
CONFIDENTIAL
Kancelářský skartovací stroj
•  Indikátor přeplněnosti odpadní nádoby

•  Samostatné řezací mechanismy 
a odpadové nádoby pro papír a CD/DVD

•  Stupeň utajení 3 dle NBÚ (tajné)

•  Odpadová nádoba - objem 15l

•  Je vybaven kolečky pro snadnou manipulaci

•  Automatická funkce START/STOP

•  Funkce Auto-reverse

•  Rychlost skartování 45 mm/s

•  Skartuje v příčném řezu 2x8 mm až 8 listů papíru 70 g/m²

•  List formátu A4 rozřeže až na 3000 kousků

•  Pracovní šířka: 220 mm

•  Velmi nízká hladina hluku: 55 dB

•  Rozměry: 570x270x350 mm

•  Hmotnost: 14 kg

•  Zvláštní příslušenství: lahvička s olejem, 125 ml

Kompletní nabídka na

Váš prodejce:

Název Typ řezu Šířka řezu (mm) Utajení dle Vyhlášky NBÚ 
č. 528/2005 Sb.

Certifi kováno 
NBÚ Kapacita listů Kód zboží Doporučená 

cena (Kč)
CONFIDENTIAL příčný řez 2x8 Typ 3 (pro tajné) ANO 8 XX_260701 7 190,-
L100 příčný řez 4x45 Typ 2 (pro důvěrné) NE 3-5 281901 1 940,-
RES1223 proužek 5,8 Typ 1 (pro vyhrazené) NE 12 2101994EU 5 390,--
REX1023 příčný řez 4x50 Typ 2 (pro důvěrné) NE 10 2101995EU 6 690,-

L100
Osobní skartovací stroj 
•  Moderní design

•  Kontrolní okénko pro zjištění stavu naplněnosti odpadní nádoby

•  List formátu A4 rozřeže až na 347 kousků

•  Samostatné řezací mechanizmy 
a odpadové nádoby pro papír a CD/DVD

•  Odpadová nádoba - objem 10 l

•  Automatická funkce START/STOP

•  Skartuje v příčném řezu 4x45 mm 3–5 listů papíru 80 g/m²

•  Nízká hladina hluku: 65 dBA

•  Rozměry: 340x140x380 mm

•  Hmotnost: 6 kg

7 190,-

X25
Přenosný datový projektor
• Vysoká úroveň jasu, až 2500 ANSI lumenů

• Vynikající koeficient kontrastu 2200:1

• Životnost žárovky v běžném režimu 2000 hodin

• Životnost žárovky v režimu ECO až 3000 hodin

• Úroveň hluku běžný režim max. 32 dB/režim ECO 30 dB

• Nízká hmotnost (pouhé 2kg), jednoduchá manipulace

• Systém automatického vypínání šetří energii a prodlužuje životnost žárovky

• Zrychlený proces zahřívání a vypínání projektoru (15s)

• Systém ochrany heslem a zámkem Kensinton

• Rozlišení XGA

• Jednoduchý systém plug and play

•  Video kompatibilita: PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC 
(525/480i/p), HDTV (720p, 1080i)

• Projekční vzdálenost 1,2–12m

22 200,-

PODLOŽKA NA KOBERCE 
L 1,21X0,92 a L 1,21x1,34
Ochranná podložka na koberce
• Polyprotecové podlahové ochranné podložky z vysoce kvalitního průhledného materiálu

•  Možno používat v pracovních i soukromých prostorech (kancelář, recepce, 
pod rostlinami,v jídelně, před krbem, na podlahové topení atd.)

• Vhodné speciálně pro kobercové podlahy všech typů aniž by je požkozovaly

• Chrání před skvrnami od kávy nebo vody a popálenin od cigaret

• Spodní strana je vybavena tupými kotevními nopky zajišťující bezpečné přilnutí ke koberci

• Zploštělé hrany a zaoblené rohy zajišťují hladký přechod přes podložky

• Obtížně zápalné, vysoce odolné a nežloutnou

• Neodrážejí světlo

• Povrch neprodukuje žádné škodlivé výpary a podložky jsou vhodné i pro alergiky

• Vrchní strana je opatřena hladce strukturovaným povrchem

• Velmi snadná údržba vodou a tekutými prostředky na mytí nádobí

• Podložky jsou plně recyklovatelné

PODLOŽKA NA TVRDÉ PODLAHY 
L 1,21x0,92 a L 1,21X1,34
Ochranná podložka na tvrdé podlahy
•  Polyprotecové podlahové ochranné podložky z vysoce kvalitního průhledného materiálu

•  Možno používat v pracovních i soukromých prostorech (kancelář, recepce, pod rostlinami, 
v jídelně, před krbem, na podlahové topení atd.)

•  Vhodné pro všechny druhy tvrdých a hladkých podlahových, silně zatížených krytin 
(parkety, laminátové a korkové podlahy, mramor, dlažba, linoleum, beton atd.)

•  Zabraňují poškození, opotřebení a hlubokému poškrábání

•  Zploštělé hrany a zaoblené rohy zajišťují hladký přechod přes podložku

• Obtížně zápalné, vysoce odolné a nežloutnou

• Neodrážejí světlo

• Povrch neprodukuje žádné škodlivé výpary a podložky jsou vhodné i pro alergiky

• Vrchní strana je opatřena hladce strukturovaným povrchem

• Velmi snadná údržba vodou a tekutými prostředky na mytí nádobí

• Podložky jsou plně recyklovatelné od 1 490,-

od 1 540,-

PODLOŽKY

Název Kód zboží
Doporučená 

cena (Kč)
WEDO COMPACTO 2752001 629,-
WEDO ERGOSWING 275201 549,-
Podložka na podlahy L 1,21x0,92 1300093 1 490,-
Podložka na podlahy L 1,21x1,34 1300095 2 250,-
Podložka na koberce L 1,21x0,92 1300105 1 540,-
Podložka na koberce L 1,21x1,34 1300107 2 250,-

ERGOSWING
Podložka pod nohy 
s neklouzavým povrchem
•  Výkyvná nožní opěrka nastavitelná tlakem nohou

•  Protiskluzová plocha z černého plastu

•  Chromovaná kovová konstrukce s gumovými patkami

•  Rozměry opěrné plochy 47,5x30 cm

•  Výšková stavitelnost: min. 3,5 cm, max. 13 cm

•  Celkové rozměry 47,5x38x12,5 cm

•  Hmotnost 1,6 kg

i

549,-

COMPACTO
Podložka pod nohy 
z recyklovatelného plastu
•  Výškově nastavitelná v rozmezí 4,5 až 7 cm vpředu 

a 8 až 12,5 cm vzádu

•  4 pozice náklonu 6°/12°/16°/25°

•  Pro nastavení výšky je třeba uvolnit podpěry vpředu i vzadu

•  Gumové patky na spodu kovové konstrukce zabraňují pohybu 
podložky po podlaze

•  Celkové rozměry 40x35x8 cm

•  Rozměry opěrné plochy 37x25 cm

vzadu

í pohybu 

629,-

SKARTACE NOVINKA!

ojekto
00 AN00 AN

or
NSI lumenůNSI lumenů

NOVINKA!
NOVINKA!

/m²

NOVINKA!

TANKUJTE
ZDARMA!

1 940,-
MERCURY RES1223, REX1023
Osobní skartovací stroje
•  Skartovací stroj vhodný do menší kanceláře

•  RES 1223 skartuje v proužku, šířka 5,8 mm až 12 listů papíru 80 g/m²

•  REX 1023 skartuje v příčném řezu 4x50 mm až 10 listů papíru 80 g/m²

•  Pracovní šíře 230 mm

•  Objem odpadové nádoby 23 litrů

•  Řezací mechanismus zpracuje náhodně vložené sponky 
ze sešívačky a kreditní karty

•  Průhledné okno pro kontrolu plnosti odpadní nádoby

•  Mercury Technology předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru

•  Jednoduchá obsluha a manipulace

•  Nízká hlučnost, pouze 55 dB

NOVINKA!

od 5 390,-

Platnost akce je do 31. března 2009 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH a recyklačního poplatku.

Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Platnost akce je do 31. března 2009 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH a recyklačního poplatku.
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

ALPHA S, X
Osobní skartovací stroj
•  Skartovací stroj vhodný pro domácí kancelář, 

najde uplatnění pro skartování dokumentů v domácnosti

•  Pracovní šíře 222 mm

•  Objem odpadové nádoby dle typu 10–14 l 

•  Automatické spouštění

•  Zpětný chod při přeplnění papírem

•  Moderní design

Název Typ řezu Šířka řezu
[mm]

Utajení dle 
Vyhlášky NBÚ 

č. 528/2005 Sb.

Certifikováno 
NBÚ

Kapacita 
[listů] Kód zboží Doporučená 

cena [Kč]

Alpha S proužek 7,25 - NE 5 2102020EU 690,-

Alpha X příčný řez 4x30 Typ 2 
(pro důvěrné) NE 5 2102023EU 1 290,-

26.00 CC3 příčný řez 4x28 Typ 2 
(pro důvěrné) ANO 9 XX_273251 6 990,-

26.00 SC2 proužek 4 Typ 1 
(pro vyhrazené) ANO 13 XX_273201 5 990,-

32.00 CC3 příčný řez 4x28 Typ 2 
(pro důvěrné) ANO 12 XX_274251 10 490,-

32.00 SC2 proužek 4 Typ 1 
(pro vyhrazené) ANO 16 XX_274201 7 990,-

38.00 CC3 příčný řez 4x28 Typ 2 
(pro důvěrné) ANO 16 XX_269251 12 200,-

38.00 SC2 proužek 4 Typ 1 
(pro vyhrazené) ANO 24 XX_269201 11 300,-

26.00 CC3, SC2, 32.00 CC3, SC2, 
38.00 CC3, SC2
Osobní skartovací stroj
•  Certifikováno NBÚ 

•  Jednoduché intuitivní ovládání pomocí multifunkčního displaye „i-control“ 

•  Pracovní šíře dle typu 235–245 mm

•  Objem odpadové nádoby dle typu 26–38 l

•  Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně 
vložené kancelářské a sešívací sponky 

•  Automatické spouštění fotobuňkou 

•  Zpětný chod při přeplnění papírem 

•  Možnost aktivace bezpečnostního zámku 

•  Samostatné vstupní otvory pro skartaci papíru a digitálních médií 
(CD, DVD, kreditní karty) 

•  Oddělené řezací mechanizmy zpracovávají konkrétní skartovaný materiál 
a prodlužují životnost řezacích nožů 

•  Tlačítko zvýšeného výkonu 

•  Vyjímečně tichý chod (max. 55 dB) 

•  Samostatné odpadové nádoby pro papír a plast 
umožňují ekologické třídění odpadového materiálu pro recyklaci

•  Automatické přepnutí po 30 minutách do režimu SLEEP (spánek) 
s nulovou spotřebou elektrické energie

•  Stabilní základ na kolečkách

ZÍSKEJTE 
  

JAKO DÁREK

E E

Náz

od 5 990,-

od 690,-

Název Kód zboží
Doporučená 

cena (Kč)
PROJEKTOR X25 XX_1902518 22 200,-

K vybraným akčním produktům máte nyní možnost 
získat GRAND karty BENZINA pro jednorázový 

odběr paliva v hodnotě 200 Kč. Každý akční 
produkt je označen počtem karet, které 

při nákupu uvedeného produktu 
obdržíte jako dárek.

GRAND KARTY BENZINA GRAND KARTY BENZINA 

MULTIBIND 320
Vazací stroj pro plastovou i drátěnou vazbu
•  Manuální děrování a vázání do plastových 

i drátěných hřbetů pro pracovní šíři 315 mm

•  Děrování i pro čtyřkroužkový pořadač

•  Kapacita vázání až 500 listů papíru 80 g/m² 
pro plastovou vazbu

•  Kapacita vázání až 125 listů papíru 80 g/m² 
pro drátěnou vazbu

•  Kapacita děrování až 20 listů papíru 80 g/m² pro vazbu

•  Kapacita děrování až 30 listů papíru 80 g/m² pro kroužkový pořadač

•  Rukojeť pro obě ruce usnadní děrování

•  Nastavitelné rozevření hřbetu

•  Nastavitelná hloubka děrování

•  Nastavitelný doraz polohy papíru

•  Nastavitelný počet děrovaných otvorů

•  Měrka pro volbu vhodného průměru drátěného hřbetu

14 490,-

ěnou vazbu

NOVINKA!
NOVINKA!

Název Kód zboží
Doporučená 

cena (Kč)
MULTIBIND 320  IB271076 14 490,-



PLÁTNO SE STATIVEM
Projekční plátno 150x114 mm, 175x133 mm, 200x151 mm
•  Skládací projekční plátno se stativem (trojnožkou)

•  deální při nedostatku místa nebo požadavku na mobilitu plátna

•  Nastavitelná výška stativu

•  Nastavitelný sklon plátna pro omezení deformace obrazu

•  Promítací plocha má širokoúhlý formát 4:3

•  Matně bílá promítací plocha s černým orámováním 
pro zlepšení kontrastu obrazu

CLICKMAN
Vazač pro kroužkovou CLICK vazbu
• Vazba do speciálních kroužkových CLICK hřbetů 3:1

• Elegantní, neotřelý vzhled dokumentů

• Vázací kapacita až 145 listů papíru 80 g/m² současně

• Děrování až 6 listů papíru 80 g/m² současně

• Hřbety umožňují výměnu listů a opakované použití

• Každé balení spotřebního materiálu obsahuje ZIP příslušné velikosti

NAUTILE MAGNETIC
Flipchart s magnetickým povrchem
• Atraktivní design

• Magnetický povrch stíratelný za sucha

• Možnost nastavení výšky 105 až 184 cm

•  Posuvné háčky a moderní plastová lišta pro blok papíru běžně používané velikosti

• Plastová odkládací plocha

• Stabilní základ na třech nohách

• Rozměr: 67,5x100 cm

1 900,-

Platnost akce je do 31. března 2009 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH a recyklačního poplatku.

Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Platnost akce je do 31. března 2009 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH a recyklačního poplatku.
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

od 2 990,-

BARRACUDA MOBILE
Mobilní fl ipchart s magnetickým povrchem
• Atraktivní design

• Magnetický povrch stíratelný za sucha

• Možnost nastavení výšky 105 až 184 cm

•  Posuvné háčky a moderní plastová lišta 
pro blok papíru běžně používané velikosti

• Kovová odkládací plocha

• Velmi stabilní základ na pěti kolečkách

• Rozměr: 67,5x100 cm

3 190,-

Název Kód zboží Doporučená 
cena [Kč]

CLICKMAN XX_C270048 2 490,-
COMBBIND C110 7704190 4  290,-
VELOBINDER XX_C9707121_1 1 390,-

KROUŽKOVÉ PLASTOVÉ CLICK HŘBETY
•  Pro speciální CLICK vazbu s možností opakované výměny listů bez použití vazače

•  34 otvorů

Průměr hřbetu 
[mm]

Počet kusů 
v balení

Kapacita [listů 
papíru 80 g/m2] Čiré Bílé Modré Černé Doporučená 

cena [Kč]
8 50 45 387302E C388002 C388026 C388019 470,-
12 50 95 387319E C388057 C388071 C388064 499,-
16 50 145 IB387326 IB387340 IB387333 387357E 550,-

Děrujte Nasaďte Zavřete Otevřete

Snadná manipulace:

2 490,-

COMBBIND C110
Vázací stroj pro plastovou vazbu
•  Pro kancelářské využití

•  Jednoduchá obsluha

•  Pro formát A4

•  Rozteč vazby 9/16“ (21 otvorů na A4)

•  Kapacita vázání až 330 listů papíru 80 g/m2

•  Kapacita děrování až 15 listů papíru 80 g/m2

•  Rukojeť pro obě ruce zaručuje rovnoměrné rozložení síly při děrování

•  Zvýšení produktivity využitím samostatných pák pro obsluhu vázání a děrování

•  Měrka pro volbu průměru hřbetu

•  Přísavky na spodní straně pro lepší stabilitu

•  Rozměry 409x456x263 mm

•  Hmotnost 7,1 kg

4 290,-

VAZBA

SMARTCUT A425 4IN1
Kotoučová řezačka
• Stabilní kovová konstrukce

• Délka řezu 320 mm

• Řez až 10 listů papíru 80 g/m² současně

• Jednoduchá a bezpečná

• Metrické/palcové měřítko a značky

•  Otáčením kolečka řezací hlavy se mění typ řezu na:
rovný, vlnkový, perforace (dírkovaný) a rýhování

SMARTCUT EASYBLADE PLUS
Kotoučová řezačka
• Délka řezu 320 mm

• Řez až 15 listů papíru 80 g/m² současně

• Jednoduchá a bezpečná výměna čepele

• Metrické/palcové měřítko a značky

• Integrovaná přítlačná lišta drží při řezání papír pevně na místě

• Konstrukce z pevného plastu s hliníkovou vrchní částí

•  Integrovaný zásobník na 2 náhradní čepele

•  Indikátor opotřebení čepele

ŘEZAČKY

1 890,-

Název Kód zboží 
Doporučená 

cena [Kč]
Premier 100 I393906 420,-
Premier 110 393981 890,-
SmartCut A425 4IN1 2101965 1 200,-
SmartCut EasyBlade plus 2101977 1 890,-

1 200,-

PREMIER 100
Jednoduchý řezací stroj
• Řezací stroj pro řezání papíru, fotografií, kartónu, fólií a dalších materiálů

• Vhodný pro užívání doma, ve škole i kanceláři

• Délka řezu 310 mm

• Řez až 4 listů papíru 80 g/m² současně

• Metrické/palcové měřítko

• Automatický přítlak

PREMIER 110
Řezací stroj pro domácí použití
•  Řezací stroj pro řezání papíru, fotografií, 

kartónu, fólií a dalších materiálů

• Vhodný pro užívání doma, ve škole i kanceláři

• Délka řezu 330 mm

• Řez až 9 listů papíru 80 g/m² současně

• Metrické/palcové měřítko

• Automatický přítlak

• Ergonomicky navržená řezací hlava pro regulaci tlaku na řezný mechanismus

• Zcela krytá řezací hlava

• Pracovní deska s předtištěnými standardními formáty

• Možnost dodání speciálních řezacích hlav pro perforaci a vytvoření ozdobného okraje

420,-

a řezný mechanismus

890,-

LASEROVÉ UKAZOVÁTKO 4V1
•  Laserové ukazovátko

•  LED svítilna

•  Kuličkové pero

•  Stylus
439,-

LASEROVÉ UKAZOVÁTKO
•  Barva černá

• Materiál kov

• Dosah laseru 50 m

• Rozměry 13,6x1,4 cm

379,-

VIZUÁLNÍ PREZENTACE

VITRÍNA A1 textilní 
Vnitřní vitrína
•  Vitrína pro vnitřní použití s textilní tabulí

•  Velmi atraktivní a moderní design

•  Ideální jako komunikační a sdělovací prostředek v muzeích, nemocnicích, ordinacích, 
na úřadech, školách apod.

•  Zavěšení na šířku

•  Zaoblený hliníkový rám

•  Šedá textilní tabule z odolného vlákna vhodná pro špendlíky Nobo nebo připevňovací body Nobo

•  Velmi lehká díky akrylovému sklu

•  Dvířka lze zcela otevřít a umožňují tak snadnou výměnu i velkých dokumentů

•  Uzamykatelné (včetně 2 klíčů)

•  Malá hmotnost pro velmi snadnou manipulaci

•  Díky připevnění na zeď pomocí hliníkového rámu zůstává prezentační plocha zcela neporušená

•  Dodává se včetně montážní sady

LAMINACE

SMART A4
Laminovací stroj
•  Laminovací stroj vhodný pro použití v domácnosti (záložky do knih, 

certifikáty, dětské kresby atd.)

•  Dosažení fotografické kvality laminovaných dokumentů

•  Pracovní šíře 241 mm

•  Maximální velikost laminovací kapsy A4

•  Maximální síla laminovací fólie 150 (2x75) µm

•  Laminace bez ochranné obálky

Název Pracovní šíře 
[mm]

Maximální 
síla fólie [µm] Kód zboží Doporučená 

cena [Kč]
Smart A4 laminator 241 150 (2x75) 4400414 1 090,-
Ultima 35 305 500 (2x250) XX_1701640 11 990,-

1 090,-

ULTIMA 35
Rolový laminovací stroj
•  Vhodný pro vysokorychlostní 

a kvalitní laminaci všech dokumentů

•  Technologie EzLoad zabraňující 
nesprávnému doplnění rolí

•  Pracovní šíře 305 mm

•  Kapacita až 277 listů A4 za hodinu

•  Maximální velikost dokumentu do A3

•  Maximální síla laminovací fólie 250 µm

•  Systém čtyř ohřívaných válců

•  Signalizace při dosažení správné provozní teploty

•  Nastavitelná teplota laminování

•  Laminování za tepla

•  Tlačítko zpětného chodu

•  Jen 1 minuta přípravy nahřívání

4 490,-

Název Kód zboží
Doporučená 

cena (Kč)
Plátno se stativem 150x114 1902395 2 990,-
Plátno se stativem 175x133 1902396 3 490,-
Plátno se stativem 200x151 1902397 4 490,-
Barracuda Mobile XX_1902386_1 3 190,-
Nautile Magnetic 1901976 1 900,-
NOBO vitrína textilní A1 31333500 4 490,-
WEDO laserové ukazovátko 2362001 379,-
WEDO laserové ukazovátko 4v1 2363004 439,-

11 990,-

Proděrujte dokument Položte dokument 
na vázací hřeben

Uzavíracím nástrojem 
uzavřete vázací hřeben podél 
zadní strany dokumentu

Snadná manipulace:

VELOBINDER
Malý stolní hřebenový vazač
•  Vícenásobné použití s možností doplňování

 a odebírání listů

•  Vhodný pro každou kancelář

•  Vázací kapacita až 200 listů papíru 80 g/m2

•  Děrovací kapacita až 20 listů papíru 80 g/m2 současně

•  Manuální děrování

•  Jednoduchá obsluha

1 390,-


