelenkavá 159,-	Kč FB8-238103
ks  titanově modrá 159,-	Kč FB8-238104
ks  saténově černá 159,-	Kč FB8-238105

Katalogová	kniha	A4
•  Ideální pro prezentaci či uložení dokumentů, které jsou vystaveny častému prohlížení
• Vyrobeno z unikátního dvoubarevného polypropylenu
• 20 kapes s kapacitou 40 listů 

ks  arktická bílá 59,90	Kč FB8-238131
ks  granátově červená 59,90	Kč FB8-238132
ks  zelenkavá 59,90	Kč FB8-238133
ks  titanově modrá 59,90	Kč FB8-238134
ks  saténově černá 59,90	Kč FB8-238135

Desky	na	spisy	A4
• Ideální pro přenos dokumentů či volných papírů
• Vyrobeno z odolného polypropylenu 
• Kapacita 150 listů
• Rozměry: 23,5 × 32,0 × 8,0 cm (š × v × h) 

ks  arktická bílá 59,90	Kč FB8-238241
ks  granátově červená 59,90	Kč FB8-238242
ks  zelenkavá 59,90	Kč FB8-238243
ks  titanově modrá 59,90	Kč FB8-238244
ks  saténově černá 59,90	Kč FB8-238245

180°	Active	mobilní	pákový	pořadač	A4
•  Pákový pořadač s patentovanou mechanikou Leitz 180° se zárukou 5 let pro zakládání  

na obě strany
• Vnitřní kapsa, úchyt na propisku, uzavírání na gumičku
• Kapacita 350 listů; šíře hřbetu 6,5 cm 

ks  arktická bílá 159,-	Kč FB8-238121
ks  granátově červená 159,-	Kč FB8-238122
ks  zelenkavá 159,-	Kč FB8-238123
ks  titanově modrá 159,-	Kč FB8-238124
ks  saténově černá 159,-	Kč FB8-238125

159,- Kč 159,- Kč

59,90 Kč 59,90 Kč

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   2 06.03.14   13:00
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Přineste barevnou 
harmonii i do své 
kanceláře. Vybírejte  
ze 6 moderních 
barev VIVIDA.

Box	na spisy	A4
•  Kvalitní box na spisy ve svěžích barvách a čtverečkovaném designu VIVIDA
• Vyrobeno z průhledného polypropylenu 0,7 mm
• Ideální pro bezpečný přenos objemnějších dokumentů
• Kapacita 380 listů
• Rozměry: 25,3 × 33,0 × 4,7 cm (š × v × h) 

ks  černá 89,-	Kč FB8-555960	
ks  bílá 89,-	Kč FB8-555961	
ks  modrá 89,-	Kč FB8-555958	
ks  červená 89,-	Kč FB8-555959	
ks  žlutá 89,-	Kč FB8-555963	
ks  zelená 89,-	Kč FB8-555962	

Pákový	pořadač	MAXI	A4+
• Vysoce kvalitní pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1  
 s ergonomickými a uživatelskými výhodami a tříletou zárukou
• Potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií 
• Kapacita 600 listů; šíře hřbetu 8,0 cm 

ks  černá 69,-	Kč FB8-225031	
ks  bílá 69,-	Kč FB8-225032	
ks  modrá 69,-	Kč FB8-225029	
ks  červená 69,-	Kč FB8-225028	
ks  žlutá 69,-	Kč FB8-225033	
ks  zelená 69,-	Kč FB8-225030	

Rychlovazač	A4
• Plastové rychlovazače ve svěžích barvách VIVIDA
• Průhledná přední strana, barevné zadní desky
• Vyrobeny z polypropylenu; formát A4
• Kapacita 160 listů 

bal. 25 ks  černá 97,50	Kč FB8-430305	
bal. 25 ks  bílá 97,50	Kč FB8-430300	
bal. 25 ks  modrá 97,50	Kč FB8-430303	
bal. 25 ks  červená 97,50	Kč FB8-430302	
bal. 25 ks  žlutá 97,50	Kč FB8-430301	
bal. 25 ks  zelená 97,50	Kč FB8-430304	

Desky	s chlopněmi	a gumičkou	A4
•  Kvalitní desky na spisy ve svěžích barvách a čtverečkovaném designu VIVIDA
• Vyrobeno z průhledného polypropylenu 0,5 mm
• Ideální pro bezpečný přenos dokumentů
• Kapacita 150 listů
• Rozměry: 23,3 × 32,0 cm (š × v) 

ks  černá 49,-	Kč FB8-225025	
ks  bílá 49,-	Kč FB8-225026	
ks  modrá 49,-	Kč FB8-225022	
ks  červená 49,-	Kč FB8-225024	
ks  žlutá 49,-	Kč FB8-225027	
ks  zelená 49,-	Kč FB8-225023	

49,- Kč

69,- Kč89,- Kč

3,90 Kč / ks
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Plastový	pákový	pořadač	A4
•  Pořadač s lamino potahem s embosovaným  

povrchem a vnitřní černou PP fólií 
•  Kroužek pro snadné vytažení a radokroužky zajišťující pořadač  

proti samovolnému rozevírání
• Kapacita 670 listů; šíře hřbetu 7,0 cm 

ks  modrá 59,90	Kč FB8-155970
ks  oranžová 59,90	Kč FB8-155971
ks  zelená 59,90	Kč FB8-155972
ks  růžová 59,90	Kč FB8-155973

Desky	s chlopněmi	a gumičkou	A4
•  Polypropylenové desky se třemi chlopněmi a uzavíráním na gumičku
• Tloušťka materiálu 0,5 mm
• Kapacita 250 listů; rozměry: 24,9 × 32,0 cm (š × v) 

ks  modrá 27,90	Kč FB8-175940
ks  oranžová 27,90	Kč FB8-175941
ks  zelená 27,90	Kč FB8-175942
ks  růžová 27,90	Kč FB8-175943

Dvojdeska	s	klipem	A4
• Desky, do kterých je možné uzavřít dokument formátu A4  
 z extra pevné lepenky 2,5 mm
• Vnější povrch lamino, vnitřní černá PP fólie
• Kovový klip; kapacita 100 listů
• Rozměry: 22,0 × 32,3 × 0,6 cm (š × v × h) 

ks  modrá 54,90	Kč FB8-165960
ks  oranžová 54,90	Kč FB8-165961
ks  zelená 54,90	Kč FB8-165962
ks  růžová 54,90	Kč FB8-165963

Spojení české výrobní kvality 
a italského designu

Spisové	desky	s	drukem	A4
• Průhledné polypropylenové desky s uzavíráním na druk
• Tloušťka materiálu 200 µm
• Rozměry: 32,4 × 23,6 cm (š × v) 

ks  modrá 14,90	Kč FB8-185920
ks  oranžová 14,90	Kč FB8-185921
ks  zelená 14,90	Kč FB8-185922
ks  růžová 14,90	Kč FB8-185923

Čtyřkroužkový	pořadač	A4
• Vyroben z extra silného polypropylenu 0,8 mm
• O-mechanika 15,0 mm; kapacita 70 listů
• Šíře hřbetu 2,0 cm 

ks  modrá 42,90	Kč FB8-170990
ks  oranžová 42,90	Kč FB8-170991
ks  zelená 42,90	Kč FB8-170992
ks  růžová 42,90	Kč FB8-170993

59,90 Kč

14,90 Kč 27,90 Kč

54,90 Kč 42,90 Kč
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rozšířená kapacita  
až na 150 stran

3 dělicí listy

pevná zadní strana

Combifile	třídicí	závěsné	desky	A4
•  Kombinace desek a závěsné kapsy, což umožňuje flexibilní použití; unikátní skrývatelná 

závěsná europerforace
•  Kapsa v rohu desek chránící vložené dokumenty; snadný přístup k dokumentům;  

vhodné na cesty a přenášení dokumentů
• Kapacita až 3× 20 listů papíru (80 g/m²)
• 3 dělicí listy v deskách umožňují třídit dokumenty
• Materiál embosovaný PP 200 µm; kapsa na štítek 

bal. 3 ks  modrá 99,-	Kč FB8-871466
bal. 3 ks  transparentní 99,-	Kč FB8-956925

Combifile	závěsné	desky	s rozšiřitelnou	kapacitou	A4
•  Kombinace desek a závěsné kapsy umožňuje flexibilní použití
• Unikátní skrývatelná závěsná europerforace
• Chlopeň pro ochranu vloženého dokumentu
• Materiál embosovaný PP 200 µm; kapsa na štítek 

bal. 3 ks  modrá 99,-	Kč FB8-791600
bal. 3 ks  transparentní 99,-	Kč FB8-791507

Combifile	pevné	závěsné	desky	A4
•  Kombinace desek a závěsné kapsy umožňuje flexibilní použití; unikátní skrývatelná závěsná 

europerforace
•  Kapsa v rohu desek chránící vložené dokumenty; snadný přístup k dokumentům; vhodné 

na cesty a přenášení dokumentů
• Kapacita až 40 listů papíru (80 g/m²)
• Pevná zadní strana desek (0,7 mm) chrání dokumenty před přehnutím
• Desky mohou zároveň sloužit i jako psací podložka
• Materiál embosovaný PP 200 µm; kapsa na štítek 

bal. 3 ks  modrá 99,-	Kč FB8-835788
bal. 3 ks  transparentní 99,-	Kč FB8-990777

Combifile	závěsné	desky	na dokumenty	A4
•  Kombinace desek a závěsné kapsy umožňuje flexibilní použití; unikátní skrývatelná závěsná 

europerforace
•  Kapsa v rohu desek chránící vložené dokumenty; snadný přístup k dokumentům;  

vhodné na cesty a přenášení dokumentů
• Kapacita až 40 listů papíru (80 g/m²)
• Materiál embosovaný PP 200 µm; kapsa na štítek 

bal. 5 ks  modrá 87,50	Kč FB8-898237
bal. 5 ks  transparentní 87,50	Kč FB8-196247

33,- Kč / ks 17,50 Kč / ks

33,- Kč / ks 33,- Kč / ks



tel.: 800 154 322  |  objednavkacz@officedepot.eu8

Závěsné	obaly	s	chlopní	B4,	A4
• Vhodné pro zakládání objemnějších zpráv a katalogů
• Materiál krupičkový polypropylen
• Formát A4: 21,3 × 30,0 cm (š × v)
• Formát B4: 23,7 × 33,5 cm (š × v), zesílená europerforace
• Kapacita: 80 listů (B4), 10 listů (A4) 

bal. 10 ks A4 100 µm krupičkový 32,90	Kč FB8-765571
bal. 50 ks B4 110 µm krupičkový 130,-	Kč FB8-421377

At	Hand	prospektové	obaly	„U”	závěsné	A4
• Závěsné obaly „U” v praktickém balení v kartonové krabičce; snadná manipulace  
 s jednotlivými obaly; krabičku lze umístit svisle i vodorovně; nahoře otevřené;  
 europerforace
• Materiál polypropylen; průhledný 

bal. 40 ks  55 µm hladký 79,90	Kč FB8-915569
bal. 50 ks  48 µm krupičkový 69,90	Kč FB8-915568

Závěsné	obaly	na	katalogy	bez	chlopně	A4
• Obal A4 s rozšiřitelnou kapacitou bez klopy
• Vhodný pro zakládání ceníků, katalogů a objemnějších dokumentů
• Tloušťka zakládaného dokumentu 10,0–15,0 mm
• Extra silná PVC fólie – pevný a pružný materiál
• Rozměry: 23,5 × 30,5 cm 

bal. 10 ks  180 µm hladký 199,-	Kč FB8-853223

Prospektové	obaly	„U“	závěsné	A4
• Nahoře otevřené polypropylenové obaly s europerforací
• Rozměr 100µm rozšířených obalů: 22,0 × 30,0 cm 
 
	 	 											tloušťka																		povrch
bal. 100 ks 40 µm krupičkový 28,90	Kč FB8-4958001
bal. 100 ks 50 µm krupičkový 54,90	Kč FB8-253041
bal. 100 ks 75 µm hladký 89,-	Kč FB8-3359362
bal. 100 ks 90 µm hladký 109,-	Kč FB8-414221
bal. 50 ks 100 µm krupičkový 89,-	Kč FB8-640330

od 69,90 Kč / 50 ks

19,90 Kč / ks od 28,90 Kč / 100 ks

od 2,60 Kč / ks
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Obaly	na doklady	„L“	A4
• Materiál polypropylen; krupičkový povrch 

bal. 100 ks 90 µm  transparentní 79,90	Kč FB8-3347238
bal. 100 ks 90 µm  mix barev 83,90	Kč FB8-3347472

Opaline	plastový	box	na spisy	s gumičkou	A4
• Poloprůhledný tříklopý box chránící vaše spisy, katalogy a jiné tiskoviny
• Tloušťka materiálu 0,8 mm; šíře hřbetu 3,0 cm
• Rozměry: 33,0 × 24,0 cm (š × v) 

ks  modrá 39,90	Kč FB8-653483
ks  červená 39,90	Kč FB8-653338
ks  oranžová 39,90	Kč FB8-653485
ks  zelená 39,90	Kč FB8-653484
ks  čirá 39,90	Kč FB8-653482

Obaly	na doklady	„L“	silné	A4
• Tradiční obal „L“, nejčastěji používaný
• Materiál PVC; hladký, průhledný 

bal. 10 ks 150 µm  transparentní 39,-	Kč FB8-206156
bal. 10 ks 150 µm  modrá 39,-	Kč FB8-206108
bal. 10 ks 150 µm  červená 39,-	Kč FB8-206112
bal. 10 ks 150 µm  žlutá 39,-	Kč FB8-206105
bal. 10 ks 150 µm  zelená 39,-	Kč FB8-206110

extra silný polypropylen Opaline 0,8 mm

Papírové	obaly	„L“	s	okénkem	A4
• Široká barevná škála umožňuje třídění dokumentů
• Vhodné pro potisk a popisování; vyroben z recyklovaného papíru
• Rozměry: 22,0 × 31,0 cm (š × v) 

bal. 100 ks 120 g/m²       mix barev 249,-	Kč FB8-998500
bal. 25 ks 120 g/m²       mix barev 99,90	Kč FB8-998501

Opaline	spisové	desky	s	drukem	A4,	A5,	A6,	A7
• Průhledné polypropylenové desky se zapínáním na druk; tloušťka 200 µm
• Formáty A4 a A5 jsou vhodné na zakládání běžných dokumentů a letáků, formát A6 a A7  
 na doklady a drobné dokumenty 

bal. 25 ks A4      mix barev 149,-	Kč FB8-377666
bal. 25 ks A5      mix barev 109,-	Kč FB8-555899
bal. 5 ks A6  modrá 34,90	Kč FB8-555901
bal. 5 ks A7  modrá 24,50	Kč FB8-555902

od 79,90 Kč / 100 ks od 3,90 Kč / ks

39,90 Kč / ks

od 2,50 Kč / ks

od 4,40 Kč / ks

Prospektové	obaly	„U“	závěsné	s barevným	okrajem	A4
• Nahoře otevřené, europerforace, barevný okraj; materiál polypropylen 

bal. 100 ks 40 µm     modrá krupičkový 79,-	Kč FB8-215613
bal. 100 ks 40 µm     červená krupičkový 79,-	Kč FB8-215611
bal. 100 ks 40 µm     žlutá krupičkový 79,-	Kč FB8-215614

79,- Kč / 100 ks
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Jednodeska	s klipem	A4
• Podložka z pevného kartonu s lamino potahem s rastrem
• Klip s poutkem na zavěšení
• Kapacita 25 listů 

ks  černá 29,90	Kč FB8-400304
ks  tmavě modrá 29,90	Kč FB8-400300
ks  červená 29,90	Kč FB8-400303
ks  žlutá 29,90	Kč FB8-400302
ks  tmavě zelená 29,90	Kč FB8-400301

Desky	s chlopněmi		
a gumičkou	A4
• Desky se třemi chlopněmi a gumičkou
• Materiál polypropylen, tloušťka 0,6 mm
• Roztažitelný hřbet až 3,0 cm
• Kapacita 250 listů (80 g/m²); rozměry: 24,7 × 32,0 cm (š × v) 

bal. 5 ks  modrá 99,-	Kč FB8-202505
bal. 5 ks  červená 99,-	Kč FB8-702801
bal. 5 ks  zelená 99,-	Kč FB8-134988
bal. 5 ks  čirá 99,-	Kč FB8-586478
bal. 5 ks  kouřová 99,-	Kč FB8-565444

Desky	s chlopněmi	a gumičkou	A4
• Desky jsou vyrobené z prešpánu 320 g/m² 
• Nalepená hřbetní etiketa; rozměry: 24,0 × 32,0 cm (š × v)  

bal. 10 ks  černá 109,-	Kč FB8-5852025
bal. 10 ks  modrá 109,-	Kč FB8-5852070
bal. 10 ks  červená 109,-	Kč FB8-5852034
bal. 10 ks  žlutá 109,-	Kč FB8-5852061
bal. 10 ks  oranžová 109,-	Kč FB8-5852043
bal. 10 ks  zelená 109,-	Kč FB8-5852052
bal. 10 ks  mix barev 109,-	Kč FB8-5852016

Desky	se	třemi	chlopněmi	A4
• Desky jsou vyrobeny z recyklovaného kartonu 240 g/m²
• Rozměry: 23,0 × 31,0 cm (š × v) 

bal. 50 ks  modrá 135,-	Kč FB8-520697
bal. 50 ks  žlutá 135,-	Kč FB8-520789
bal. 50 ks  zelená 135,-	Kč FB8-520741
bal. 50 ks  růžová 135,-	Kč FB8-520846

10,90 Kč / ks

2,70 Kč / ks

29,90 Kč

19,80 Kč / ks
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Závěsné	rychlovazače	A4
• Určené do závěsného pořadače, případně do pákového pořadače
• Recyklovaný karton 240 g/m²; rozměry: 25,5 x 31,0 cm (š x v) 

bal. 50 ks  modrá 145,-	Kč FB8-236154
bal. 50 ks  žlutá 145,-	Kč FB8-236300
bal. 50 ks  zelená 145,-	Kč FB8-236288
bal. 50 ks  růžová 145,-	Kč FB8-236526

Rychlovazače	A4
• Průhledná přední strana
• Barevné zadní desky
• Zasouvací štítek k označení; materiál: polypropylen 

bal. 25 ks  černá 59,90	Kč FB8-302345
bal. 25 ks  bílá 59,90	Kč FB8-302340
bal. 25 ks  modrá 59,90	Kč FB8-302325
bal. 25 ks  tmavě modrá 59,90	Kč FB8-302315
bal. 25 ks  červená 59,90	Kč FB8-302350
bal. 25 ks  žlutá 59,90	Kč FB8-302260
bal. 25 ks  zelená 59,90	Kč FB8-302355
bal. 25 ks  šedá 59,90	Kč FB8-302385

Rychlovazače	s europerforací	A4
•  S možností zakládat do pořadačů; spodní strana barevná, vrchní strana průhledná;  

vyrobeny z pevného polypropylenu; popisovatelný hřbetní štítek 

bal. 20 ks  černá 94,-	Kč FB8-963267
bal. 20 ks  bílá 94,-	Kč FB8-963125
bal. 20 ks  modrá 94,-	Kč FB8-963486
bal. 20 ks  červená 94,-	Kč FB8-963329
bal. 20 ks  žlutá 94,-	Kč FB8-963608
bal. 20 ks  zelená 94,-	Kč FB8-963590

Rychlovazače	s kapsou	A4
• Klasický archivační a prezentační prostředek; použití jak k prezentaci firemních materiálů,  
 tak i k archivaci; průhledná přední strana, s kapsou pro titulní stranu; tuhé zadní desky
• Vyrobeny z pevného PVC 

bal. 5 ks  černá 99,-	Kč FB8-598125	
bal. 5 ks  bílá 99,-	Kč FB8-598248	
bal. 5 ks  modrá 99,-	Kč FB8-598354	
bal. 5 ks  červená 99,-	Kč FB8-598470	
bal. 5 ks  žlutá 99,-	Kč FB8-598200	
bal. 5 ks  zelená 99,-	Kč FB8-598502	

2,40 Kč / ks

4,70 Kč / ks 2,90 Kč / ks

19,80 Kč / ks
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Plastový	pákový	pořadač	A4
• Vyrobeny z kvalitního silného kartonu potaženého z vnější i vnitřní strany polypropylenovou fólií
•  Na spodních hranách opatřeny ochranným kovovým lemováním, které prodlužuje životnost 

pořadače a chrání nábytek před poškozením
• Hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou 
 	 	 	 								šíře	hřbetu					5,0	cm																						8,0	cm
ks  černá 45,90	Kč FB8-115052 FB8-115058
ks  bílá 45,90	Kč FB8-115056 FB8-115062
ks  modrá 45,90	Kč FB8-115053 FB8-115059
ks  červená 45,90	Kč FB8-115055 FB8-115061
ks  žlutá 45,90	Kč FB8-115057 FB8-115063
ks  zelená 45,90	Kč FB8-115054 FB8-115060

Pákový	pořadač	A4
•  Vyrobeny z kvalitního silného kartonu potaženého z vnější strany omyvatelnou polypropylenovou 

fólií a z vnitřní strany hladkým papírem
• Hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou 
 	 	 																šíře	hřbetu						5,0	cm																																		7,5	cm
4 ks + 1 ks  černá FB8-115036 FB8-115043
4 ks + 1 ks  bílá FB8-115041 FB8-115048
4 ks + 1 ks  modrá FB8-115037 FB8-115044
4 ks + 1 ks  červená FB8-115040 FB8-115047
4 ks + 1 ks  žlutá FB8-115042 FB8-115049
4 ks + 1 ks  zelená FB8-115038 FB8-115045
4 ks + 1 ks  šedá FB8-115039 FB8-115046

45,90 Kč

4+1 ZDARMA

Záložky	do	pořadačů
• Super silné záložky do pořadačů a závěsných desek
• Plastové záložky nepoškozují podklad
• Opakované použití
• Popisovatelné propisovací tužkou či markerem
• Rozměry: 50,8 × 38,1 mm
• Balení obsahuje 4× 6 záložek 

2 bal. + 1 bal.   mix barev FB8-160922

Archivní	pořadač	A4
• Pořadač na uložení dokumentů formátu A4 
•  Všitá kartonová kapsa; šíře hřbetu 7,5 cm 
 

ks  černá 27,90	Kč FB8-393291
ks  modrá 27,90	Kč FB8-393292
ks  červená 27,90	Kč FB8-393293

27,90 Kč2+1 ZDARMA
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Plastový	pákový	pořadač	MAXI	A4+
•  Díky formátu MAXI A4+ pojme pořadač dokumenty  

v prospektových obalech, aniž by z něj vyčnívaly
• Z vnější i vnitřní strany PP fólie chrání pořadač a prodlužuje jeho životnost
• Široká škála office i pastelových barev
• Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem
• Spolehlivé zámky (radokroužky) a hřbetní kroužek pro stabilitu a snadnou manipulaci
• Výjimečná záruka 10 let na pákovou mechaniku
• Kapacita 600 listů; šíře hřbetu 8,0 cm 

ks  černá 49,90	Kč FB8-478106
ks  tmavě šedá 49,90	Kč FB8-478116
ks  tmavě zelená 49,90	Kč FB8-478115
ks  zelená 49,90	Kč FB8-478108
ks  limetková 49,90	Kč FB8-478118
ks  světle zelená 49,90	Kč FB8-478102
ks  světle modrá 49,90	Kč FB8-478101
ks  lila 49,90	Kč FB8-478105
ks  modrá 49,90	Kč FB8-478107
ks  tmavě modrá 49,90	Kč FB8-478114
ks  purpurová 49,90	Kč FB8-478119
ks  fuchsiová 49,90	Kč FB8-478111
ks  malinová 49,90	Kč FB8-478120
ks  růžová 49,90	Kč FB8-478117
ks  bordó 49,90	Kč FB8-478103
ks  červená 49,90	Kč FB8-478110
ks  oranžová 49,90	Kč FB8-478109
ks  lososová 49,90	Kč FB8-478104
ks  žlutá 49,90	Kč FB8-478113
ks  bílá 49,90	Kč FB8-478112

výjimečně  
dlouhá záruka 10 let  
na pákovou mechaniku

spolehlivé  
radokroužky zabraňují 
rozevírání pořadače

kvalitní ochranné lemování 
prodlužuje životnost 
pořadače a současně 
nepoškozuje nábytek

49,90 Kč

 

 

Formát MAXI A4+ 
je ideální pro zakládání dokumentů  
v prospektových obalech,  
díky čemuž nevyčnívají
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Plastový	pákový	pořadač	A4
• Vysoce kvalitní pořadač pro dlouhodobé a bezproblémové používání
• Páková mechanika s výjimečnou silou pro vždy přesné zavírání s garancí 3 roky
• Inovativní vlastnosti, např. ergonomický úchop páky mechaniky
• Stylový design – vysoce kvalitní desky s pevnou PP folií z vnitřní i vnější strany pořadače
•  Rado kroužky, hřbetní otvor a kovové lišty jsou samozřejmou součástí; hřbetní kapsa 

s vyměnitelnou etiketou
• Kapacita 350 listů (hřbet 5,0 cm) a 500 listů A4 80 g/m² (hřbet 7,5 cm) 
 
	 	 	 	 								šíře	hřbetu						5,0	cm																	7,5	cm
5 ks + 1 ks  černá FB8-222164 FB8-111157
5 ks + 1 ks  bílá FB8-222065 FB8-111122
5 ks + 1 ks  modrá FB8-222304 FB8-111312
5 ks + 1 ks  světle modrá FB8-522386 FB8-488267
5 ks + 1 ks  červená FB8-222269 FB8-111203
5 ks + 1 ks  bordó FB8-222701 FB8-111687
5 ks + 1 ks  žlutá FB8-222415 FB8-111406
5 ks + 1 ks  oranžová FB8-222565 FB8-111487
5 ks + 1 ks  zelená FB8-222385 FB8-111359
5 ks + 1 ks  tyrkysová FB8-522491 FB8-488365
5 ks + 1 ks  fialová FB8-522268 FB8-488189
5 ks + 1 ks  šedá FB8-222899 FB8-111702

5 ks + 1 ks  růžová FB8-222176	 FB8-111365
5 ks + 1 ks  mátová FB8-222175	 FB8-111360
5 ks + 1 ks  krémová Naturele FB8-222166	 FB8-111490
5 ks + 1 ks  písková Naturele FB8-222165	 FB8-111489
5 ks + 1 ks  modrá Solea FB8-222167	 FB8-111361
5 ks + 1 ks  červená Solea FB8-222168	 FB8-111362
5 ks + 1 ks  levandulová Solea FB8-222169		 FB8-111363
5 ks + 1 ks  broskvová Solea FB8-222170	 FB8-111364
5 ks + 1 ks  modrá VIVIDA FB8-222171 FB8-215500
5 ks + 1 ks  červená VIVIDA FB8-222172	 FB8-215501
5 ks + 1 ks  žlutá VIVIDA FB8-222174 FB8-215503
5 ks + 1 ks  zelená VIVIDA FB8-222173 FB8-215502

TESTOVÁNO
Garance přesného 
otevření a zavření

 10 000krát

    
			šíře	hřbetu					5,0	cm																	7,5	cm

5+1 ZDARMA

Economy	pákový		
pořadač	A4
• Oblíbený výrobek v ekonomickém provedení
• Mramorovaný povrch s nalepenou etiketou; páková mechanika s přítlakem; kroužek  
 s lemováním pro snadné vytažení
• Bez spodního lemování a radokroužků 
 

bal. 20 ks 7,5 cm 398,-	Kč FB8-545100	
bal. 20 ks 5,0 cm 398,-	Kč FB8-545500	

Samolepicí	etikety	na	pořadače
• Pro 100% překrytí starých popisek a vytvoření nového vzhledu pořadačů
• Vhodné pro inkoustové a laserové tiskárny a kopírovací stroje
• Software a šablony zdarma na www.avery-zveckform.cz 
  
                                                     rozměry	(mm)				ks	na archu
      bal. 100 + 20 ks  bílá 192,0 × 61,0 4 (1 × 4) 199,-	Kč FB8-371714
      bal. 175 + 35 ks  bílá 192,0 × 38,0 7 (1 × 7) 199,-	Kč FB8-698104

199,- Kč19,90 Kč / ks

A

B

A

B
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vnější i vnitřní strana 
potažená kvalitním 
polypropylenem

Čtyřkroužkový	a dvoukroužkový	pořadač	A4
•  Oblíbený plastový pořadač; kvalitní polypropylenový povrch i uvnitř pořadače; spolehlivá 

mechanika; hřbetní kapsa pro označení 
• D-mechanika 30,0 mm; šíře hřbetu 4,0 cm
• Kapacita 275 listů 
 	 	 	 																					dvoukroužkový					 			čtyřkroužkový
ks  černá 45,90	Kč FB8-351517 FB8-351507		
ks  bílá 45,90	Kč FB8-351510 FB8-351500		
ks  modrá 45,90	Kč FB8-351514 FB8-351504		
ks  červená 45,90	Kč FB8-351512 FB8-351502		
ks  žlutá 45,90	Kč FB8-351511 FB8-351501		
ks  zelená 45,90	Kč FB8-351515 FB8-351505		
ks  šedá 45,90	Kč FB8-351516 FB8-351506		

Opaline	čtyřkroužkový	a	dvoukroužkový	pořadač	A4
• Moderní vzhled; příjemný vroubkovaný potiskovatelný povrch
• Vyrobeno z poloprůhledného polypropylenu; Opaline; tloušťka 0,8 mm
• O-mechanika 15,0 mm
• Šíře hřbetu 2,0 cm; kapacita 70 listů 
 	 	 	 												dvoukroužkový																		čtyřkroužkový
3 ks + 1 ks  modrá FB8-370420		 FB8-818335		
3 ks + 1 ks  oranžová FB8-370428		 FB8-818338		
3 ks + 1 ks  zelená FB8-370418		 FB8-818332		
3 ks + 1 ks  čirá FB8-370411 FB8-818330
3 ks + 1 ks  červená FB8-370412 FB8-818331

Prezentační	čtyřkroužkový	pořadač	A4
• Pro vytvoření individuálních materiálů díky transparentní přední a hřbetní kapse
• Materiál: lepenka potažená bílou PVC fólií 
 
             šíře	hřbetu						Ø	kroužku											kapacita
ks 2,5 cm 15 mm 130 listů 46,90	Kč FB8-332638
ks 4,0 cm 25 mm 230 listů 47,90	Kč FB8-332231
ks 5,0 cm 30 mm 275 listů 49,90	Kč FB8-332456
ks 7,5 cm 55 mm 525 listů 69,90	Kč FB8-332499
ks 8,5 cm 70 mm 675 listů 75,90	Kč FB8-332878

45,90 Kč

od 46,90 Kč3+1 ZDARMA
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Plastový	rozlišovač	vícebarevný	A4	a	MAXI	A4+
• Europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích
•  MAXI: širší formát vhodný pro ukládání dokumentů  

v prospektových obalech do pořadačů (nejlépe formátu MAXI A4+)
• Materiál tuhý polypropylen 
 

ks MAXI 5 listů 19,90	Kč FB8-562454
ks MAXI 10 listů 37,90	Kč FB8-562456
ks  5 listů 12,90	Kč FB8-330855
ks 6 listů 19,90	Kč FB8-330857
ks 10 listů 24,90	Kč FB8-330829
ks 12 listů 29,90	Kč FB8-330825

Plastový	rejstřík	A4
• Europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích 
• Materiál tuhý polypropylen 
 

ks A–Z 22,90	Kč FB8-139257
ks 1–5 9,90	Kč FB8-139239
ks  1–10 12,90	Kč FB8-139241
ks 1–12 15,90	Kč FB8-139244
ks 1–20 23,90	Kč FB8-139250
ks 1–31 33,90	Kč FB8-139254

Papírové	rozřazovače
• Vhodné pro všechny druhy pořadačů
• Rozměry: 10,5 × 24,0 cm (š × v); karton 190 g/m² 
 

bal. 100 ks  modrá 39,90	Kč FB8-200714
bal. 100 ks  žlutá 39,90	Kč FB8-200712
bal. 100 ks  oranžová 39,90	Kč FB8-200735
bal. 100 ks  zelená 39,90	Kč FB8-200720
bal. 100 ks  růžová 39,90	Kč FB8-200744
bal. 100 ks  mix barev 39,90	Kč FB8-200751

Zasílený	barevný	přepisovatelný	rejstřík	MAXI	A4+
• Zesílený barevný přepisovatelný rejstřík MAXI A4+
• Pro číselné třídění dokumentů; vyrobený z kvalitního silného kartonu pro snadnou  
 manipulaci a delší životnost 
 

ks MAXI 1–5 19,90	Kč FB8-100315
ks MAXI 1–10 36,90	Kč FB8-100339
ks MAXI 1–12 42,90	Kč FB8-100343
ks MAXI 1–31 97,90	Kč FB8-100345

Barevný	rozlišovač	s výkroji	A4
• Rozlišovač s europerforací a výkroji
• Karton 220 g/m² 
 

ks 6 listů 9,90	Kč FB8-562411
ks 12 listů 18,90	Kč FB8-562409

od 12,90 Kč

od 9,90 Kč 39,90 Kč / 100 ks

od 19,90 Kč od 9,90 Kč

 

 

Rozlišovače MAXI  
jsou vhodné pro 
zakládání dokumentů 
v prospektových 
obalech.
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Drátěný	koš	na závěsné	desky
• Přenosný koš uplatníte jak přímo postavený na stole, tak jej můžete vkládat do skříní,  
 zabudovatelných výsuvů nebo lístkovnic
• Kapacita 25 závěsných desek (dodáváme bez vyobrazených desek)
• Barva: černá
• Rozměry: 34,0 × 26,0 × 35,5 cm (š × v × h) 

ks 139,-	Kč FB8-589630

zesílené okolí 
závěsné lišty zpevněné dno

rozlišovač lze upravit 
několika způsoby

Classic	závěsné	papírové	desky	A4
• Desky ze 100% recyklovaného kartonu 210 g/m² se zpevněným  
 dnem a okolím lišty 
• Plastový rozlišovač s vyměnitelným papírovým štítkem
• Rozlišovač je možné upevnit v 9 různých pozicích
• Prolisované dno umožňuje zvýšit kapacitu až na 3,0 cm 

bal. 25 ks  bílá 370,-	Kč FB8-306145
bal. 25 ks  modrá 370,-	Kč FB8-306322
bal. 25 ks  červená 370,-	Kč FB8-306288
bal. 25 ks  žlutá 370,-	Kč FB8-306489
bal. 25 ks  zelená 370,-	Kč FB8-306511

Závěsné	papírové	desky	A4
• Standardní závěsné papírové desky s posuvným plastovým vyměnitelným rozlišovačem
• V-dno; dlouhá životnost – desky jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného kartonu 220 g/m² 

bal. 25 ks  modrá 245,-	Kč FB8-3502872
bal. 25 ks  červená 245,-	Kč FB8-4633299
bal. 25 ks  žlutá 245,-	Kč FB8-4261725
bal. 25 ks  zelená 245,-	Kč FB8-4337600

14,80 Kč / ks

9,80 Kč / ks 139,- Kč
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Děrovačka	HDC	65
•  Celokovová děrovačka s velkým prostorem na papírové konfety v ergonomickém designu
• Možnost aretace v ploché poloze pro snazší skladování
• Kovový příložník pro formáty A3, A4, A5, A6
• Rozměry: 11,9 × 10,4 × 22,9 cm (š × v × h)
• Výkon 65 listů 
 

ks    stříbrná/oranžová 999,-	Kč FB8-501480

Velkokapacitní	sešívačka	HD	200
• Celokovová sešívačka s extra výkonnou mechanikou
• Zarážky z pryže pro větší stabilitu a ochranu nábytku
• Uzavřené sešívání; plnění drátků pomocí pérové mechaniky
• Nastavitelná hloubka vkládání
• Délka: 30,0 cm; hloubka vkládání max.: 6,5 cm
• Výkon až 240 listů; drátky 23/24 
 

ks    béžová/černá 599,-	Kč FB8-351451

599,- Kč 999,- Kč

Sešívačka	NeXXt	5533
• Elektrická sešívačka pro moderní, pohodlné sešívání
• Využijete především v účtárnách či na skladech, kde se sešívá méně listů velmi často
• Typ sešívání: uzavřené; přední plnění drátků
• Součástí je adaptér a startovací balení drátků (200 ks)
• Rozměry: 5,9 × 7,2 × 20,4 cm (š × v × h); hloubka vkládání: 1,0–2,0 cm
• Výkon 20 listů; drátky e2 
 

ks   modrá 1	699,-	Kč FB8-559165
bal. 2 500 ks  náhradní drátky 69,-	Kč FB8-559167

S50	SFC	se	superplochým	sešíváním
• Stolní sešívačka s technologií SuperFlatClinch™, která ušetří až 40 % místa  
 při stohování papíru
• Typ sešívání: superploché uzavřené; horní plnění drátků
• Rozměry: 4,1 × 6,6 × 14,4 cm (š × v × h); hloubka vkládání: 5,0 cm
• Výkon 30 listů; drátky 24/6, 26/6
• Výkon až 50 listů; drátky 24/8 
 

ks    černá/červená 399,-	Kč FB8-514118	
ks   černá 399,-	Kč FB8-514117

SEŠÍVAČKY A DĚROVAČKY PRO VAŠI 
SNADNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ ARCHIVACI

 

1 699,- Kč

399,- Kč
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D
E

B
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Boxy	plastové
• Transparentní boxy pro archivaci dokumentů, pracovních oděvů či pomůcek
• Prázdné boxy lze stohovat
• Víko lze jednoduše upevnit a následně snadno odejmout
• Úchyty na kratších stranách umožňují snadné přenášení 
 
             objem 	(š	×	v ×	h)	
     ks 24 l 40,0 × 28,0 × 30,0 cm 89,-	Kč FB8-340107
     ks 42 l 60,0 × 25,0 × 40,0 cm 129,-	Kč FB8-340108
     ks 65 l 60,0 × 37,0 × 40,0 cm 169,-	Kč FB8-340109
     ks 80 l 80,0 × 37,0 × 40,0 cm 199,-	Kč FB8-340110
     ks 100 l 80,0 × 48,0 × 40,0 cm 259,-	Kč FB8-340106
D

C

E

B

A

Archivační	box	a	kontejner
• Populární systém boxů ze silného, 100% recyklovaného kartonu s vysokou nosností
• Kontejner “A” je pro volné uložení dokumentů či 4 boxů “S”; nosnost 15,0 kg
• Kontejner “D” slouží k uložení 5 pořadačů šíře 7,5 cm; nosnost 20,0 kg
• Kontejner “DC” navržen pro dokumenty formátu A3 – tabelační papír; nosnost 25,0 kg
• Box “S” určený pro uložení dokumentů formátu A4; nosnost 2,0 kg 
 
                          (š	×	v ×	h)
ks "A" 35,0 × 25,0 × 31,0 cm 85,90	Kč FB8-100387
ks "D" 36,0 × 31,0 × 31,0 cm 99,90	Kč FB8-589174
ks "DC" 42,0 × 31,0 × 32,0 cm 109,-	Kč FB8-931631
ks "S" 24,0 × 32,0 × 7,5 cm 12,90	Kč 	FB8-100486

Archivační	box
• Vysoce pevná krabice z hladké lepenky 1 000 g/m² a 1 150 g/m² (102.271)  
 pro přehledné uložení a archivaci dokumentů; tři varianty postavení a popisování
• Dodáváme v rozloženém stavu 
 
              	 																							(š	×	v ×	h)	
     bal. 5 ks 5,0 × 33,0 × 26,0 cm 69,- FB8-102250
     bal. 5 ks 7,5 × 33,0 × 26,0 cm 79,- FB8-102260
     bal. 5 ks 11,0 × 33,0 × 26,0 cm 109,- FB8-102270
     bal. 5 ks 15,0 × 33,0 × 26,0 cm 139,- FB8-102271
     bal. 5 ks 10,0 × 44,5 × 31,0 cm 159,- FB8-102280

Archivační	spony
• Spony pro archivaci děrovaných dokumentů a tabelačních papírů  
 pomocí navlékače přenesete archivovaný materiál na sponu a uzavřete
• Vzdálenost děrování 8,0 cm; výjimečná kapacita 8,5 cm 
 

bal. 50 ks s navlékačem 149,-	Kč FB8-305201
bal. 100 ks bez navlékače 249,-	Kč FB8-305200

od 2,50 Kč / ks

D

C

E

B

A

AD

E

B

C

od 13,80 Kč / ks

mimořádná pevnost

od 89,- Kč

od 12,90 Kč
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Skartovací	stroj	60Cs
• Vhodný pro jednoho uživatele nebo malou kancelář
•  Řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky, kancelářské spony a kreditní karty
• Stupeň utajení: DIN – 3
• Typ řezu: částice 4 × 50 mm, rychlost řezání 4 m/min
•  Kapacita: šíře vstupu papíru 230 mm, kapacita řezání až 10 listů papíru 70 g/m² najednou, 

doba nepřetržité skartace max. 6 min, odpadová nádoba 22 l
•  Obsluha: automatický start/stop, zpětný chod, bezpečnostní funkce SafeSense®, tepelná 

pojistka motoru, vyklápění koše pomocí nožního pedálu
• Záruka: 2 roky na celý stroj, 5 let na řezací mechanismus
• Rozměry: 23,3 × 40,7 × 37,1 cm (š × v × h); hmotnost: 5,8 kg; hlučnost: 68 dB 

ks 2	900,-	Kč FB8-740203

Skartovací	stroj	Auto+	60X
• Automatický skartovací stroj vhodný pro osobní použití nebo malou kancelář
• Řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky, kancelářské spony a kreditní karty
• Stupeň utajení: DIN – 3
• Typ řezu: částice 4 x 45 mm
• Kapacita: automatický podavač na 65 listů papíru 70 g/m2 najednou, doba skartace 
 60 listů = 6 minut / manuální podavač na max. 6 listů papíru 70 g/m2, šíře vstupu 220 mm, 
 doba nepřetržité skartace max. 8 min (následuje cca 40 min pauza na ochlazení), odpadová  
 nádoba 15 l
• Obsluha: automatický start / stop, zpětný chod, automatický zpětný chod při přeplnění  
 papírem, ochrana proti zahlcení papírem, tepelná pojistka motoru, automatické vypnutí  
 po 2 minutách nečinnosti, tichý chod
• Záruka: 2 roky na celý stroj, 3 roky na řezací mechanismus
• Rozměry: 29,5 x 35,0 x 43,0 cm (š × v × h); hmotnost: 7,82 kg; hlučnost: 60 dB

ks 3	480,-	Kč FB8-899860

2 900,- Kč

BEZPEČNÁ ARCHIVACE 
ZAČÍNÁ AŽ SKARTACÍ
Nezapomeňte na skartační lhůty firemního archivu a vyberte 
si jeden z nejprodávanějších skartovacích strojů Fellowes 
60Cs nebo strojů s automatickým podavačem pro moderní 
skartaci Rexel Auto+ 60X pro maximální bezpečnost. 

60
8

15 l

3 480,- Kč


