
ŠKOLSKÝ ŠLABIKÁR 2017
U NÁS NÁJDETE VŠETKO DO ŠKOLSKEJ TAŠKY
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotky sú ilustračné.
V prípade vypredania zásob zabezpečíme darček v rovnakej hodnote. Darčeky sú kombinovateľné, dosiahnutý obrat sa považuje za kredit, ktorý môžete využiť pri výbere darčekov.

Darčeky je možné objednať do 10. 10. 2017, po tomto termíne obchodný partner stráca nárok na darček.

obj. kód:
UV128GSM

VOC bez DPH:
67,54 €

obj. kód:
OTSAS7G

VOC bez DPH: 
477,42 €

obj. kód:
KHKGB006

VOC bez DPH: 
48,91 €

obj. kód:
KHKE128

VOC bez DPH: 8,64 €

ZA NÁKUP AKCIOVÝCH VÝROBKOV ZO ŠKOLSKÉHO ŠLABIKÁRA 2017
V OBDOBÍ 15. 6. - 15. 9. 2017 VÁS AJ ODMENÍME!

Za nákup v hodnote 20 000 EUR 
bez DPH dostanete darček:

1x smartphon SAMSUNG „Galaxy S7“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 10 000 EUR 
bez DPH si môžete objednať

bonusové výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 3 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x raclett gril SEVERIN 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 1 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 750 EUR
bez DPH dostanete darček: 

1x French press kávovar 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 375 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 5 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x USB kľúč VERBATIM „V3 MAX“ 
(128GB, USB 3.0) za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 2 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 10 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x kancelársku stoličku MAYAH „Greg“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 5 000 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

obj. kód:
NYSC480FW
VOC bez DPH: 

254,82 €

obj. kód:
IGTR2101944
VOC bez DPH: 

87,71 €

Za nákup v hodnote 7 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x skartovací stroj REXEL „Style+“
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 3 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

obj. kód:
KHK536

VOC bez DPH: 
16,07 €

Za nákup v hodnote 1 500 EUR
bez DPH dostanete darček: 

1x čajová sadu v darčekovom balení CAFE FREI 
„Milovníci čajov“ (3 x 100 g) za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 750 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 15 000 EUR bez DPH dostanete darček:
1x farebnú multifunkčnú laserovú tlačiareň 

SAMSUNG „SL-C480FW“ za 0,01 € bez DPH/ks!
Za nákup v hodnote 7 500 EUR bez DPH si môžete objednať 

bonusové výrobky s 50 % zľavou!

obj
KHK

VOC bez D

obj. kód:
BBSZVV32

VOC bez DPH: 
165,48 €
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výrobok obj. kód
„Frixion Ball“ roller s odstrániteľným atramentom

+ „Super Grip“ modré guličkové pero

PFBRKSGG

BONUSOVÉ BALENIE
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!4

A5 zošity vyhovujúce 
slovenskému štandardu

 dizajn a balenie zošitov 
sa počas roka môže zmeniť

výrobok formát typ počet listov ks/bal obj. kód
A1 510 A5 čistý 10 30 SKF10510

A2 511 A5 linajkový 10 30 SKF10511

A3 512 A5 linajkový 10 30 SKF10512

A4 513 A5 linajkový 10 30 SKF10513

A5 5110 A5 štvorčekový 10 30 SKF10514

A6 511 A5 s pom. lin 10 30 SKF10515

A7 520 A5 čistý 20 20 SKF10520

A8 523 A5 linajkový 20 20 SKF10522

A9 524 A5 linajkový 20 20 SKF10524

A10 525 A5 štvorčekový 20 20 SKF10527

A11 540 A5 čistý 40 10 SKF10530N

A12 544 A5 linajkový 40 10 SKF10533N

A13 545 A5 štvorčekový 40 10 SKF10535N

A14 560 A5 čistý 60 10 SKF10540

A15 564 A5 linajkový 60 10 SKF10542

A16 565 A5 štvorčekový 60 10 SKF10544
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 5

A6 zošity vyhovujúce 
slovenskému štandardu

Notový zošit

 dizajn a balenie zošitov sa počas 
roka môže zmeniť

 dizajn a balenie zošitov sa počas 
roka môže zmeniť

výrobok formát typ počet listov ks/bal obj. kód
B1 624 A6 linajkový 20 20 SKF10568

B2 644 A6 linajkový 40 10 SKF10570N
výrobok formát počet listov ks/bal obj. kód

C 10574 A5 12 20 SKF10574

 dizajn a balenie zošitov sa počas 
roka môže zmeniť

A4 zošity vyhovujúce slovenskému štandardu

výrobok formát typ počet listov ks/bal obj. kód
A1 420 A4 čistý 20 20 SKF10550

A2 424 A4 linajkový 20 20 SKF10552

A3 425 A4 štvorčekový 20 20 SKF10554

A4 425 A4 štvorčekový 20 20 SKF10555

A5 440 A4 čistý 40 10 SKF10556N

A6 444 A4 linajkový 40 10 SKF10558N

A7 445 A4 štvorčekový 40 10 SKF10560N

A8 460 A4 čistý 60 10 SKF10562

A9 464 A4 linajkový 60 10 SKF10564

A10 465 A4 štvorčekový 60 10 SKF10566

Zošity s tvrdou obálkou

 šité, 100 listové zošity
 linajkové
 tvrdá obálka
 mix vzorov, vzor sa nedá vybrať

výrobok formát obj. kód
D1 zošit s tvrdou obálkou A4 SKOK4100LM

D2 zošit s tvrdou obálkou A5 SKOK5100LM
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!6

VICTORIA A5 dizajnové zošity

VICTORIA A4 dizajnové zošity

 veselé, hravé vzory
 vynikajúca kvalita
 70 g biely papier

 veselé, hravé vzory
 vynikajúca kvalita
 70 g biely papier

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Cookies“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD03

A2 „Kozmická loď“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD06

A3 „Dinosaurus“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD09

A4 „Sova“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD12

A5 „Futbal“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD14

A6 „Góóól“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD16

A7 „Cukrárska výroba“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD18

A8 „Svet rozprávok“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD20

A9 „Macko s tabuľkou“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD22

A10 „Macko v tráve“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD24

A11 „Teddy“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD26

A12 „Racing car“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD28

A13 „Doggy“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD44

A14 „Road Racing“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD45

A15 „Anka“ zošit A5 štvorčekový 32 ISVFD46

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Teddy“ A4 štvorčekový 32 ISVFD29

B2 „Teddy“ A4 linajkový 32 ISVFD30

B3 „Macarone“ A4 štvorčekový 32 ISVFD31

B4 „Macarone“ A4 linajkový 32 ISVFD32

B5 „Sweet temptation“ A4 štvorčekový 32 ISVFD33

B6 „Sweet temptation“ A4 linajkový 32 ISVFD34

B7 „Oldtimer“ A4 štvorčekový 32 ISVFD35

B8 „Oldtimer“ A4 linajkový 32 ISVFD36

B9 „Photos“ A4 štvorčekový 32 ISVFD42

B10 „Photos“ A4 linajkový 32 ISVFD43

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3 B4

A7 A8 A9 A10

A13

A11

A14

A12

A15

B5 B6 B7 B8 B9 B10

A6
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 7

skolsky slabikar_2017_1.indd   7skolsky slabikar_2017_1.indd   7 7.6.17   19:177.6.17   19:17



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!8

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A „Kone“ zošit A5 štvorčekový 32 UNLO532K

UNIPAP „Kone“ zošit

UNIPAP „Star Wars“ zošity

UNIPAP „Monster High“ zošit

UNIPAP „Ever After High“ zošit

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B „Star Wars“ zošit A5 štvorčekový 32 UNSWE7532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C „Monster High“ zošit A5 štvorčekový 32 UNMH532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D „Ever After High“ zošit A5 štvorčekový 32 UNEAH532K
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 9

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A „Frozen“ zošit A5 štvorčekový 32 UNFRO532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B „Minions“ zošit A5 štvorčekový 32 UNMIN532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C „Minions 2“ zošit A5 linajkový 32 UNMIN2532V

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D „Running“ zošit A5 štvorčekový 32 UNRUN532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
E1 „Butterfly“ zošit A5 linajkový 32 UNPIL532V

E2 „Butterfly“ zošit A5 štvorčekový 32 UNPIL532K

E3 „Butterfly“ zošit A5 slovníček 32 UNPIL532SZ

UNIPAP „Frozen“ zošit

UNIPAP „Minions“ zošit

UNIPAP „Minions 2“ zošit

UNIPAP „Running“ zošit

UNIPAP „Butterfl y“ zošity

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!10

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Crazy“ zošit A5 linajkový 32 UNCA532V

A2 „Crazy“ zošit A5 štvorčekový 32 UNCA532K

A3 „Crazy“ zošit A5 slovníček 32 UNCA532SZ

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B „Best Team“ zošit A5 štvorčekový 32 UNBT532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 „Fresh Fruit“ zošit A5 linajkový 96 UNFF596V

C2 „Fresh Fruit“ zošit A5 štvorčekový 96 UNFF596K

C3 „Fresh Fruit“ zošit A5 slovníček 32 UNFF496SZ

C4 „Fresh Fruit“ zošit A4 linajkový 96 UNFF496V

C5 „Fresh Fruit“ zošit A4 štvorčekový 96 UNFF496K

C6 „Fresh Fruit“ zošit A4 čistý 96 UNFF496S

C7 „Fresh Fruit“ zošit A4 linajkový 32 UNFF432V

C8 „Fresh Fruit“ zošit A4 štvorčekový 32 UNFF432K

C9 „Fresh Fruit“ zošit A4 čistý 32 UNFF432S

UNIPAP „Crazy“ zošity

UNIPAP „Best Team“ zošit

UNIPAP „Fresh Fruit“ zošity

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

skolsky slabikar_2017_1.indd   10skolsky slabikar_2017_1.indd   10 7.6.17   19:177.6.17   19:17



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 11

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Flowers“ zošit A4 linajkový 32 UNFLO432V

A2 „Flowers“ zošit A4 štvorčekový 32 UNFLO432K

A3 „Flowers“ zošit A4 linajkový 96 UNFLO496V

A4 „Flowers“ zošit A4 štvorčekový 96 UNFLO496K

A5 „Flowers“ špirálový zošit A4 linajkový 80 UNFLO480V

A6 „Flowers“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 UNFLO480K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Color“ zošit A5 linajkový 96 UNCO596V

B2 „Color“ zošit A5 štvorčekový 96 UNCO596K

B3 „Color“ špirálový zošit A4 linajkový 80 UNCO480V

B4 „Color“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 UNCO480K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 „Megapolis“ zošit A4 linajkový 96 UNME496V

C2 „Megapolis“ zošit A4 štvorčekový 96 UNME496K

C3 „Megapolis“ špirálový zošit A4 linajkový 80 UNME480V

C4 „Megapolis“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 UNME480K

UNIPAP „Flowers“ zošity

UNIPAP „Color“ zošity

UNIPAP „Megapolis“ zošity

 laminovaný, trvácny obal
 listy špirálových zošitov 

sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 listy špirálových zošitov 

sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 moderné vzory
 laminovaný, trvácny obal
 listy špirálových zošitov 

sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

A5

B3

C3

A5

B3

C3

A6

B4

C4

A6

B4

C4

PERFOROVANÉ

PERFOROVANÉ

PERFOROVANÉ

DIERKOVANÉ

DIERKOVANÉ

DIERKOVANÉ
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!12

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Wild Life“ špirálový zošit A4 linajkový 50 UNWF450V

B2 „Wild Life“ špirálový zošit A4 štvorčekový 50 UNWF450K

B3 „Wild Life“ špirálový zošit A4 linajkový 96 UNWF496V

B4 „Wild Life“ špirálový zošit A4 štvorčekový 96 UNWF496K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 „Planet“ špirálový zošit A5 linajkový 96 UNPL596V

C2 „Planet“ špirálový zošit A5 štvorčekový 96 UNPL596K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D1 „Color Splash“ špirálový zošit A5 linajkový 96 UNCOSP596V

D2 „Color Splash“ špirálový zošit A5 štvorčekový 96 UNCOSP596K

UNIPAP „Wild Life“ špirálové zošity

UNIPAP „Planet“ špirálové zošity

UNIPAP „Color Splash“ špirálové zošity

 laminovaný, trvácny obal
 listy sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 listy sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 listy sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

PERFOROVANÉ

PERFOROVANÉ

DIERKOVANÉ

DIERKOVANÉ

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Land & Sea“ špirálový zošit A4 linajkový 80 UNMP480V

A2 „Land & Sea“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 UNMP480K

UNIPAP „Land & Sea“ špirálové zošity

 laminovaný, trvácny obal
 listy sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

PERFOROVANÉ

PERFOROVANÉ

DIERKOVANÉ

DIERKOVANÉ
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PERFOROVANÉ DIERKOVANÉ

 laminovaný, trvácny obal
 listy špirálových zošitov sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

UNIPAP „Very Tasty“ zošity

UNIPAP „Friends“ zošity

UNIPAP „Animal World“ zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 „Very Tasty“ zošit A5 linajkový 96 UNVT596V

A2 „Very Tasty“ zošit A5 štvorčekový 96 UNVT596K

A3 „Very Tasty“ zošit A4 linajkový 96 UNVT496V

A4 „Very Tasty“ zošit A4 štvorčekový 96 UNVT496K

výrobok formát typ počet listov obj. kód

A5 „Very Tasty“ zošit A4 čistý 96 UNVT496S

A6 „Very Tasty“ špirálový zošit A4 linajkový 96 UNVTS496V

A7 „Very Tasty“ špirálový zošit A4 štvorčekový 96 UNVTS496K

výrobok formát typ počet listov obj. kód

C1 „Friends“ zošit A5 linajkový 32 UNFRI532V

C2 „Friends“ zošit A5 štvorčekový 32 UNFRI532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Animal World“ zošit A4 linajkový 96 UNAW496V

B2 „Animal World“ zošit A4 štvorčekový 96 UNAW496K

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

 laminovaný, trvácny obal
 listy špirálových zošitov sú perforované a dierkované
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

UNIPAP „Tropics“ zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód

D1 „Tropics“ zošit A4 linajkový 96 UNTRO496V

D2 „Tropics“ zošit A4 štvorčekový 96 UNTRO496K

D3 „Tropics“ špirálový zošit A5 linajkový 96 UNTRO596V

D4 „Tropics“ špirálový zošit A5 štvorčekový 96 UNTRO596K

PERFOROVANÉ DIERKOVANÉ

D3-D4

A6-A7

D3-D4

A6-A7

NOVINKA!
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 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 laminovaný, trvácny obal
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

UNIPAP „Cars“ zošity

UNIPAP „Goal and Fire“ zošit

UNIPAP „Robot“ zošit

UNIPAP „Colour of life“ zošity

UNIPAP „Black“ zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód

C1 „Cars“ zošit A5 linajkový 32 UNC532V

C2 „Cars“ zošit A5 štvorčekový 32 UNC532K

C3 „Cars“ zošit A4 linajkový 32 UNC432V

C4 „Cars“ zošit A4 štvorčekový 32 UNC432K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D „Goal and Fire“ zošit A5 štvorčekový 32 UNGF532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód
E „Robot“ zošit A5 štvorčekový 32 UNROB532K

výrobok formát typ počet listov obj. kód

A1 „Colour of life“ zošit A5 linajkový 96 UNCOU596V

A2 „Colour of life“ zošit A5 štvorčekový 96 UNCOU596K

A3 „Colour of life“ zošit A4 linajkový 96 UNCOU496V

A4 „Colour of life“ zošit A4 štvorčekový 96 UNCOU496K

výrobok formát typ počet listov obj. kód

B1 „Black“ zošit A5 linajkový 32 UNBL532V

B2 „Black“ zošit A5 štvorčekový 32 UNBL532K

B3 „Black“ zošit A4 linajkový 32 UNBL432V

B4 „Black“ zošit A4 štvorčekový 32 UNBL432K

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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 extra pevná a pružná PP obálka
 mikroperforácia pre ešte 

jednoduchšie odtrhnutie listu 
 vysokokvalitný dierovaný biely papier 

so saténovým povrchom 
 s pravítkom, ktoré sa dá používať ako záložka

 odolná kovová špirála
 integrovaný obal pre dočasné 

uloženie samostatných listov
 80 mikroperforovaných listov (80 g/m²)

s FSC certifikátom

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód
A1 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390023

A2 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390036

A3 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390044

A4 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390051

A5 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390062

A6 „Wow“ špirálový zošit A5 linajkový 80 E46390064

A7 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410023

A8 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410036

A9 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410044

A10 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410051

A11 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410062

A12 „Wow“ špirálový zošit A5 štvorčekový 80 E46410064

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód

A13 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370023

A14 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370036

A15 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370044

A16 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370051

A17 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370062

A18 „Wow“ špirálový zošit A4 linajkový 80 E46370064

A19 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380023

A20 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380036

A21 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380044

A22 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380051

A23 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380062

A24 „Wow“ špirálový zošit A4 štvorčekový 80 E46380064

LEITZ „Wow“ špirálové zošity

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód
B1 „Joy“ špirálový zošit A4 linajkový 125 REX2103983

B2 „Joy“ špirálový zošit A4 linajkový 125 REX2103984

B3 „Joy“ špirálový zošit A4 linajkový 125 REX2103985

B4 „Joy“ špirálový zošit A4 linajkový 125 REX2103986

 PP obálka
 farebné rozdeľovače
 mikroperforované, dierkované listy
 16 poznámkových listov na vytrhnutie
 dvojročný kalendár
 na obálke držiak na pero

REXEL „Joy“ špirálové zošity

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód
C1 „Joy“ poznámkový zošit A5 linajkový 96 REX2103998

C2 „Joy“ poznámkový zošit A5 linajkový 96 REX2103999

C3 „Joy“ poznámkový zošit A5 linajkový 96 REX2104001

C4 „Joy“ poznámkový zošit A4 linajkový 96 REX2103995

C5 „Joy“ poznámkový zošit A4 linajkový 96 REX2103996

C6 „Joy“ poznámkový zošit A4 linajkový 96 REX2103997

 tvrdá obálka s textilovým vzorom
 uzatváranie pomocou gumičky
 1 záložka

 vnútorné rohové vrecko
 listy z 80 g/m² papiera

REXEL „Joy“ poznámkové zošity

PERFOROVANÉ DIERKOVANÉ

PERFOROVANÉ DIERKOVANÉ

1. Obal pre dočasné uloženie samostatných listov

2. S pravítkom, ktoré sa dá používať ako záložka

21
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výrobok formát typ počet listov obj. kód

A1 „Girls“ zošit A5 linajkový 52 PLS220240

A2 „Girls“ zošit A5 štvorčekový 52 PLS220239

A3 „Girls“ zošit A4 linajkový 52 PLS220242

A4 „Girls“ zošit A4 štvorčekový 52 PLS220241

A5 „Boys“ zošit A5 linajkový 52 PLS220245

výrobok formát typ počet listov obj. kód

A6 „Boys“ zošit A5 štvorčekový 52 PLS220244

A7 „Boys“ zošit A4 linajkový 52 PLS220247

A8 „Boys“ zošit A4 štvorčekový 52 PLS220246

A9 slovník A6 slovníček 24 PLS220257

PULSE zošity

 z papiera s vysokou belosťou
 listy z 80 g/m² papiera
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

NOVINKA!

A3

A7

A2

A6

A4

A8

A9

A1

A5
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NOVINKA!

vnútorné vrecko

potlačené vnútorné 
obálky

64 linajkových strán

s farebnými spinkami

mäkké laminované obálky 
pokryté matnou fóliou

Malé a krásne!

Nové, tenké a malé poznámkové bloky 
„Jolie“ predstavujú jedinečný štýl! 
Kombinácia jednofarebných pastelových 
obálok s jemnými motívmi požičiava 
elegantný vzhľad každej jednej sade. 
Dokonalá voľba pre najkrajšie 
myšlienky, najlepšie nápady 
alebo na spoločné 
diskusie.

All about me.

výrobok formát typ počet listov vzor obj. kód
A1 „Jolie“ zošit A6 linajkový 32 rose pink SIJN700

A2 „Jolie“ zošit A5 linajkový 32 rose pink SIJN701

A3 „Jolie“ zošit A6 linajkový 32 viola blue SIJN704

A4 „Jolie“ zošit A5 linajkový 32 viola blue SIJN705

A5 „Jolie“ zošit A6 linajkový 32 violet orchid SIJN702

výrobok formát typ počet listov vzor obj. kód

A6 „Jolie“ zošit A5 linajkový 32 violet orchid SIJN703

A7 „Jolie“ zošit A6 linajkový 32 green meadow SIJN706

A8 „Jolie“ zošit A5 linajkový 32 green meadow SIJN707

A9 „Jolie“ zošit A6 linajkový 32 cream bubbles SIJN708

A10 „Jolie“ zošit A5 linajkový 32 cream bubbles SIJN709

 mäkká obálka
 2 ks zošitov/sada
 64 strán (32 listov), 80 g/m2

A1
A2

A7
A8

A9
A10

A5
A6

A3
A4

SIGEL „Jolie“ zošity
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výrobok formát typ počet listov farba obj. kód

A1 „Bright“ poznámkový blok A7 linajkový 50 PUPB7703VR

A2 „Bright“ poznámkový blok A7 linajkový 50 tyrkys/ PUPB7703VT

A3 „Bright“ poznámkový blok A7 linajkový 50 PUPB7703VZ

A4 „Bright“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB7700VR

A5 „Bright“ špirálový zošit A5 linajkový 100 tyrkys/ PUPB7700VT

A6 „Bright“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7699VR

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód

A7 „Bright“ špirálový zošit A4 linajkový 100 tyrkys/ PUPB7699VT

A8 „Bright“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7699VZ

A9 „Bright“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7699VN

A10 „Bright“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPB7696VR

A11 „Bright“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 tyrkys/ PUPB7696VT

A12 „Bright“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPB7696VZ

A13 „Bright“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPB7696VN

 silná dvojitá špirála
 perforované listy
 listy z 80 g/m² papiera

PUKKA PAD „Bright“ poznámkové bloky a špirálové zošity

A13

A9

A10

A6

A11

A7

A12

A8

A4 A5

A2

A1

A3

NOVINKA!
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PUKKA PAD „Neon“ a „Stripe“ špirálové zošity

 farebná polypropylénová obálka
 gumená páska
 s premiestniteľným registrom v počte 

3 (A15-A21) alebo 5 (A22-A30) ks
 silná dvojitá špirála

 perforované listy
 listy sú dierkované
 80 g/m2 papier
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód
A1 „Neon“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJ7154V

A2 „Neon“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJ7153V

A3 „Neon“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJ7152V

A4 „Neon“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ7154K

A5 „Neon“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ7153K

A6 „Neon“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ7152K

A7 „Neon“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPJ7150V

A8 „Neon“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPJ7149V

A9 „Neon“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPJ7148V

A10 „Neon“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPJ7150K

A11 „Neon“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPJ7149K

A12 „Neon“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPJ7148K

A13 „Neon notepad“ špirálový zošit A5 linajkový 100 mix PUPN7663V

A14 „Neon notepad“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 mix PUPN7662V

A15 „Neon project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB7146V

A16 „Neon project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB7145V

A17 „Neon project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB7144V

výrobok formát typ počet listov farba obj. kód

A18 „Neon project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 mix PUPN7665V

A19 „Neon project book“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPB7146K

A20 „Neon project book“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPB7145K

A21 „Neon project book“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPB7144K

A22 „Neon project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7081V

A23 „Neon project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7080V

A24 „Neon project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7079V

A25 „Neon project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB7082V

A26 „Neon project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100  PUPB7080K

A27 „Neon project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPB7081K

A28 „Neon project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPB7079K

A29 „Neon project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPB7082K

A30 „Neon project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 mix PUPN7664V

A31 „Stripe“ špirálový zošit A5 linajkový 100 mix PUPJP021

A32 „Stripe“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 mix PUPJP021K

A33 „Stripe“ špirálový zošit A4 linajkový 100 mix PUPJP018

A34 „Stripe“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 mix PUPJP018K

Pri nákupe ľubovoľného 
zošita PUKKA PAD 

dostanete 1 bal 
žuvačiek ORBIT 

za 0,01 € bez DPH/bal!
* Akcia sa nevzťahuje 

na PUPN7663V, PUPN7662V, 
PUPN7665V, PUPN7664V!
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výrobok formát typ počet listov farba obj. kód
A1 „Navy Jotta“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJ6677V

A2 „Navy Jotta“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJ6676V

A3 „Navy Jotta“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ6677K

A4 „Navy Jotta“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ6676K

A5 „Navy Jotta“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPJ6675V

A6 „Navy Jotta“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPJ6674V

A7 „Navy Jotta“ špirálový zošit A4+ štvorčekový 100 PUPJ6675K

A8 „Navy Jotta“ špirálový zošit A4+ štvorčekový 100 PUPJ6674K

A9 „Navy project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB6673V

A10 „Navy project book“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPB6672V

A11 „Navy project book“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJ6675K

A12 „Navy project book“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPB6672K

A13 „Navy project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB6671V

A14 „Navy project book“ špirálový zošit A4 linajkový 100 PUPB6670V

A15 „Navy project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPB6671K

A16 „Navy project book“ špirálový zošit A4 štvorčekový 100 PUPB6670K

PUKKA PAD „Navy“ a „Navy Jotta“ 
špirálové zošity

 obálka: „Navy Jotta“ – kartónová, 
„Navy project book“ – PP
 silná dvojitá špirála
 80 g/m2 papier

NOVINKA!
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 vyfarbiteľná predná a zadná obálka
 v spodnej časti vnútorných listov vyfarbiteľný pás
 farebný register: 5 rôznych farieb, premiestniteľný register
 dvojitá špirála
 80 g/m2 papier
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

 kartónová obálka
 silná dvojitá špirála
 80 g/m2 papier

 silná dvojitá špirála
 perforované žlté listy
 80 g/m2 papier

 100 % recyklovaný papier
 dvojitá špirála
 80 g/m2 papier

PUKKA PAD „Project book“ špirálový 
zošit s vyfarbiteľnou obálkou

PUKKA PAD „Metallic Jotta“ a „Easy-riter“
špirálové zošity

PUKKA PAD „Vellum“ špirálové zošity

PUKKA PAD recyklované špirálové zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C „Project book“ špirálový zošit s vyfarbiteľnou obálkou A4 linajkový 100 PUPB8230

výrobok formát typ počet listov obj. kód

A1 „Metallic Jotta“ špirálový zošit A5 linajkový 100 PUPJJM021V

A2 „Metallic Jotta“ špirálový zošit A5 štvorčekový 100 PUPJJM021K

A3 „Metallic Jotta“ špirálový zošit A4+ linajkový 100 PUPJJM018V

A4 „Metallic Jotta“ špirálový zošit A4+ štvorčekový 100 PUPJJM018K

A5 „Easy-riter“ špirálový zošit A4+ linajkový 75 PUPBERM9V

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Vellum“ špirálový zošit A5 linajkový 60 PUPVJM2

B2 „Vellum“ špirálový zošit A4+ linajkový 60 PUPVJM1

výrobok formát typ počet listov obj. kód
D1 špirálový zošit, recyklovaný A5 linajkový 100 PUPB6051

D2 špirálový zošit, recyklovaný A4 linajkový 100 PUPB6050V

NOVINKA!

NOVINKA!NOVINKA!

Pri nákupe špirálového 
zošita s vyfarbiteľnou obálkou 

PUKKA PAD dostanete 
1 bal žuvačiek ORBIT 

za 0,01 € bez DPH/bal!
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PERFOROVANÉ DIERKOVANÉ

VICTORIA špirálové zošity

výrobok formát typ počet listov obj. kód
A1 špirálový zošit A5 linajkový 70 ISVFSA5V

A2 špirálový zošit A5 štvorčekový 70 ISVFSA5K

A3 špirálový zošit A4 linajkový 70 ISVFS70V

A4 špirálový zošit A4 čistý 70 ISVFS70S

A5 špirálový zošit A4 štvorčekový 70 ISVFS70K

A6 špirálový zošit A4 francúzske štvorčeky 70 ISVFS70F

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

A1 A2

A5 A6A3 A4

výrobok formát typ počet listov obj. kód
B1 „Momentum“ špirálový zošit A4 linajkový 90 ISVFS90V

B2 „Momentum“ špirálový zošit A4 štvorčekový 90 ISVFS90K

B3 „Momentum“ špirálový zošit A4 čistý 90 ISVFS90S

 na školské a kancelárske použitie
 mikroperforované, dierkované listy

 dvojité špirálovanie
 70 g/m² papier

VICTORIA „Momentum“ špirálové zošity

B1

B3

B2

VICTORIA poznámkové bloky

 vhodné na grafiky, kresby a osnovy
 so špirálou

výrobok formát typ počet listov obj. kód
C1 poznámkový blok B4 nižší obsah dreva 32 LPFV11

C2 poznámkový blok B4 bezdrevný 32 LPFV12

C3 poznámkový blok B5 bezdrevný 32 LPFV13

C1

C2

C3
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NOVINKA!

výrobok obj. kód
A1 „Star Wars Episode 7“ školská taška, ergonomická UNSWE7ITP

A2 „Star Wars Episode 7“ školská taška, ergonomická UNSWE7ITK

A3 „Star Wars Episode 7“ batoh UNSWE7HZSP

A4 „Star Wars Episode 7“ batoh UNSWE7HZSK

A5 „Star Wars Episode 7“ batoh, malý UNSWE7OTP

A6 „Star Wars Episode 7“ batoh, malý UNSWE7OTK

A7 „Star Wars Episode 7“ vak na telesnú výchovu UNSWE7TZSP

A8 „Star Wars Episode 7“ vak na telesnú výchovu UNSWE7TZSK

A9 „Star Wars Episode 7“ peračník, s klipom UNSWE7TKP

A10 „Star Wars Episode 7“ peračník, s klipom UNSWE7TKFK

A11 „Star Wars Episode 7“ peračník, poschodový, plný UNSWE7TEP

A12 „Star Wars Episode 7“ peračník, poschodový, plný UNSWE7TEFK

výrobok obj. kód
B1 „Descendants“ batoh UNDEHZS

B2 „Descendants“ peračník, s klipom UNDETK

B3 „Descendants“ vak na telesnú výchovu UNDETZS

UNIPAP „Star Wars Episode 7“ kolekcia

UNIPAP „Descendants“ kolekcia

 rozmery školských tašiek: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery batohov: 39 x 29 x 16 cm 

 rozmery malých batohov: 27 x 21 x 10 cm 
 rozmery vakov na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery batohu: 39 x 29 x 16 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

A1

A1

A5

A2

A2

A6

A3

A7

A9

A11

A4

A8

A10

A12

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

výrobok obj. kód
C1 „Cars“ školská taška, ergonomická UNCARSIT

C2 „Cars“ peračník, s klipom UNCARSTK

C3 „Cars“ peračník, poschodový UNCARSTE

C4 „Cars“ vak na telesnú výchovu UNCARSTZS

UNIPAP „Cars“ kolekcia

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

C2 C3
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NOVINKA!

výrobok obj. kód
A1 „Minions 2016“ školská taška, ergonomická UNMI2ITK

A2 „Minions 2016“ školská taška, ergonomická UNMI2ITZ

A3 „Minions 2016“ batoh, malý UNMI2OTK

A4 „Minions 2016“ batoh, malý UNMI2OTZ

A5 „Minions 2016“ peračník, s klipom UNMI2TKK

A6 „Minions 2016“ peračník, poschodový, plný UNMI2TEK

A7 „Minions 2016“ vak na telesnú výchovu UNMI2TZSK

A8 „Minions 2016“ peračník, s klipom UNMI2TKZ

A9 „Minions 2016“ peračník, poschodový, plný UNMI2TEZ

A10 „Minions 2016“ vak na telesnú výchovu UNMI2TZSZ

výrobok obj. kód
B1 „Frozen 2“ školská taška, ergonomická UNFR2IT1

B2 „Frozen 2“ batoh UNFR2OT1

B3 „Frozen 2“ peračník, s klipom UNFR2TK1

B4 „Frozen 2“ peračník, poschodový, plný UNFR2TE1

B5 „Frozen 2“ vak na telesnú výchovu UNFR2TZS1

UNIPAP „Minions 2016“ kolekcia

UNIPAP „Frozen 2“ kolekcia

 rozmery školských tašiek: 36 x 28 x 17 cm 
 rozmery malých batohov: 27 x 21 x 10 cm
 rozmery vakov na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm 

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm 
 rozmery batohu: 27 x 21 x 10 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm 

A1 A2

A1

B1

B1

B2

A4

A2

A5

A3

A7

A6

A8 A10

A9

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

B5

B4

B3
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výrobok obj. kód
A1 „Violetta“ školská taška, ergonomická UNVIIT2

A2 „Violetta“ peračník, poschodový, plný UNVITE2

A3 „Violetta“ peračník, s klipom UNVITK2

A4 „Violetta“ vak na telesnú výchovu UNVITZS2

výrobok vzor obj. kód
B1 „My Little Friend“ školská taška, ergonomická pes UNMLFIT31

B2 „My Little Friend“ peračník, poschodový, plný pes UNMLFTE31

B3 „My Little Friend“ peračník, s klipom pes UNMLFTK31

B4 „My Little Friend“ vak na telesnú výchovu pes UNMLFTZS3

B5 „My Little Friend“ školská taška, ergonomická mačka UNMLFIT32

B6 „My Little Friend“ peračník, poschodový, plný mačka UNMLFTE32

výrobok vzor obj. kód

B7 „My Little Friend“ peračník, s klipom mačka UNMLFTK32

B8 „My Little Friend“ vak na telesnú výchovu mačka UNMLFTZS32

B9 „My Little Friend“ školská taška, ergonomická kôň UNMLFIT33

B10 „My Little Friend“ peračník, poschodový, plný kôň UNMLFTE33

B11 „My Little Friend“ peračník, s klipom kôň UNMLFTK33

B12 „My Little Friend“ vak na telesnú výchovu kôň UNMLFTZS33

UNIPAP „Violetta“ kolekcia

UNIPAP „My Little Friend“ kolekcia

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm 

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

A1

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

B1 B5

B9

A3

A2

B2

B6

B10

B3

B7

B11
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výrobok obj. kód
A1 „Flowers“ školská taška, ergonomická UNFLOIT

A2 „Flowers“ peračník, s klipom UNFLOTK

A3 „Flowers“ vak na telesnú výchovu UNFLOTZS

výrobok obj. kód
B1 „Dino“ školská taška, ergonomická UNDINOIT

B2 „Dino“ peračník, s klipom UNDINOTK

B3 „Dino“ vak na telesnú výchovu UNDINOTZS

výrobok obj. kód
C1 „Football“ školská taška, ergonomická UNFBIT

C2 „Football“ peračník, s klipom UNFBTK

C3 „Football“ vak na telesnú výchovu UNFBTZS

výrobok obj. kód
D1 „Butterfly“ školská taška, ergonomická UNBFIT

D2 „Butterfly“ peračník, s klipom UNBFTK

D3 „Butterfly“ vak na telesnú výchovu UNBFTZS

výrobok obj. kód
E1 „Owl“ školská taška, ergonomická UNOWLIT

E2 „Owl“ peračník, s klipom UNOWLTK

E3 „Owl“ vak na telesnú výchovu UNOWLTZS

UNIPAP „Flowers“ kolekcia

UNIPAP „Dino“ kolekcia

UNIPAP „Football“ kolekcia

UNIPAP „Butterfl y“ kolekcia

UNIPAP „Owl“ kolekcia

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

 rozmery školskej tašky: 36 x 28 x 17 cm
 rozmery vaku na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm

m

5

m

m

A1

B1

C1

D1

E1

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA
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UNIPAP „National Geographic“ kolekcia

UNIPAP „Secret Life of Pets“ kolekcia

 rozmery batohov: 42 x 31 x 14 cm
 rozmery malých tašiek cez rameno: 25 x 18 x 2 cm 
 rozmery tašiek cez rameno: 29 x 38 x 10 cm

 rozmery školských tašiek: 36 x 28 x 17 cm 
 rozmery batohov: 27 x 21 x 10 cm
 rozmery vakov na telesnú výchovu: 39,5 x 28,5 cm 

výrobok  obj. kód
A1 „National Geographic“ batoh, kolibrík UNNGHZSH

A2 „National Geographic“ batoh, motýľ UNNGHZSB

A3 „National Geographic“ batoh, tiger UNNGHZST

A4 „National Geographic“ batoh UNNGHZSA

A5 „National Geographic“ peračník, kolibrík UNNGTTH

A6 „National Geographic“ peračník, motýľ UNNGTTB

A7 „National Geographic“ peračník, tiger UNNGTTT

A8 „National Geographic“ taška cez rameno, malá, červená UNNGKOLP

A9 „National Geographic“ taška cez rameno, malá, žltá UNNGKOLS

A10 „National Geographic“ taška cez rameno, malá, zelená UNNGKOLZ

A11 „National Geographic“ taška cez rameno, zelená UNNGOLZ

A12 „National Geographic“ taška cez rameno, červená UNNGOLP

výrobok  obj. kód
B1 „Secret Life of Pets“ školská taška, ergonomická UNSLOPITSZ

B2 „Secret Life of Pets“ batoh UNSLOPOTSZ

B3 „Secret Life of Pets“ vak na telesnú výchovu UNSLOPTZSSZ

B4 „Secret Life of Pets“ peračník, poschodový, plný UNSLOPTESZ

B5 „Secret Life of Pets“ peračník, s klipom UNSLOPTKSZ

B6 „Secret Life of Pets“ školská taška, ergonomická UNSLOPITRS

B7 „Secret Life of Pets“ batoh UNSLOPOTRS

B8 „Secret Life of Pets“ vak na telesnú výchovu UNSLOPTZSRS

B9 „Secret Life of Pets“ peračník, poschodový, plný UNSLOPTERS

B10 „Secret Life of Pets“ peračník, s klipom UNSLOPTKRS

rozmery batohov: 42 x 31 x 14 cm

A4

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

NOVINKA!

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

B1 B6

B1
B2

B7

B4 B5 B3 B9

B10

B8

B6
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VODEODOLNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

NOVINKA!

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
B1 „Junior Bunny“ taška do škôlky 33 x 26 x 15 fialovo-ružová PLS121115

B2 „Junior Cutie“ taška do škôlky 33 x 26 x 15 fialovo-ružová PLS121114

B3 „Junior Footbal Star“ taška do škôlky 33 x 26 x 15 modro-žltá PLS121116

B4 „Junior Little Train“ taška do škôlky 33 x 26 x 15 modrá PLS121117

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
C1 „Mini Wheels Cutie“ školská taška s kolieskami 46 x 36 x 21 fialovo-ružová PLS121076

C2 „Mini Wheels Heart“ školská taška s kolieskami 46 x 36 x 21 ružová PLS121078

výrobok vzor obj. kód
A1 „Baby Earl“ mini batoh korytnačka PLS20928

A2 „Baby Bella“ mini batoh motýľ PLS120929

A3 „Baby Gino“ mini batoh dinosaurus PLS120932

PULSE mini batohy

PULSE „Mini Wheels“ školské tašky s kolieskami

PULSE „Wheels“ školské tašky s kolieskami

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 bočná, odnímateľná 
 jednovrstvové, dlhé popruhy 
 trojvrstvový spodok 
 dlhé popruhy vhodné aj pre rodičov 
 kovový zips 
 materiál: polyester
 rozmery: 25 x 22 x 12 cm

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 2 bočné
 tvarované, odnímateľné popruhy
 chránená zadná strana, s kolieskami
 v prednej časti dierky na vetranie
  špeciálne kolieska
 funkcia školskej tašky s kolieskami a kufra
 ochrana koliesok
 kovový zips
 materiál: polyester

 priehradky: 1 veľká vnútorná 
+ 2 predné + 2 bočné
 tvarované, odnímateľné popruhy
 chránená zadná strana, s kolieskami
 v prednej časti dierky na vetranie

 funkcia školskej tašky 
s kolieskami a kufra
 ochrana koliesok
 kovový zips
 materiál: polyester
 dĺžka úchytu: 32 cm

PULSE tašky do škôlky

 priehradky: 1 veľká 
vnútorná + 2 bočné
 spevnené popruhy
 chrbtová časť priedušná, 

so sieťkou a penou
 trojvrstvový spodok

 reflexný materiál na prednej 
časti a na bokoch
 ochrana proti dažďu
 kovový zips
 materiál: polyester

A1

B1

C1

D1 D2 D3

C2

B2

B3

B4

A2 A3

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
D1 „Wheels Butterfly“ školská taška s kolieskami 46 x 36 x 30 ružovo-sivá PLS121074

D2 „Wheels Carbon“ školská taška s kolieskami 48 x 36 x 30 čierno-zelená PLS121075

D3 „Wheels Letters“ školská taška s kolieskami 48 x 36 x 30 fialová PLS121073
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PULSE „Kids Smile“ 2 in 1 anatomická školská taška

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 predná + 2 bočné + batoh
 organizátor vrecká na drobnosti
 spevnené ramenné popruhy s nastaviteľnou dĺžkou
 anatomická zadná strana, s priedušnou sieťovinou a penou
 silný základ s penou EVA
 kovový zips
 reflexný materiál vpredu a na bokoch (na obidvoch častiach)
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A „Kids Smile“ 2 in 1 anatomická školská taška 41 x 32 x 25 PLS121086

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

PULSE „Kids Star“ 2 in 1 anatomická školská taška

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 predná + 2 bočné + batoh
 organizátor vrecká na drobnosti
 spevnené ramenné popruhy s nastaviteľnou dĺžkou
 anatomická zadná strana, s priedušnou sieťovinou a penou
 silný základ s penou EVA
 kovový zips
 reflexný materiál vpredu a na bokoch (na obidvoch častiach)
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B „Kids Star“ 2 in 1 anatomická školská taška 41 x 32 x 25 PLS121088

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 „Anatomic Blossom“ anatomická školská taška 41 x 28 x 20 PLS121106

C2 „Anatomic Etno“ anatomická školská taška 41 x 28 x 20 PLS121102

C3 „Anatomic Hearts“ anatomická školská taška 41 x 28 x 20 PLS121110

C4 „Anatomic Still Flower“ anatomická školská taška 41 x 28 x 20 PLS121080

PULSE anatomické školské tašky

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 2 predné + 2 bočné
 organizátor vrecká na drobnosti
 spevnené ramenné popruhy s nastaviteľnou dĺžkou
 anatomická zadná strana, s priedušnou sieťovinou a penou
 silný základ s penou EVA
 kovový zips
 reflexný materiál vpredu a na bokoch
 ochrana proti dažďu 
 materiál: polyester

C1

C3

C2

C4

PULSE „X Sport“ anatomická školská taška

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 2 predné + 2 bočné 
 nastaviteľné, spevnené popruhy 
 anatomická zadná strana, s priedušnou sieťkou a penou 
 spevnený gumený spodok 
 kovový zips 
 reflexný materiál na bočných stranách 
 ochrana proti dažďu 
 materiál: polyester 

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
D „X Sport“ anatomická školská taška 41 x 28 x 20 PLS20918

VODEODOLNÁERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

ERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

NOVINKA!

VODOVZDORNÁERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA

NOVINKA!

VODOVZDORNÁERGONOMICKÁ 
ZADNÁ STRANA
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!30

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 „Teens Butterfly“ batoh 43 x 28 x 22 PLS121053

A2 „Teens Butterfly“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121054

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 „Teens Claw“ batoh 43 x 28 x 22 PLS121059

B2 „Teens Claw“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121060

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 „Teens Fireworks“ batoh 43 x 28 x 22 PLS121046

C2 „Teens Fireworks“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121047

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 „Teens Patch“ batoh 43 x 28 x 22 PLS121044

D2 „Teens Patch“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121045

PULSE „Teens Butterfl y“ kolekcia

PULSE „Teens Claw“ kolekcia

PULSE „Teens Fireworks“ kolekcia

PULSE „Teens Patch“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 31

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A „Teens Football“ batoh 43 x 28 x 22 PLS121055

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 „Blast Army“ batoh 46 x 32 x 25 PLS121034

B2 „Blast Army“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121035

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 „Blast Fire“ batoh 46 x 32 x 25 PLS121029

C2 „Blast Fire“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121030

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 „Blast Mosaic“ batoh 46 x 32 x 25 PLS121031

D2 „Blast Mosaic“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121033

PULSE „Teens Football“ batoh

PULSE „Blast Army“ kolekcia

PULSE „Blast Fire“ kolekcia

PULSE „Blast Mosaic“ kolekcia

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 špeciálne pogumované tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 predné vrecko s priedušnými otvormi
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 špeciálne pogumované tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 predné vrecko s priedušnými otvormi
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 špeciálne pogumované tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 predné vrecko s priedušnými otvormi
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!32

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D „Cots Circles“ batoh 46,5 x 28 x 18 PLS121071

PULSE „Cots Circles“ batoh

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 „Blast“ batoh 46 x 32 x 25 PLS121036

A2 „Blast“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121037

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 „Cots Comet“ batoh 46,5 x 28 x 18 PLS121063

B2 „Cots Comet“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121064

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 „Cots Square Heart“ batoh 46,5 x 28 x 18 PLS121065

C2 „Cots Square Heart“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121067

PULSE „Blast“ kolekcia

PULSE „Cots Comet“ kolekcia

PULSE „Cots Square Heart“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 špeciálne pogumované tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 predné vrecko s priedušnými otvormi
 držiak na slnečné okuliare alebo na mobil
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 33

TAŠKY PULSE NEOBSAHUJÚ
ŠKODLIVÉ LÁTKY PRE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

 * UPOZORNENIE! V PRÍPADE ČISTENIA TAŠIEK S VEĽKÝM MNOŽSTVOM PRACIEHO PROSTRIEDKU SA ZNÍŽI VODOVZDORNOSŤ MATERIÁLU.

BATOHYBATOHY
VODOVZDORNÝ
MATERIÁL*
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!34

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B1 „Music Etno“ batoh 42 x 30 x 20 PLS121021

B2 „Music Etno“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121022

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „Music Circle“ batoh 42 x 30 x 20 PLS121023

A2 „Music Circle“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121024

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C1 „Music Split“ batoh 42 x 30 x 20 PLS121025

C2 „Music Split“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121026

PULSE „Music Etno“ kolekcia

PULSE „Music Circle“ kolekcia

PULSE „Music Split“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips s ochranou proti dažďu
 audio konektor
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips s ochranou proti dažďu
 audio konektor
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné 
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips s ochranou proti dažďu
 audio konektor
 materiál: polyester

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

AUDIO 
KONEKTOR

AUDIO 
KONEKTOR

AUDIO 
KONEKTOR

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

skolsky slabikar_2017_1.indd   34skolsky slabikar_2017_1.indd   34 7.6.17   19:207.6.17   19:20



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 35

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „Dobby Heart“ batoh 42 x 28 x 24 PLS121042

A2 „Dobby Heart“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121043

PULSE „Dobby Heart“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

VODOVZDORNÁ

NOVINKA!

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B „Cots Fashion“ batoh 46,5 x 28 x 18 PLS121068

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C „MVP Army“ batoh 48 x 35 x 20 PLS120983

PULSE „Cots Fashion“ batoh

PULSE „MVP Army“ batoh

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 2 bočné
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

 priehradky: 3 veľké vnútorné + 1 priehradka na telefón 
+ 1 na notebook
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 pracky predné, zadné
 reflexný materiál na prednej strane
 materiál: polyester

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

15”
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!36

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B „Cover“ batoh 48 x 29 x 21 PLS121002

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C „Element“ batoh 46 x 32 x 23 PLS121010

PULSE „Cover“ batoh

PULSE „Bicolor“ batohy

PULSE „Element“ batoh

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 2 predné + 2 bočné + 1 priehradka na notebook
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená zo sieťoviny
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 organizér na drobnosti
 materiál: polyester

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 2 predné + 2 bočné 
+ 1 priehradka na notebook
 tvarované popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, 

so sieťovinou a penou EVA
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 audio konektor
 skryté zadné vrecko
 materiál: polyester

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 predná
 priehradka na notebook s penovou vrstvou
 tvarované popruhy s audio konektorom
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, 

so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 pogumovaný úchyt 
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
A1 „Bicolor“ batoh 46 x 32 x 15 ružovo-fialová PLS121011

A2 „Bicolor“ batoh 46 x 32 x 15 modro-žltá PLS121012

A3 „Bicolor“ batoh 46 x 32 x 15 sivo-čierna PLS121013

A1

A2 A3

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

14”

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

15”

15”
AUDIO 

KONEKTOR

skolsky slabikar_2017_1.indd   36skolsky slabikar_2017_1.indd   36 7.6.17   19:007.6.17   19:00



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 37

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C „Sport“ batoh 49 x 38 x 23 PLS121007

PULSE „Sport“ batoh

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné
 priehradka na notebook s penovou vrstvou
 spevnené tvarované popruhy 
 zadná časť so sieťovinou a penou EVA
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na slnečné okuliare/telefón zo špeciálneho materiálu
 materiál: polyester

VODEODOLNÁ

NOVINKA!

A2

A3

NOVINKA!

VODEODVODEOD ÁOLNÁOLNÁVODOVZDORNÁ

17”

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

15,4”

PULSE „Scate“ batohy

 priehradky: 2 veľké vnútorné 
+ 1 predná + 2 bočné
 polstrovaná priehradka na notebook
 tvarované popruhy 
 zadná časť so sieťovým 

materiálom a penou EVA
 trojvrstvový spodok
 vrecko na menšie doplnky
 kovový zips
 materiál: polyester
 držiak na skateboard, vrecko 

na slnečné okuliare/telefón 
zo špeciálneho materiálu

výrobok rozmery (cm) farba  obj. kód
A1 „Scate“ batoh 48 x 36 x 23 čierna PLS20733

A2 „Scate“ batoh 48 x 36 x 23 sivá PLS121003

A3 „Scate“ batoh 48 x 36 x 23 červená PLS121004

A1

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
B1 „Fusion“ batoh 48 x 30 x 24 sivo-modrá PLS121005

B2 „Fusion“ batoh 48 x 30 x 24 fialovo-ružová PLS121006

PULSE „Fusion“ batohy

 priehradky: 1 veľká vnútorná 
+ 2 predné + 2 bočné
 priehradka na notebook 

s penovou vrstvou
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená zo sieťoviny
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

B1
B2

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

15,4”
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!38

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
A1 „Spin Flower“ batoh 48 x 30 x 25 modro-ružová PLS121018

A2 „Spin Ornament“ batoh 48 x 30 x 25 fialová PLS121019

A3 „Spin“ batoh 48 x 30 x 25 bordová PLS121020

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
B1 „Rock“ batoh 50 x 38 x 28 tmavomodrý jeans PLS120987

B2 „Rock“ batoh 50 x 38 x 28 sivá PLS120954

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
C1 „Fever Liquid“ batoh 48 x 30 x 25 modro-čierna PLS121014

C2 „Fever Liquid“ batoh 48 x 30 x 25 zeleno-čierna PLS121015

PULSE „Spin“ batohy

PULSE „Rock“ batohy

PULSE „Fever Liquid“ batohy

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 2 predné + 2 bočné
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na menšie doplnky
 materiál: polyester

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 skryté predné vrecko
 sieťka na notebook
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, s penou EVA
 spevnené popruhy
 spevnený úchyt
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na slnečné okuliare
 materiál: polyester

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 predná + 2 bočné
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na menšie doplnky
 materiál: polyester

A1 A3

B2

C2

A2

B1

C1

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D „Free“ batoh 42 x 30 x 15 PLS120745

PULSE „Free“ batoh

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná + priehradka na notebook
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 materiál: polyester

VODEODOLNÁ

VODEODOLNÁ

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VODEODVODEODVODEOD ÁOLNÁOLNÁVODOVZDORNÁ

VODEODVODEODVODEODO ÁOLNÁOLNÁVODOVZDORNÁ

17”

14”
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výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
A1 „Champ“ batoh 47 x 30 x 18 červená PLS120985

A2 „Champ“ batoh 47 x 30 x 18 modrá PLS120986

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
B1 „Vision Geo“ batoh 44 x 27 x 22 oranžovo-čierna PLS121016

B2 „Vision Geo“ batoh 44 x 27 x 22 ružovo-čierna PLS121017

PULSE „Champ“ batohy

PULSE „Vision Geo“ batohy

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predné vercko + priehradka na notebook
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 pracky predné, zadné
 materiál: polyester

 priehradky: 1 veľká vnútorná + 1 predná + 2 bočné
 tvarované popruhy 
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na menšie doplnky
 materiál: polyester

 priehradky: 3 veľké vnútorné + 1 predná + 2 bočné
 spevnené popruhy
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 vrecko na telefón 
 remienko na slnečné okuliare
 kovový zips
 materiál: polyester

A2

B2

A1

B1

C1

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D „Neo“ batoh na notebook 46 x 32 x 16 PLS120978

PULSE „Neo“ batoh na notebook

 priehradky: 2 veľké vnútorné + 1 predná
 priehradka na notebook s penovou vrstvou EVA
 zadná časť vyrobená z priedušného materiálu
 trojvrstvový spodok
 vrecko na menšie doplnky
 bočné pracky
 vrecko na telefón 

PULSE „Classic“ batohy

výrobok rozmery (cm) farba  obj. kód
C1 „Classic“ batoh 43 x 32 x 20 čierna PLS20365

C2 „Classic Jeans“ batoh 43 x 32 x 20 modrý jeans PLS20747

C2

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

15”

14,4”
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PULSE „2 in 1 Labyrinth“ kolekcia

PULSE „2 in 1 Laser“ kolekcia

PULSE „2 in 1 Grey Jeans“ kolekcia

PULSE „2 in 1 Wonderland“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká vnútorná 

+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká vnútorná 

+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká vnútorná 

+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „2 in 1 Labyrinth“ batoh 50 x 32 x 25 PLS120992

A2 „Labyrinth“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS120993 

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B1 „2 in 1 Laser“ batoh 50 x 32 x 25 PLS120994

B2 „Laser“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS120995 

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
D1 „2 in 1 Grey Jeans“ batoh 50 x 32 x 25 PLS121000

D2 „Grey Jeans“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS121001

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C1 „2 in 1 Wonderland“ batoh 50 x 32 x 25 PLS120998

C2 „Wonderland“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS120999

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká vnútorná 

+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!
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PULSE „Pink“ 2 in 1 batoh

 priehradky: 1 veľká vnútorná 
+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B „Pink“ 2 in 1 batoh 50 x 32 x 25 PLS120996

PULSE „Saturn“ batoh

PULSE „Mountain“ batohy na túru

 priehradky: 3 veľké vnútorné 
 jednoduchá priehradka na notebook 15,4”
 organizačné vrecko na drobnosti 
 kovoý zips 
 otvor na kábel slúchadiel
 materiál: polyester

 priehradky: 2 veľké + 2 predné + vnútorné deliace 
prepážky + organizéry + miesto na fľašu
 bočné pracky
 priedušná anatomická zadná časť
 pláštenka z reflexného materiálu
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C „Saturn“ batoh 48 x 34 x 20 PLS20703

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
D1 „Mountain“ batoh na túru, 25 liter 52 x 28 x 17 PLS120982

D2 „Mountain“ batoh na túru, 35 liter 50 x 30 x 17 PLS120981

D3 „Mountain“ batoh na túru, 45 liter 53 x 30 x 17 PLS120980

VODOVZDORNÁ

VODOVZDORNÁ

15,4’

D1

D2

D3

PULSE „2 in 1 Green“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká vnútorná 

+ 1 predná + 2 bočné + batoh
 priehradka na notebook s dvojitou 

vrstvou peny pre notebook
 vrecko na drobnosti
 tvarované popruhy

 zadná časť vyrobená z priedušného 
materiálu, so sieťovinou
 trojvrstvový spodok
 kovový zips
 vrecko na telefón 
 audio konektor
 materiál: polyester

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „2 in 1 Green“ batoh 50 x 32 x 25 PLS120990

A2 „Green“ peračník 7 x 22,5 x 5,5 PLS120991

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!

VODOVZDORNÁ AUDIO 
KONEKTOR

15,4”NOVINKA!

NOVINKA!
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STRIGHT „Zig-Zag“ kolekcia

STRIGHT „Pixels“ kolekcia

STRIGHT „Pixelmania“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 vrecko s otvorom na kábel slúchadiel
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

vlastnosti tašky cez rameno:
 priehradky: 1 veľká + 3 vonkajšie 

vrecká + 1 vnútorné vrecko
 vodeodolný materiál

vlastnosti 4 dielneho batohu:
 priehradky: 2 veľké + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 vrecko s otvorom na kábel slúchadiel
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

vlastnosti 3 dielneho batohu:
 priehradky: 1 veľká + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

vlastnosti tašky cez rameno:
 priehradky: 1 veľká + 3 vonkajšie 

vrecká + 1 vnútorné vrecko
 vodeodolný materiál

vlastnosti 4 dielneho batohu:
 priehradky: 2 veľké + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 vrecko s otvorom na kábel slúchadiel
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

vlastnosti 3 dielneho batohu:
 priehradky: 1 veľká + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „Zig-Zag“ batoh, 4 dielny 43 x 32 x 21 STRZIGHZS4

A2 „Zig-Zag“ taška cez rameno 27 x 35 x 10 STRZIGVT

A3 „Zig-Zag“ peračník 9,5 x 22,5 x 8 STRZIGTT

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B1 „Pixels“ batoh, 4 dielny 43 x 32 x 21 STRPIXHZS4

B2 „Pixels“ batoh, 3 dielny 38 x 28 x 17 STRPIXHZS3

B3 „Pixels“ peračník 9,5 x 22,5 x 8 STRPIXTT

B4 „Pixels“ taška cez rameno 27 x 35 x 10 STRPIXVT

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
C1 „Pixelmania“ batoh, 4 dielny 43 x 32 x 21 STRPIMHZS4

C2 „Pixelmania“ batoh, 3 dielny 38 x 28 x 17 STRPIMHZS3

C3 „Pixelmania“ peračník 9,5 x 22,5 x 8 STRPIMTT

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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STRIGHT „Neon Squares“ kolekcia

STRIGHT „Sailor“ kolekcia

vlastnosti batohu:
 priehradky: 2 veľké + 2 predné + 2 bočné
 vodeodolný materiál
 vrecko s otvorom na kábel slúchadiel
 kovový zips
 spevnené tvarované popruhy
 vrecko organizér
 ergonomické vyhotovenie

vlastnosti batohu:
 priehradky: 1 veľká + 1 predná
 vodeodolný materiál

vlastnosti tašky cez rameno:
 priehradky: 1 veľká + 3 malé
 vodeodolný materiál

vlastnosti ručnej tašky: 
 priehradky: 1 veľká + 2 malé na zips

+ 3 vonkajšie vrecká + 1 vnútorné vrecko
 vrecko na audio prehrávače
 vodeodolný materiál

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
A1 „Neon Squares“ batoh, 4 dielny 43 x 32 x 21 STRNESHZS4

A2 „Neon Squares“ peračník 8 x 22,5 x 8 STRNESTT

výrobok rozmery (cm)  obj. kód
B1 „Sailor“ batoh 40 x 31 x 20 STRSAILHZS

B2 „Sailor“ taška cez rameno 28 x 32 x 8 STRSAILVT

B3 „Sailor“ ručná taška 30 x 43 x 20 STRSAILKT

Vaky na telesnú výchovu

výrobok farba  obj. kód
C1 vak na telesnú výchovu RA0040

C2 vak na telesnú výchovu RA0041

C3 vak na telesnú výchovu RA0042

C4 vak na telesnú výchovu RA0043

C5 vak na telesnú výchovu RA0044

C6 vak na telesnú výchovu RA0045

C7 vak na telesnú výchovu RA0046

 šnúra sa zhoduje s farbou vaku
 materiál: polyester
 rozmery: 37 x 40,5 cm
 možnosť vytvorenia nápisov prostredníctvom sieťotlače

NOVINKA!

NOVINKA!
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MAPED plné peračníky

výrobok  obj. kód
A1 „Panda“ peračník IMA967810

A2 „Karate“ peračník IMA967811

A3 „Fairy“ peračník IMA967812

A4 „Monster“ peračník IMA967813

A5 „Jungle“ peračník IMA967814

 plné peračníky s klopom
 rozmery: 207 x 142 x 40 mm

PANTA PLAST peračníky

APLI peračníkyPANTA PLAST valcovitý peračník

výrobok  obj. kód
B1 „Paríž“ peračník INP410006833

B2 „Londýn“ peračník INP410006834

B3 „New York“ peračník INP0410006838

výrobok  obj. kód
D1 peračník, bodkovaná sada LCA14023

D2 peračník, kvetinková sada LCA14024
výrobok ks/bal  obj. kód

C valcovitý peračník 5 INP0436001199

 2 rôzne vzory: bodkovaný alebo kvetinkový
 obsah sady: strúhadlo, guma v papierovej tube, 15 cm pravítko, 

2 x grafitové ceruzky s gumou, kovový peračník materiál: PP
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 rozmery: 24 x 12 cm
 materiál: PP
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CANENCO peračníky

PANTA PLAST stojan na písacie potreby

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
B1 „Frozen Olaf“ peračník 80 x 220 x 110 CA10064

B2 „Trollovia“ peračník 145 x 240 x 10 CATR16103

výrobok ks/bal  obj. kód
C stojan na písacie potreby 1 INP0421000599

 veselé vzory

 materiál: plast
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

VIQUEL peračníky

výrobok rozmery (mm) obj. kód
A1 „Coca-Cola“ peračník 170 x 70 IV900673

A2 „Retro“ peračník 190 x 90 x 50/190 x 105 x 30 IV932677

A1

A2

ALBA drôtené stolové organizéry

výrobok farba ks/bal  obj. kód
D1 stolový organizér strieborný 1 IAL31

D2 stolový organizér 1 IAL32

 kvalitne opracovaný kov 
 dodávaný bez doplnkov

B1

B2

 mix farieb, farba sa nedá vybrať
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VICTORIA „100“ mikroceruzka

STAEDTLER „Mars micro“ mikroceruzky

SCHNEIDER „556“ mikroceruzka

SCHNEIDER „Graffi  x“ mikroceruzky

STAEDTLER „Graphite 777“ mikroceruzky

 protišmykový pogumovaný úchyt
 priehľadné telo ceruzky
 tlačidlový systém ovládania
 guma pod vrchnákom
 s 2 ks grafitovej tuhy

 pogumovaný úchyt
 tlačidlový systém ovládania
 kovový klip, hrot a tlačidlo
 zabudovaná guma bez PVC a latexu
 zasúvateľný hrot

 plastové telo s plastovými 
a kovovými doplnkami
 tlačidlový systém ovládania
 guma bez PVC pod uzáverom
 s 2 ks grafitovej tuhy

 protišmykový, pogumovaný 
plastový povrch
 kovové tlačidlo, hrot a klip
 tlačidlový systém ovládania
 guma bez PVC pod uzáverom
 s 2 ks grafitovej tuhy

 pogumované, priehľadné 
telo v trendových farbách
 tlačidlový systém ovládania
 zabudovaná guma bez PVC a latexu

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal  obj. kód
A „100“ mikroceruzka 0,5 50 TVI1001

výrobok hrúbka písma (mm) farba  obj. kód
B1 „Mars micro“ mikroceruzka 0,5  TS77505

B2 „Mars micro“ mikroceruzka 0,7  TS77507

B3 „Mars micro“ mikroceruzka 0,9  TS77509

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
C1 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  TS777053

C2 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  TS7770533

C3 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  TS777054

C4 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  TS777055

C5 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  magenta TS7770561

C6 „Graphite“ mikroceruzka 0,5  1  TS777058

C7 „Graphite“ mikroceruzka, displej 0,5 50 mix TS77705KP50

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba  obj. kód
D „556“ mikroceruzka 0,5 10  TSC556FK

výrobok hrúbka písma (mm) farba  obj. kód
E1 „Graffix“ mikroceruzka 0,5  TSCGX05

E2 „Graffix“ mikroceruzka 0,7 TSCGX07

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,9 mm0,7 mm

0,7 mm
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MAPED „Reload“ mikroceruzky

 plastové telo a doplnky
 pogumovaný úchyt
 jednoduché doplnenie: do mikroceruzky 

vsuňte balenie s tuhami, nie je 
potrebná dávkovanie túh po 1 ks
 1 balenie obsahuje 10 ks grafitových 

túh (IMA560511) a 1 gumu
 hrúbka písma: 0,5 mm
 IMA560012: darček: náhradná náplň grafitových 

túh, mix farieb, farba sa nedá vybrať

0,5 mm

výrobok farba obj. kód
A1 „Reload“ mikroceruzka IMA560030

A2 „Reload“ mikroceruzka IMA560033

A3 „Reload“ mikroceruzka IMA560036

A4 „Reload“ mikroceruzka, darček: grafitová tuha, blistrové balenie mix IMA560012

MAPED „Black’Peps“ mikroceruzky

MAPED „Long Life“ mikroceruzky 

 plastové telo
 tlačidlový systém ovládania
 pogumovaný úchyt
 vstavaná guma
 automatické doplnenie grafitových túh
 hrúbka písma: 0,5 mm
 IMA559511: darček: náhradná 

náplň grafitových túh, mix farieb, 
farba sa nedá vybrať

 ergonomický, pogumovaný úchyt, 
vhodné na dlhšie používanie

0,5 mm

výrobok farba  obj. kód
B1 „Black’Peps“ mikroceruzka IMA559530

B2 „Black’Peps“ mikroceruzka IMA559533

B3 „Black’Peps“ mikroceruzka  IMA559536

B4 „Black’Peps“ mikroceruzka, darček: grafitová tuha mix IMA559511

výrobok hrúbka písma (mm) farba ks/bal  obj. kód
C1 „Long Life“ mikroceruzka 0,5 1 IMA564030

C2 „Long Life“ mikroceruzka 0,5 1 IMA564036

C3 „Long Life“ mikroceruzka, blister 0,5   3 IMA564053

C4 „Long Life“ mikroceruzka, displej 0,5   36 IMA564040

C5 „Long Life“ mikroceruzka 0,7 1 IMA564130

C6 „Long Life“ mikroceruzka 0,7 1 IMA564136

0,5 mm 0,7 mm

ROČNÁ
ZÁRUKA

555555555

ROČNÁ
ZÁRUKA

555555555
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Pri nákupe 1 ks mikroceruzky PILOT „Super Grip“
 pribalíme 1 bal grafi tových túh (0,5 mm, HB)

 PILOT za 0,01 € bez DPH/bal!

výrobok farba  obj. kód
A1 „Super Grip“ mikroceruzka PSGM05K

A2 „Super Grip“ mikroceruzka PSGM05FK

výrobok tvrdosť  obj. kód
E1 „Micrograph“ grafitová tuha HB TICMIC05HB

E2 „Micrograph“ grafitová tuha B TICMIC05B

E3 „Micrograph“ grafitová tuha 2B TICMIC052B

výrobok tvrdosť  obj. kód
D grafitová tuha HB TVI05HB

PILOT „Super Grip“ mikroceruzky

ICO „Micrograph“ grafi tové tuhy

 priehľadné, plastové telo
 tlačidlový systém ovládania
 vstavaná guma
 zasúvateľný bezpečný hrot
 hrúbka písma: 0,5 mm

 jednoduché dávkovanie
 vysoká odolnosť voči lámaniu
 12 túh/tubus

0,5 mm

0,5 mm

UNI „Shalaku M5-101“ mikroceruzka

UNI „U5-102“ mikroceruzka

 plastové telo
 tlačidlový systém ovládania
 vstavaná guma
 pogumovaný úchyt
 s 2 grafitovými tuhami
 hrúbka písma: 0,5 mm

 pogumovaný úchyt
 farebné telo s protišmykovým pokrytím
 guma pod uzáverom
 s 2 ks grafitovej tuhy HB
 hrúbka písma: 0,5 mm

 ľahko gumovateľná
 30 túh/tubus
 24 tubusov/bal
 tvrdosť: HB
 hrúbka písma: 0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

výrobok farba  obj. kód
B „Shalaku M5-101“ mikroceruzka TU511031

výrobok farba  obj. kód
C „U5-102“ mikroceruzka TU102K

VICTORIA grafi tová tuha

0,5 mm
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MAPED „Black’Peps“ grafi tové ceruzky

 trojuholníkový tvar pre ľahšie použitie
 pogumovaný povrch tela
 nelámavá grafitová tuha
 ľahko strúhateľná
 2 varianty: s gumou a bez gumy

výrobok ks/bal tvrdosť  obj. kód
E1 „Black’Peps“ grafitová ceruzka 1 2B IMA850022

E2 „Black’Peps“ grafitová ceruzka 1 B IMA850024

E3 „Black’Peps“ grafitová ceruzka 1 HB IMA850021

E4 „Black’Peps“ grafitová ceruzka 1 H IMA850025

E5 „Black’Peps“ grafitová ceruzka 1 2H IMA850023

E6 „Black’Peps“ grafitová ceruzka, v stojančeku 72 HB IMA850059

E7 „Black’Peps“ grafitová ceruzka, blister 3 2B IMA850012

E8 „Black’Peps“ grafitová ceruzka, blister 3 HB IMA850011

E9 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 3 2H IMA851713

E10 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 1 2B IMA851722

E11 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 1 B IMA851724

E12 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 1 HB IMA851721

E13 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 1 H IMA851725

E14 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou 1 2H IMA851723

E15 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou, v stojančeku 72 HB IMA851759

E16 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou, blister 3 2B IMA851712

E17 „Black’Peps“ grafitová ceruzka s gumou, blister 3 HB IMA851711

E5

E12

E8 E6

STAEDTLER „Noris“ dotyková ceruzka

 dotykový koniec pera pre zariadenia s kapacitívnym 
displejom, pre tablety a smartphony
 chráni obrazovku pred odtlačkami prstov a poškriabaním
 citlivý senzor pre precíznu a plynulú navigáciu
 materiál: Wopex
 s certifikátom PEFC, drevo pochádza z trvalo 

udržateľného lesného hospodárstva

výrobok tvrdosť farba obj. kód
C „Noris“ dotyková ceruzka HB čierna TS180219

výrobok tvrdosť hrúbka písma (mm)  obj. kód
A1 „Mars micro“ grafitová tuha B 0,3 TS25003B

A2 „Mars micro“ grafitová tuha H 0,3 TS25003H

A3 „Mars micro“ grafitová tuha HB 0,3 TS25003HB

A4 „Mars micro“ grafitová tuha 3H 0,5 TS250053H

A5 „Mars micro“ grafitová tuha H 0,5 TS25005H

A6 „Mars micro“ grafitová tuha 2H 0,5 TS250052H

A7 „Mars micro“ grafitová tuha HB 0,5 TS25005HB

A8 „Mars micro“ grafitová tuha B 0,5 TS25005B

A9 „Mars micro“ grafitová tuha 2B 0,5 TS250052B

A10 „Mars micro“ grafitová tuha HB 0,7 TS25007HB

A11 „Mars micro“ grafitová tuha B 0,7 TS25007B

A12 „Mars micro“ grafitová tuha B 0,9 TS25009B

A13 „Mars micro“ grafitová tuha HB 0,9 TS25009HB

STAEDTLER „Mars micro“ grafi tové tuhy

 nelámavá, pružná tuha
 jednoducho, čisto gumovateľné
 ľahko sa dávkuje do mikroceruziek
 viac ako 90 % z prírodných látok
 12 túh/bal

0,3 mm 0,9 mm0,5 mm 0,7 mm

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

výrobok tvrdosť hrúbka písma (mm)  obj. kód
B1 „3205“ grafitová tuha HB 0,5 TST3205HB

B2 „3207“ grafitová tuha HB 0,7 TST320712HB

B3 „3205“ grafitová tuha 2B 0,5 TST32052B

 ideálna na kancelárske 
aj školské použitie

 s gumou
 klasický šesťhranný tvar tela

 12 ks nelámavých túh
 dĺžka: 75 mm

VICTORIA „100“ grafi tová ceruzka s gumou

STABILO grafi tové tuhy

NOVINKA!
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KORES grafi tové ceruzky KORES farebné grafi tové ceruzky

 elegantný dizajn
 lakované telo ceruzky
 vysokoodolné voči lámaniu
 z kvalitného dreva 

pre ľahšiu strúhatelnosť
 neškriabe  elegantný dizajn

 lakované telo ceruzky
 vysokoodolné voči lámaniu
 z kvalitného dreva pre ľahšiu strúhatelnosť

 neškriabe
 tvrdosť: HB
 1 ks/balvýrobok tvrdosť ks/bal obj. kód

A1 šesťhranná grafitová ceruzka s gumou HB 1 IK11200

A2 trojuholníková grafitová ceruzka s gumou HB 1 IK11230

A3 trojuholníková grafitová ceruzka, blister HB 4 IK92351

A4 trojuholníková grafitová ceruzka HB 1 IK92301

A1 A2–A4

výrobok obj. kód
B1 grafitová ceruzka, červeno-biela IK92801

B2 grafitová ceruzka, šarkan IK92802

KORES „Mathmagic“ grafi tová ceruzka

 s násobilkou na tele ceruzky 
 polakované telo ceruzky, s gumou
 odolné voči lámaniu
 z kvalitného dreva pre ľahšiu strúhatelnosť
 neškriabe
 1 ks/bal

výrobok tvrdosť obj. kód
C „Mathmagic“ grafitová ceruzka HB IK11290

KORES „Coach“ ceruzka pre školákov

 trojuholníková grafitová ceruzka s gumou
 kvôli hrubému ale extra ľahkému telu 

sú ideálne pre škôlkarov a školákov
 z kvalitného dreva pre ľahšiu strúhatelnosť

 popisovateľné
 jedinečný hrot pre jednoduché ľahké písanie
 1 ks/bal

výrobok tvrdosť obj. kód
D „Coach“ ceruzka pre školákov HB IK92531
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STAEDTLER „Noris“ grafi tové 
ceruzky v sade, darček: guma

STAEDTLER grafi tové ceruzky, displej

 do školy aj do kancelárie
 nelámavá tuha
 s certifikátom PEFC
 darček: guma
 balenie: 12 ks/bal + 1 x guma

 grafitové ceruzky v 6 farbách: 
svetlooranžová, svetlomodrá, 
žltozelená, biela, svetložltá, ružová
 strieborné bodky s 3D efektom
 ergonomický trojuholníkový tvar ceruziek
 balenie: 72 ks/displej
 rozmery displeja: výška – 95 mm, 

priemer – cca. 80 mm

výrobok tvrdosť  obj. kód
E „Noris“ grafitové ceruzky v sade, darček: guma HB TS61120P1

výrobok tvrdosť  obj. kód
F grafitové ceruzky, displej HB TS133SKP711

výrobok tvrdosť  obj. kód
A1 „1500“ grafitová ceruzka 8B TKOH0071

A2 „1500“ grafitová ceruzka 7B TKOH0081

A3 „1500“ grafitová ceruzka 6B TKOH0091

A4 „1500“ grafitová ceruzka 5B TKOH0101

A5 „1500“ grafitová ceruzka 4B TKOH0111

A6 „1500“ grafitová ceruzka 3B TKOH0121

A7 „1500“ grafitová ceruzka 2B TKOH0131

A8 „1500“ grafitová ceruzka B TKOH0141

A9 „1500“ grafitová ceruzka HB TKOH0151

A10 „1500“ grafitová ceruzka F TKOH0161

A11 „1500“ grafitová ceruzka H TKOH0171

A12 „1500“ grafitová ceruzka 2H TKOH0181

A13 „1500“ grafitová ceruzka 3H TKOH0191

A14 „1500“ grafitová ceruzka 4H TKOH0201

A15 „1500“ grafitová ceruzka 5H TKOH0211

KOH-I-NOOR „1500“ grafi tové ceruzky

 klasický, šesťhranný tvar tela
 na všeobecné 

a umelecké použitie
 telo ceruzky z cédra
 grafitová tuha odolná 

voči lámaniu
 dostupné s rôznymi 

úrovňami tvrdosti

KOH-I-NOOR „1770“ grafi tové ceruzky
 klasický, šesťhranný tvar tela
 polakované telo
 telo ceruzky z cédra

 grafitová tuha odolná 
voči lámaniu
 dostupné s rôznymi 

úrovňami tvrdosti

výrobok tvrdosť  obj. kód
B1 „1770“ grafitová ceruzka 3B TKOH0021

B2 „1770“ grafitová ceruzka 2B TKOH0011

B3 „1770“ grafitová ceruzka B TKOH0031

B4 „1770“ grafitová ceruzka F TKOH0061

B5 „1770“ grafitová ceruzka HB TKOH0051

B6 „1770“ grafitová ceruzka H TKOH0041

STAEDTLER „Noris“ grafi tové ceruzky

 nelámavá tuha
 ľahko vygumovateľné
 s certifikátom PEFC

výrobok tvrdosť  obj. kód
C1 „Noris“ grafitová ceruzka 2B TS1200

C2 „Noris“ grafitová ceruzka B TS1201

C3 „Noris“ grafitová ceruzka HB TS1202

C4 „Noris“ grafitová ceruzka H TS1203

C5 „Noris“ grafitová ceruzka 2H TS1204

C6 „Noris“ grafitová ceruzka s gumou HB TS122HB

STABILO „Opera“ grafi tové ceruzky

 nelámavá tuha
 polakované telo

výrobok tvrdosť  obj. kód
D1 „Opera“ grafitová ceruzka 2B TST2852B

D2 „Opera“ grafitová ceruzka B TST285B

D3 „Opera“ grafitová ceruzka HB TST285HB
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výrobok tvrdosť  obj. kód
B1 „Noris eco“ grafitová ceruzka HB TS18030HB

B2 „Noris eco“ grafitová ceruzka s gumou HB TS18230HB

B3 „Noris eco“ grafitová ceruzka 2B TS180302B

B4 „Noris eco“ grafitová ceruzka 2H TS180302H

výrobok obj. kód
C „Noris Eco“ grafitové ceruzky, displej TS18030KP72

výrobok obj. kód
D „Noris Eco“ grafitové ceruzky s gumou, displej TS18230KP72

výrobok obj. kód
E „Noris Eco“ grafit. ceruzky v displeji v tvare ceruzky TS18030CT

výrobok tvrdosť  obj. kód
A „Minerva“ grafitová ceruzka HB TS130602

STAEDTLER „Noris Eco“ 
grafi tové ceruzky, displej

STAEDTLER „Noris eco“ grafi tové ceruzky

STAEDTLER „Minerva“ grafi tová ceruzka

STAEDTLER „Noris Eco“
 grafi tové ceruzky 
s gumou, displej

STAEDTLER „Noris Eco“
grafi tové ceruzky 
v displeji v tvare ceruzky

 vhodná do kancelárie aj do školy
 dlhšia životnosť ako v prípade 

obyčajných grafitových ceruziek
 výnimočná odolnosť voči lámaniu
 jemný na dotyk
 tvrdosť: HB
 vyrobená bez rozpúšťadiel
 s certifikátom PEFC
 rozmery displeja: 100 x 123 x 296 mm
 balenie: 72 ks/bal

 „Wopex“: prírodný materiál, 70 % z dreva, 
nepoškodzuje životné prostredie
 šesťhranný tvar
 nelámavá tuha
 na školské a kancelárske použitie
 s certifikátom PEFC

 na školské a kancelárske použitie
 klasický šesťhranný tvar

 vhodná do kancelárie aj do školy
 dlhšia životnosť ako v prípade 

obyčajných grafitových ceruziek
 výnimočná odolnosť voči lámaniu
 jemný na dotyk
 tvrdosť: HB
 vyrobená bez rozpúšťadiel
 s certifikátom PEFC
 rozmery displeja: 100 x 123 x 296 mm
 balenie: 72 ks/bal

 atraktívny displej v tvare ceruzky
 inovatívny materiál: „Wopex“: prírodný materiál, 

70 % z dreva, nepoškodzuje životné prostredie
 nelámavá tuha
 ergonomický mäkký povrch
 jedinečný zážitok z písania
 s certifikátom PEFC
 tvrdosť: HB
 balenie: 90 ks/displej
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STAEDTLER „Wopex Neon“ grafi tové ceruzky

 grafitové ceruzky v neónových 
farbách na písanie a kreslenie
 inovatívny materiál: „Wopex“: 

prírodný materiál, 70 % z dreva, 
nepoškodzuje životné prostredie
 nelámavá tuha
 ergonomický mäkký povrch
 tvrdosť: HB
 s certifikátom PEFC, drevo 

pochádza z trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva

výrobok ks/bal farba  obj. kód
A1 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo žltá TS180F1

A2 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo ružová TS180F20

A3 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo modrá TS180F30

A4 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo oranžová TS180F4

A5 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo zelená TS180F50

A6 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka 1 neónovo fialová TS180F61

A7 „Wopex Neon“ grafitová ceruzka, displej 72 mix TS180FKP72

STABILO „Trio“ trojuholníkové grafi tové ceruzky

 prírodná farba tela ceruzky
 trojuholníkový tvar pre ľahšie použitie
 nelámavá tuha

výrobok ks/bal tvrdosť  obj. kód
B1 „Trio“ grafitová ceruzka 12 HB TST361HB

B2 „Trio“ grafitová ceruzka 12 2B TST3612B

STABILO „Swano Neon“ grafi tové ceruzky

 trendové neónové farby tela
 drevené ceruzky
 obsahuje jemne strúhaný grafit
 s gumou

výrobok farba tvrdosť  obj. kód
C1 „Swano Neon“ grafitová ceruzka HB TST4907N

C2 „Swano Neon“ grafitová ceruzka HB TST4907R

C3 „Swano Neon“ grafitová ceruzka HB TST4907S

C4 „Swano Neon“ grafitová ceruzka HB TST4907Z

Pri nákupe 12 ks ľubovoľných 
grafi tových ceruziek 

STABILO „Swano Neon“ 
pribalíme 1 ks modrého 

linera STABILO „Point 88“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Jedinečný typ výroby zabezpečí 
vyššiu efektívnosť využívania 

dreva pri výrobe ceruziek. 

Prírodný materiál v 70 % z dreva, ktorý 
nepoškodzuje životné prostredie.

S certifi kátom PEFC,
vyhovuje požiadavkám trvalo 

udržateľného rozvoja.

WOPEX – Materiál ceruziek budúcnosti!
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STABILO „Trio“ a „Trio thick“ grafi tové ceruzky

STABILO „Pencil 160“ grafi tové ceruzky

výrobok farba tvrdosť ks/bal obj. kód
A1 „Trio“ tenká grafitová ceruzka 2B 1 TST369022B

A2 „Trio“ tenká grafitová ceruzka HB 1 TST36902HB

A3 „Trio“ tenká grafitová ceruzka 2B 1 TST369032B

A4 „Trio“ tenká grafitová ceruzka HB 1 TST36903HB

A5 „Trio“ tenká grafitová ceruzka 2B 1 TST3692B

A6 „Trio“ tenká grafitová ceruzka HB 1 TST369HB

A7 „Trio“ tenká grafitová ceruzka 2B 1 TST369012B

A8 „Trio“ tenká grafitová ceruzka HB 1 TST36901HB

A9 „Trio“ tenká grafitová ceruzka 2B 1 TST369042B

A10 „Trio“ tenká grafitová ceruzka HB 1 TST36904HB

A11 „Trio“ tenká grafitová ceruzka, displej mix 2B 72 TST3697212B

A12 „Trio“ tenká grafitová ceruzka, displej mix HB 72 TST369721HB

výrobok farba tvrdosť ks/bal obj. kód

A13 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka, displej mix 2B 48 TST3994812B

A14 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka, displej mix HB 48 TST399481HB

A15 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka 2B 1 TST399022B

A16 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka HB 1 TST39902HB

A17 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka 2B 1 TST399032B

A18 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka HB 1 TST39903HB

A19 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka 2B 1 TST3992B

A20 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka HB 1 TST399HB

A21 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka 2B 1 TST399012B

A22 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka HB 1 TST39901HB

A23 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka 2B 1 TST399042B

A24 „Trio thick“ hrubá grafitová ceruzka HB 1 TST39904HB

výrobok farba tvrdosť ks/bal obj. kód
B1 „Pencil 160“ grafitová ceruzka 2B 1 TST160022B

B2 „Pencil 160“ grafitová ceruzka HB 1 TST16002HB

B3 „Pencil 160“ grafitová ceruzka 2B 1 TST160032B

B4 „Pencil 160“ grafitová ceruzka HB 1 TST16003HB

B5 „Pencil 160“ grafitová ceruzka 2B 1 TST1602B

B6 „Pencil 160“ grafitová ceruzka HB 1 TST160HB

B7 „Pencil 160“ grafitová ceruzka 2B 1 TST160012B

B8 „Pencil 160“ grafitová ceruzka HB 1 TST16001HB

B9 „Pencil 160“ grafitová ceruzka 2B 1 TST160052B

B10 „Pencil 160“ grafitová ceruzka HB 1 TST16005HB

B11 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou 2B 1 TST2160022B

B12 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou HB 1 TST216002HB

výrobok farba tvrdosť ks/bal obj. kód

B13 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou 2B 1 TST2160032B

B14 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou HB 1 TST216003HB

B15 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou 2B 1 TST21602B

B16 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou HB 1 TST2160HB

B17 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou 2B 1 TST2160012B

B18 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou HB 1 TST216001HB

B19 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou 2B 1 TST2160052B

B20 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou HB 1 TST216005HB

B21 „Pencil 160“ grafitová ceruzka, displej mix 2B 72 TST1607212B

B22 „Pencil 160“ grafitová ceruzka, displej mix HB 72 TST160721HB

B23 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou, displej mix 2B 72 TST21607212B

B24 „Pencil 160“ grafitová ceruzka s gumou, displej mix HB 72 TST2160721HB

 tenké a hrubé ergonomicky tvarované grafitové ceruzky 
 trojuholníkové
 nelámavá tuha v 2 tvrdostiach: HB a 2B
 tuha z jemne strúhaného grafitu

 šesťhranné grafitové ceruzky
 nelámavá tuha 

v 2 tvrdostiach: HB a 2B
 tuha z jemne strúhaného grafitu
 bez gumy (B1-B10)
 s gumou (B11-B20)

Pri nákupe 12 ks ľubovoľných 
grafi tových ceruziek STABILO 

„Pencil 160“ pribalíme 
1 ks modrého linera 
STABILO „Point 88“ 

za 0,01 € bez DPH/ks!

Pri nákupe 1 ks ľubovoľného 
displeja STABILO „Pencil 

160“ pribalíme 20 ks gumy 
STABILO „Legacy 1186“ 

za 0,01 € bez DPH/ks!

Pri nákupe 12 ks 
ľubovoľných 

grafi tových 
ceruziek STABILO 

„Trio“ a „Trio 
thick“ pribalíme 1 ks 
žltého zvýrazňovača 

STABILO „Neon“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Pri nákupe 1 ks ľubovoľného 
displeja STABILO „Trio“ alebo 

„Trio thick“ pribalíme 20 ks 
gumy STABILO „Legacy 1186“ 

za 0,01 € bez DPH/ks!
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STABILO displej grafi tových ceruziek

výrobok ks/bal obj. kód
A displej grafitových ceruziek 360 TSTICD360

obsah displeja:

 STABILO „Pencil 160“ grafitové ceruzky s gumou a bez gumy (po 12 ks)
zelená (HB, 2B)
ružová (HB, 2B)
modrá (HB, 2B)
oranžová (HB, 2B)
žltá (HB, 2B)

 STABILO „Trio“ grafitové ceruzky (po 12 ks)
zelená (HB, 2B)
ružová (HB, 2B)
modrá (HB, 2B)
oranžová (HB, 2B)
svetlozelená (HB, 2B)

APLI ceruzky

výrobok tvrdosť obj. kód
B1 displej, zvieratká 2B LCA14470

B2 displej, srdiečka 2B LCA14471

 grafitové ceruzky s figúrkami
 displej obsahuje: 42 ks ceruziek

MAPED poštové ceruzky

NEBULÓ poštové ceruzky KOH-I-NOOR hrubé a tenké poštové 
ceruzky a farebné ceruzky

 kvalitné poštové ceruzky v červenej 
alebo červeno-modrej farbe

 polakované telo ceruzky
 šesťhranný tvar
 žiarivé farby

KORES „Twin“ poštové ceruzky

 ceruzky s dvomi hrotmi: červený 
a modrý hrot na opačných koncoch
 nevygumovateľná farba, 

ideálna voľba pri učení
 vyrobené z kvalitného dreva, 

ľahko sa strúhajú
 trojuholníkový tvar pre 

pohodlné používanie
 nelámavý, 100 % lepený hrot
 hrúbka grafitovej tuhy : 3 mm 

(„Twin“) a 5 mm („Twin Jumbo“)

 živé farby
 trojuholníkový tvar
 priemer tuhy: 3 mm (RNEBRNB2, 

a 5 mm (RNEBJRNB2, RNEBJRNB1)

C1

D1

C2

výrobok prevedenie farba  obj. kód
D1 poštová ceruzka trojuholníkové IMA829615

D2 poštová ceruzka valcové IMA838010

výrobok ks/bal farba  obj. kód
F1 „3423“ hrubá poštová ceruzka s dvomi hrotmi 12 TKOH3423

F2 „3433“ tenká poštová ceruzka s dvomi hrotmi 12 TKOH3433

F3 „3422“ hrubá farebná ceruzka 12 TKOH3422

F4 „3421“ hrubá farebná ceruzka 12 TKOH3421

F5 „3424“ hrubá farebná ceruzka 12 TKOH3424

výrobok ks/bal farba  obj. kód
E1 poštová ceruzka 2 RNEBRNB2

E2 poštová ceruzka, jumbo 2 RNEBJRNB2

E3 poštová ceruzka, jumbo 1 RNEBJRNB1

výrobok ks/bal farba  obj. kód
C1 „Twin“ poštová ceruzka s dvomi hrotmi 12 IK94178

C2 „Twin Jumbo“ poštová ceruzka s dvomi hrotmi, hrubá 6 IK94851

uzky

2,
B1)

k /b l f b

y

Pri nákupe 1 ks displeja 
STABILO pribalíme 

60 ks guličkových pier 
STABILO „Marathon“ 

za 0,01 € bez DPH/ks!

NOVINKA!
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KORES „Triangular“ farebné ceruzky

 intenzívne, živé farby
 vyrobené z kvalitného dreva, 

ľahko sa strúhajú
 trojuholníkový tvar
 popisovateľné
 hrúbka hrotu: 3 mm
 IK100336 obsahuje 

aj 2 kovové farby

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Triangular“ farebné ceruzky 6 IK100306

B2 „Triangular“ farebné ceruzky 12 IK100312

B3 „Triangular“ farebné ceruzky 24 IK100324

B4 „Triangular“ farebné ceruzky 36 IK100336

B1 B2

B3 B4

KORES „Hexagonal“ farebné ceruzky

 intenzívne, živé farby
 vyrobené z kvalitného 

dreva, ľahko sa strúhajú
 šesťhranný tvar
 popisovateľné
 hrúbka hrotu: 3 mm
 darček: strúhadlo
 IK100136 obsahuje 

aj 2 kovové farby

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Hexagonal“ farebné ceruzky 6 IK100106

A2 „Hexagonal“ farebné ceruzky 12 IK100112

A3 „Hexagonal“ farebné ceruzky 24 IK100124

A4 „Hexagonal“ farebné ceruzky 36 IK100136

KORES „Jumbo“ farebné ceruzky

KORES „Duo“ farebné ceruzky s dvomi hrotmi

 intenzívne, živé farby
 vyrobené z kvalitného, veľmi 

mäkkého dreva, ľahko sa strúhajú
 trojuholníkový tvar
 popisovateľné
 hrúbka hrotu: 5 mm
 darček: strúhadlo

 intenzívne, živé farby
 vyrobené z kvalitného 

dreva, ľahko sa strúhajú
 trojuholníkový tvar
 hrúbka hrotu: 3 mm
 balenie obsahuje 

aj 2 kovové farby
 darček: strúhadlo

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 „Jumbo“ farebné ceruzky 6 IK93506

C2 „Jumbo“ farebné ceruzky 12 IK100712

výrobok ks/bal  obj. kód
D1 „Duo“ farebné ceruzky s dvomi hrotmi 12 IK100612

D2 „Duo“ farebné ceruzky s dvomi hrotmi 24 IK100624

C1

D1

C2

D2

KORES akvarelové ceruzky

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 akvarelové ceruzky 12 IK93812

E2 akvarelové ceruzky 24 IK93824

 na nakreslené tvary naneste štetcom trocha 
vody, vytvoríte efekt vodovej farby
 trojuholníkový tvar
 balenie obsahuje štetec a strúhadlo

skolsky slabikar_2017_1.indd   56skolsky slabikar_2017_1.indd   56 7.6.17   19:017.6.17   19:01



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 57

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Ježko“ farebné ceruzky 6 TICSU6

B2 „Ježko“ farebné ceruzky 12 TICSU12

B3 „Ježko“ farebné ceruzky 24 TICSU24

výrobok ks/bal  obj. kód
D1 „Ježko“ hrubé farebné ceruzky 6 TICSUCN6

D2 „Ježko“ hrubé farebné ceruzky 12 TICSUH12

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Progresso“ farebné ceruzky 6 TKOH8755

E2 „Progresso“ farebné ceruzky 12 TKOH8756

E3 „Progresso“ farebné ceruzky 24 TKOH8758

NEBULÓ farebné ceruzky ICO „Ježko“ farebné ceruzky

ICO „Ježko“ hrubé farebné ceruzkyICO „Ježko“ hrubé farebné ceruzky prírodnej farby

KOH-I-NOOR „Progresso“ farebné ceruzky

 kvalitné farebné ceruzky s vysokou 
intenzitou farieb
 polakované telo ceruzky

 trojuholníkové 
telo pre pohodlné 
použitie
 farebné telo 

ceruziek
 trojuholníkové telo 

pre pohodlné použitie
 prírodná farba

 špeciálne pastelky, ktoré neobsahujú drevený plášť a vďaka 
tomu sa jedná o celú pastelku vytvorenú z pastelového jadra
 polakované telo ceruzky
 ľahko sa strúhajú

výrobok ks/bal  obj. kód
C „Ježko“ hrubé farebné ceruzky 12 TICSUCN12

výrobok ks/bal obj. kód
A1 farebné ceruzky, šesťhranné 12 RNEBSZC12

A2 farebné ceruzky, trojuholníkové 12 RNEBSZC12H (RNEBSZC12HEN)

A3 „Jumbo“ farebné ceruzky, trojuholníkové 12 RNEBJSZ

A1

A1

A3

A3

A2

A2

 živé farby
 rovnomerné krytie
 ľahko sa strúhajú
 hladko píše
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STABILO sada písacích potrieb

STABILO „Woody 3 in 1“ farebné ceruzkySTABILO „Color“ farebné ceruzky

 farbička, vodovka a voskovka v jednom
 hrubé telo
 vynikajúca krycia schopnosť
 píše na hladkých materiáloch, ako je sklo, papier, koža, kov a pod.
 odolná, nelámavá tuha
 priemer tuhy: 10 mm

Sada obsahuje:
 6 balení TST19127703 STABILO „Color“ farebné ceruzky, šesťhranné, 12 rôznych farieb
 6 balení TST196012 STABILO „Trio“ farebné ceruzky, trojuholníkové, 12 rôznych farieb
 6 balení TST20312 STABILO „Trio“ farebné ceruzky, trojuholníkové, hrubé, 12 rôznych farieb
 6 balení TST6019121 STABILO „GreenColours“ farebné ceruzky, šesťhranné, 12 farieb
 3 balenia TST28012 STABILO „Power“ fixky sada, 2 mm, 12 rôznych farieb
 3 balenia TST2901201 STABILO „Trio Frutti“ fixky sada, voňavé, 12 rôznych farieb
 3 balenia TST37811203 STABILO „Trio A-Z“ fixky sada, 0,7 mm, 12 rôznych farieb
 10 balení TST2812PL STABILO „Yippy-wax“ voskovky, 12 rôznych farieb
 darček: 1x TST70402 STABILO „Boss“ zvýrazňovače, displej, 2-5 mm, mix farieb

 živé farby
 priemer tuhy: 2,5 mm

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Color“ farebné ceruzky 12 TST19127703

A2 „Color“ farebné ceruzky 18 TST191877

A3 „Color“ farebné ceruzky 24 TST192477

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Woody 3 in 1“ farebné ceruzky 6 TST8806

B2 „Woody 3 in 1“ farebné ceruzky 10 TST88010

B3 „Woody 3 in 1“ farebné ceruzky 18 TST880183

výrobok  obj. kód
C sada písacích potrieb TSTSZCS16

Pri nákupe 1 sady písacích 
potrieb STABILO pribalíme 
1 displej zvýrazňovačov 
STABILO „Boss“ (40 ks)!

písacích 
ribalíme
vačov 
0 ks)!
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STABILO „Trio“ 
farebné ceruzky

STABILO „Trio“ hrubé farebné ceruzky

STABILO „Trio“ hrubé 
farebné ceruzky

STABILO „Mini 
Boutique“ displej

 tenké farebné ceruzky
 ergonomický trojuholníkový 

tvar pre pohodlné držanie
 živé farby
 priemer tuhy: 2,5 mm

 hrubé telo, vhodné najmä pre deti
 ergonomický trojuholníkový tvar

 živé farby
 priemer tuhy: 4,2 mm

 hrubé telo, vhodné najmä pre deti
 trojuholníkový tvar
 živé farby
 priemer tuhy: 4,2 mm
 TST20324 s darčekom: strúhadlo

 rozmery displeja: 128 x 122 x 26 mm
výrobok ks/bal  obj. kód

A1 „Trio“ farebné ceruzky 12 TST196012

A2 „Trio“ farebné ceruzky 18 TST196018

výrobok ks/bal obj. kód
B1 „Trio“ hrubé farebné ceruzky 12 TST20312

B2 „Trio“ hrubé farebné ceruzky 18 TST20318

B3 „Trio“ hrubé farebné ceruzky 24 TST20324

B4 „Trio“ krátke hrubé farebné ceruzky 12 TST2051201
výrobok ks/displej obj. kód

C „Mini Boutique“ displej 440 TST240IR

výrobok farba  obj. kód
D1 „Trio“ hrubá farebná ceruzka červená TST203P

D2 „Trio“ hrubá farebná ceruzka modrá TST203K

D3 „Trio“ hrubá farebná ceruzka zelená TST203Z

D4 „Trio“ hrubá farebná ceruzka cyklámenová TST203C

D5 „Trio“ hrubá farebná ceruzka svetloružová TST203VR

D6 „Trio“ hrubá farebná ceruzka čierna TST203FK

D7 „Trio“ hrubá farebná ceruzka višňová TST203MV

D8 „Trio“ hrubá farebná ceruzka oranžová TST203N

D9 „Trio“ hrubá farebná ceruzka ružová TST203R

D10 „Trio“ hrubá farebná ceruzka žltá TST203S

D11 „Trio“ hrubá farebná ceruzka tmavohnedá TST203SB

D12 „Trio“ hrubá farebná ceruzka svetlozelená TST203VZ

D13 „Trio“ hrubá farebná ceruzka svetlomodrá TST203EK

D14 „Trio“ hrubá farebná ceruzka svetlohnedá TST203VB

D15 „Trio“ hrubá farebná ceruzka svetlooranžová TST203VN

D16 „Trio“ hrubá farebná ceruzka biela TST203F

D17 „Trio“ hrubá farebná ceruzka zelená TST203LZ

D18 „Trio“ hrubá farebná ceruzka tmavofialová TST203SL

D19 „Trio“ hrubá farebná ceruzka sivá TST203SZ

Pri nákupe 1 displeja písacích potrieb
„Mini Boutique“ pribalíme 
1 displej grafi tových 
ceruziek STABILO „Pencil 
160“ (HB, 72 ks) za 0,01 € 
bez DPH/displej!

me 

il 
€ 
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výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Color’Peps“ farebné ceruzky 6 IMA832002

A2 „Color’Peps“ farebné ceruzky 12 IMA183212

A3 „Color’Peps“ farebné ceruzky 18 IMA183218

A4 „Color’Peps“ farebné ceruzky 24 IMA183224

A5 „Color’Peps“ farebné ceruzky 36 IMA832017

A6 „Color’Peps“ farebné ceruzky 48 IMA832048

A7 „Color’Peps Triangle Box“ farebné ceruzky 12 IMA183213

MAPED „Color’Peps“ farebné ceruzky

MAPED „Color’Peps“ farebné ceruzky v plechovej škatuli MAPED „Color’Peps Jumbo“ 
a „Color’Peps Mini“ farebné ceruzky

 2,9 mm mäkká nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť
 živé farby
 trojuholníkové telo pre pohodlné použitie
 IMA183213 – balenie obsahuje 

aj darček: strúhadlo

 2,9 mm mäkká, nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť
 živé farby

 trojuholníkový tvar pre pohodlné použitie
 plechová škatuľa chráni ceruzky 

pred menšími nárazmi
 4,7 mm „Color’Peps Jumbo“ a 2,9 mm 

„Color’Peps Mini“ mäkká nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť

 živé farby
 trojuholníkový tvar pre pohodlné použitie

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Color’Peps“ farebné ceruzky 12 IMA832014

B2 „Color’Peps“ farebné ceruzky 18 IMA832015

B3 „Color’Peps“ farebné ceruzky 24 IMA832016

B4 „Color’Peps“ farebné ceruzky 36 IMA832056

B5 „Color’Peps“ farebné ceruzky 48 IMA832058

výrobok rozmer (cm) ks/bal  obj. kód
C1 „Color’Peps Jumbo“ farebné ceruzky 17,5 12 IMA834010

C2 „Color’Peps Jumbo“ farebné ceruzky 17,5 18 IMA834012

C3 „Color’Peps Jumbo“ farebné ceruzky 17,5 24 IMA834013

C4 „Color’Peps Mini“ farebné ceruzky 8,5 12 IMA832500

A2

A7

A5 A6

skolsky slabikar_2017_1.indd   60skolsky slabikar_2017_1.indd   60 7.6.17   19:027.6.17   19:02



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 61

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Color’Peps“ akvarelové ceruzky 12 IMA836011

E2 „Color’Peps“ akvarelové ceruzky 18 IMA836012

E3 „Color’Peps“ akvarelové ceruzky 24 IMA836013

 na nakreslené tvary naneste 
štetcom trocha vody, vytvoríte 
efekt vodovej farby
 trojuholníkový tvar pre 

pohodlnejšie použitie
 balenie obsahuje darček: štetec

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Color’Peps Smart Box“ farebné ceruzky a doplnky 12+3 IMA832032

A2 „Color’Peps Smart Box“ farebné ceruzky 15 IMA832035

MAPED „Color’Peps Smart Box“ farebné ceruzky MAPED „Color’Peps“ farebné ceruzky v stojančeku

 mäkká a nelámavá tuha
 trojuholníkové telo pre pohodlné použitie
 vynikajúca krycia schopnosť
 k 12 ks sade (IMA832032): 1x guma „Domino 60“, 

1x mini „Black’Peps“ ceruzka, 1x strúhadlo „Vivo“

 v 15 ks sade (IMA832035): 12 klasických 
farieb + 3 fluo farby
 šablóna na kreslenie slona
 obal v modrej a ružovej farbe, farba sa nedá vybrať

 balenie obsahuje 6 x farby z 12 ks sady
 2,9 mm mäkká a nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť
 živé farby
 trojuholníkové telo pre pohodlné použitie
 v plastovom stojančeku

A1 A2

MAPED „Color’Peps Duo“ farebné ceruzkyMAPED „Color’Peps Flex Box“ farebné 
ceruzky v stojančeku

 2,9 mm mäkká, 
nelámavá tuha
 vynikajúca krycia 

schopnosť
 živé farby
 trojuholníkový tvar 

pre pohodlné použitie
 12 ceruziek = 24 farieb

 2,9 mm mäkká 
a nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť
 živé farby
 trojuholníkové telo 

pre pohodlné použitie
 farebný plastový obal, ktorý 

sa po zložení dá použiť ako 
držiak na písacie potreby

výrobok ks/bal  obj. kód
B „Color’Peps“ farebné ceruzky v stojančeku 72 IMA832000

výrobok ks/bal obj. kód
C „Color’Peps Flex Box“ farebné ceruzky v stojančeku 12 IMA683212

výrobok ks/bal obj. kód
D „Color’Peps Duo“ farebné ceruzky 12 IMA829600

výrobok ks/bal obj. kód
F „Color’Peps Fluo“ farebné ceruzky 6 IMA832003

MAPED „Color’Peps“ akvarelové ceruzky MAPED „Color’Peps Fluo“ farebné ceruzky

 2,9 mm mäkká a nelámavá tuha
 vynikajúca krycia schopnosť
 živé, neónové farby
 trojuholníkové telo pre pohodlné použitie
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výrobok ks/bal  obj. kód
D „Noris Club Jumbo“ farebné ceruzky s darčekom 10 TS61SET8

STAEDTLER „Noris Club“ farebné ceruzky

STAEDTLER „Noris Club“ farebné ceruzky

STAEDTLER „Noris Club“ farebné ceruzky

STAEDTLER „Noris Club Jumbo“ farebné 
ceruzky s darčekom: čarovná ceruzka

 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch 
chráni grafitovú tuhu pred lámaním
 extra mäkká tuha so živými farbami
 s certifikátom PEFC 

 TS61SET6 obsahuje: 12 ks farebných 
ceruziek + 1 ks „Noris“ grafitovej 
ceruzky s gumou, HB + 1 ks gumy
 TS144SET1 obsahuje: 12 ks farebných ceruziek 

+ 1 ks „Noris“ grafitovej ceruzky, HB

 trojuholníkový tvar
 odolná, tvrdá tuha
 priemer tuhy: 2,9 mm
 s certifikátom FSC

 10 ks trojuholníkových farebných ceruziek 
„Noris Club Jumbo“ + 1 ks čarovnej ceruzky 
„Rainbow Jumbo“ + 1 ks strúhadla

 ergonomický trojuholníkový tvar 
pre pohodlné písanie a kreslenie
 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch 

chráni grafitovú tuhu pred lámaním

 ergonomický trojuholníkový tvar 
pre pohodlné použitie
 atraktívne vzorkované telo ceruzky
 popisovateľné
 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch 

chráni grafitovú tuhu pred lámaním

 extra mäkká tuha, živé farby
 s certifikátom PEFC 
 TS127NC12P obsahuje: „Noris Club“ 

farebné ceruzky v 12+4 ks balení

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Noris Club“ farebné ceruzky 6 TS127NC6

B2 „Noris Club“ farebné ceruzky 12+4 TS127NC12P

B3 „Noris Club“ farebné ceruzky 24 TS127NC24

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Noris Club“ farebné ceruzky 12 TS144NC12

A2 „Noris Club“ farebné ceruzky, s grafitovou ceruzkou a gumou 12+2 TS61SET6

A3 „Noris Club“ farebné ceruzky, s grafitovou ceruzkou 12+1 TS144SET1

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 „Noris Club“ farebné ceruzky 12 TS1270C12ID

C2 „Noris Club“ farebné ceruzky 24 TS1270C24ID
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výrobok ks/bal  obj. kód
D1 „Noris Club“ akvarelové ceruzky 12 TS14410NC12

D2 „Noris Club“ akvarelové ceruzky 24 TS14410NC24

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 „Ergo Soft“ farebné ceruzky 24 TS157C24JB

C2 „Noris Colour“ farebné ceruzky 24 TS185C24JB

C3 „Noris Club“ farebné ceruzky 24 TS144C24JB

C4 „Noris Club“ farebné ceruzky 36 TS144D36JB

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Noris Club“ farebné ceruzky s gumou 12 TS14450NC12

B2 „Noris Club“ farebné ceruzky s gumou 24 TS14450NC24

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Noris Colour“ farebné ceruzky 10+2 TS185C12P

A2 „Noris Colour“ farebné ceruzky 20+4 TS185C24P

 akvarelové ceruzky s klasickým šesťhranným tvarom
 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch chráni 

grafitovú tuhu pred lámaním
 extra mäkká tuha so živými farbami
 balenie obsahuje darček: štetec
 s certifikátom PEFC 

 rôzne druhy sád farebných ceruziek s odporúčaním známej 
tvorkyne omaľovánok pre dospelých Johanna Basford

 klasické, šesťhranné, 
vygumovateľné farebné ceruzky
 s gumou
 menšie chyby sa dajú okamžite 

odstrániť pomocou gumy
 guma bez PVC a latexu
 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch 

chráni grafitovú tuhu pred lámaním
 extra mäkká tuha so živými farbami
 s certifikátom PEFC 

STAEDTLER „Noris Club“ akvarelové ceruzky

STAEDTLER „Johanna Basford“ farebné ceruzky

STAEDTLER „Noris Colour“ farebné ceruzky STAEDTLER „Noris Club“ farebné ceruzky s gumou

 prvé farebné ceruzky z inovatívneho 
materiálu „Wopex“
 štandardný šesťhranný tvar
 atraktívny pásikavý dizajn

 živé farby
 ergonomický mäkký povrch
 s certifikátom PEFC

NOVINKA!

C1 C2–C4
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 jedinečný protišmykový povrch
 popisovateľný povrch
 polakovaný povrch, lak na báze vody
 A.B.S. – Anti Break System: biely povrch chráni grafitovú tuhu pred lámaním
 ergonomický trojuholníkový tvar pre pohodlné používanie
 mäkká tuha v živej farbe
 s certifikátom PEFC
 TS157SB12P obsahuje: 12 ks farebných ceruziek „Ergo Soft“ v STAEDTLER boxe a 12 ks 

farebných ceruziek „Ergo Soft“ v kartónovom balení pre doplnenie boxu

STAEDTLER „Ergo Soft“ farebné ceruzky

výrobok ks/bal farba  obj. kód
A1 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 broskyňová TS15743

A2 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 bordová TS15723

A3 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 cyánová TS15737

A4 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 biela TS1570

A5 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 čierna TS1579

A6 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 trávovo zelená TS15752

A7 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 svetložltá TS15710

A8 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 modrá TS1573

A9 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 kobaltovo modrá TS15733

A10 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 fialová TS1576

A11 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 oranžová TS1574

A12 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 okrová TS15716

A13 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 olivová TS15757

A14 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 červená TS1572

A15 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 ružová TS15720

A16 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 žltá TS1571

A17 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 tmavofialová TS15761

A18 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 tmavohnedá TS15776

A19 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 tyrkysová TS15735

A20 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 svetlosivá TS15780

A21 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 svetlohnedá TS15773

A22 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 svetlomodrá TS15730

A23 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 svetlozelená TS15750

A24 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 1 zelená TS1575

A25 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 12 mix TS157C12

A26 „Ergo Soft“ farebná ceruzka 12+12 mix TS157SB12P
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STABILO „Trio A-Z“ fi xky

STABILO „Trio 2 in 1“ 
fi xky s dvomi hrotmi

STABILO „Trio Frutti“ 
voňavé fi xky

STABILO „Power“ fi xky

výrobok ks/bal obj. kód
B „Trio 2 in 1“ fixky s dvomi hrotmi 10 TST22210

výrobok ks/bal obj. kód
C1 „Trio Frutti“ fixky 12 TST2901201

C2 „Trio Frutti“ fixky 18 TST29018

 vhodné na písanie a kreslenie
 telo fixiek s veselými vzormi
 trojuholníková úchopová zóna
 dobre sa perie
 odolný hrot s dlhou životnosťou
 hrúbka písma: 0,7 mm

 až 5 týždňov nevysychá bez uzáveru 
(testované pri izbovej teplote)
 odolné prevedenie, vhodné pre deti 
 atrament sa dá z odevu vyprať 
 uzáver s ventilom 
 hrúbka písma: 2 mm

 uzávery sa dajú umiestniť na seba, 
tým pádom sa nestrácajú
 ergonomické, trojuholníikové 

prevedenie
 vyprateľný atrament
 tenký hrot na písanie, návrhy: 0,5 mm
 hrubý hrot na maľovanie: 2 mm

 každá farba má inú vôňu
 trojuholníková úchopová zóna
 z textilu sa dá vyprať
 hrúbka písma: 2 mm

0,7 mm

0,5 mm 2 mm

2 mm

výrobok ks/bal obj. kód
A1 „Trio A-Z“ fixky 12 TST37811203

A2 „Trio A-Z“ fixky 18 TST37818

A3 „Trio A-Z“ fixky 24 TST37824

A4 „Trio A-Z“ fixky 30 TST37830

výrobok ks/bal  obj. kód
D1 „Power“ fixky 12 TST28012

D2 „Power“ fixky 18 TST28018

D3 „Power“ fixky 24 TST28024

A1

D1

A3

A2

D2 D3

A4

2 mm
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výrobok ks/bal obj. kód
A1 „Color’Peps“ fixky 12 IMA845020

A2 „Color’Peps“ fixky 18 IMA845021

A3 „Color’Peps“ fixky 24 IMA845022

MAPED „Color’Peps“ fi xky

 dobre sa perie, atrament na báze vody
 trojuholníkový ergonomický úchyt
 hrot odolný proti zatlačeniu
 hrúbka písma: 1–4,75 mm

1-4,75 mm

MAPED „Color’Peps Maxi“ 
fi xky

 dobre sa perie, atrament 
na báze vody
 stredne hrubý hrot, vhodný 

na kreslenie a maľovanie
 hrubé telo

 hrot odolný proti zatlačeniu
 12 ks/bal
 hrúbka písma: 1–5,9 mm

1-5,9 mm

výrobok  obj. kód
B „Color’Peps Maxi“ fixky IMA846020

MAPED „Color’Peps Duo“ fi xky MAPED „Duo Tip“ fi xky

 fixky s 2 hrotmi
 dobre sa perie, atrament 

na báze vody
 stredne hrubý hrot, vhodný 

na kreslenie a maľovanie
 hrot odolný proti zatlačeniu
 10 ks/balenie (10 ks = 20 farieb)
 hrúbka písma: 1–4,75 mm

 fixky s 2 hrotmi
 telo fixiek so vzorom
 10 ks/balenie (10 ks = 20 farieb)
 hrúbka písma: 2 mm a 3,9 mm

1-4,75 mm 2-3,9 mm

výrobok  obj. kód
C „Color’Peps Duo“ fixky IMA847010

výrobok  obj. kód
D „Duo Tip“ fixky IMA849010

MAPED „Color’Peps Jungle“ fi xky

 dobre sa perie, atrament 
na báze vody
 stredne hrubý hrot, vhodný 

na kreslenie a maľovanie
 hrot odolný proti zatlačeniu
 hrúbka písma: 2,8 mm

2,8 mm

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Color’Peps Jungle“ fixky 12  IMA845420

E2 „Color’Peps Jungle“ fixky 18  IMA845421

E3 „Color’Peps Jungle“ fixky 24  IMA845422

E4 „Color’Peps Jungle“ fixky s vrchnákom v obale 12  IMA845445

E5 „Color`Peps Jungle“ fixky s omaľovánkou 12 IMA845432

E1

E3

E2

E4 E5
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STAEDTLER „Noris 
Club“ fi xky

STAEDTLER 
„Noris Club“ fi xky 
s dvomi hrotmi

STAEDTLER 
„Triplus Johanna 
Basford“ fi xky

STAEDTLER fi xky STABILO „PointMax“ fi xky

výrobok ks/bal obj. kód
A „Noris Club“ fixky 12 TS325WP12

výrobok ks/bal obj. kód
B „Noris Club“ fixky s dvomi hrotmi 10 TS320NWP10

výrobok ks/bal obj. kód
C „Triplus Johanna Basford“ fixky 26 TS323TB26JB

 uzáver s ventilom
 z väčšiny textilu sa dá vyprať 
 hrúbka písma: 1 mm

 stabilný hrot odolá tlaku 
 uzáver s ventilom 
 PP telo pera 
 z väčšiny textilu sa dá vyprať 
 hrúbka písma na tenkom konci: 1 mm 
 hrúbka písma na hrubom konci: 3 mm

 ergonomický trojuholníkový tvar
 stabilný hrot odolá tlaku
 „Dry Safe“: bez uzáveru nevyschne niekoľko dní
 uzáver s ventilom
 atrament na báze vody
 z väčšiny textilov sa dá vyprať

 ergonomický trojuholníkový tvar pre ľahké a pohodlné písanie
 stabilný hrot odolný proti zatlačeniu
 „Dry Safe“: bez uzáveru nevyschne niekoľko dní
 uzáver s ventilom
 z väčšiny textilov sa dá vyprať
 PP telo fixky a uzáver
 s odporúčaním známej tvorkyne omaľovánok Johanna Basford

 priemer hrotu: 0,8 mm
 intenzívne farby
 atrament na báze vody, bez zápachu
 bez uzáveru nevyschne 24 hodín

1 mm

1 mm

1 mm 0,8 mm

3 mm

výrobok ks/bal obj. kód
D1 fixky 12 TS325C12

D2 fixky 24 TS325C24

výrobok farba ks/bal obj. kód
E1 „PointMax“ fixky hnedá 1 TST48845

E2 „PointMax“ fixky azurovo modrá 1 TST48857

E3 „PointMax“ fixky čierna 1 TST48846

E4 „PointMax“ fixky zelená 1 TST48813

E5 „PointMax“ fixky červená 1 TST48848

E6 „PointMax“ fixky fialová 1 TST48858

E7 „PointMax“ fixky ružová 1 TST48856

E8 „PointMax“ fixky žltá 1 TST48844

E9 „PointMax“ fixky morská modrá 1 TST48832

E10 „PointMax“ fixky tyrkysová 1 TST48851

E11 „PointMax“ fixky svetlozelená 1 TST48833

E12 „PointMax“ fixky tmavozelená 1 TST48836

E13 „PointMax“ fixky mix 12 TST48812

E14 „PointMax“ fixky mix 8 TST48801

d“ fi xky
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 intenzívne farby 
 atrament na báze vody, bez vône 
 bez uzáveru nevyschne 24 hodín 
 hrúbka písma: 1 mm 

1 mm

výrobok ks/bal obj. kód
A1 „Pen 68“ popisovače 6 TST6806PL

A2 „Pen 68“ popisovače, neónové farby 6 TST68061

A3 „Pen 68“ popisovače, pastelové farby 8 TST68801

A4 „Pen 68“ popisovače 10 TST6810PL

A5 „Pen 68“ popisovače 15 TST68152

A6 „Pen 68“ popisovače 20 TST6820PL

A7 „Pen 68 Zebrui“ popisovače, v tyrkysovom puzdre 20 TST682025

A8 „Pen 68 Zebrui“ popisovače, v červenom puzdre 20 TST682015

A9 „Pen 68 Fan Edition“ popisovače 25 TST6825

STABILO „Pen 68“ popisovače

A1 A2 A3 A4

A6 A7 A9A8

A5

NEBULÓ fi xky ICO „Ježko 300“ fi xky

 stredne tvrdý hrot
 plastové telo
 atrament na vodnej báze
 pri štandardnom používaní sa papier nepremočí
 hrúbka písma: 1 mm (RNEBF2, RNEBF12), 2 mm (RNEBF2, RNEBFTJTR)

 z odevov vyprateľný 
atrament na vodnej báze 
 stredná hrúbka písma, vhodná 

na kreslenie a vymaľovávanie 
 hrúbka písma: 2,0 mm

 30 % výrobku z recyklovaného plastu
 na kreslenie, farbenie
 atrament na báze vody
 hrúbka písma: 1 mm

1 mm 1 mm 2 mm

2 mm

1 mm

m

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 fixky 12 RNEBF12

B2 fixky s dvomi hrotmi 12 RNEBF2

B3 fixky, jumbo 12 RNEBFTJTR

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 „Color Peps Ocean“ fixky 6 IMA845723

C2 „Color Peps Ocean“ fixky 12 IMA845720

C3 „Color Peps Ocean“ fixky 18 IMA845721

C4 „Color Peps Ocean“ fixky 24 IMA845722

výrobok ks/bal  obj. kód
D1 „Ježko 300“ fixky 4 TIC3004V

D2 „Ježko 300“ fixky 6 TIC3006V

D3 „Ježko 300“ fixky 12 TIC30012V

D4 „Ježko 300“ fixky 18 TIC30018V

D5 „Ježko 300“ fixky 24 TIC30024V

D1 D2

D5

B1

B1 B2

B3

B3

B2

D4

D3

MAPED „Color Peps Ocean“ fi xky

2 mm
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SCHNEIDER „Slider Basic“ guličkové perá

 „ViscoGlide“ atrament: oproti 
klasickému atramentu zabezpečuje 
ľahšie a pohodlnejšie písanie
 nerozmaže sa ani na lesklom povrchu
 uzáver vo farbe náplne
 rýchloschnúci atrament
 odolné voči vyschnutiu
 jednorazové

0,3 mm 0,5 mm 0,7 mm

A1-A3 A4-A7 A8-A10

výrobok hrúbka písma (mm) farba  obj. kód
A1 „Slider Basic F“ guličkové pero 0,3 TSCSLIFK

A2 „Slider Basic F“ guličkové pero 0,3 TSCSLIFFK

A3 „Slider Basic F“ guličkové pero 0,3 TSCSLIFP

A4 „Slider Basic M“ guličkové pero 0,5 TSCSLIMK

A5 „Slider Basic M“ guličkové pero 0,5 TSCSLIMFK

A6 „Slider Basic M“ guličkové pero 0,5 TSCSLIMP

A7 „Slider Basic M“ guličkové pero 0,5 TSCSLIMZ

A8 „Slider Basic XB“ guličkové pero 0,7 TSCSLIXBK

A9 „Slider Basic XB“ guličkové pero 0,7 TSCSLIXBFK

A10 „Slider Basic XB“ guličkové pero 0,7 TSCSLIXBP

SCHNEIDER „Slider Edge“ guličkové perá

 „ViscoGlide“ atrament: oproti 
klasickému atramentu zabezpečuje 
ľahšie a pohodlnejšie písanie
 nerozmaže sa ani na lesklom povrchu
 uzáver vo farbe náplne
 rýchloschnúci atrament
 odolné voči vyschnutiu
 jednorazové

0,3 mm 0,5 mm 0,7 mm

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
B1 „Slider Edge F“ guličkové pero 0,3 1 TSCSLEFK

B2 „Slider Edge F“ guličkové pero 0,3 1 TSCSLEFFK

B3 „Slider Edge F“ guličkové pero 0,3 1 TSCSLEFP

B4 „Slider Edge M“ guličkové pero 0,5 1 TSCSLEMK

B5 „Slider Edge M“ guličkové pero 0,5 1 TSCSLEMFK

B6 „Slider Edge M“ guličkové pero 0,5 1 TSCSLEMP

B7 „Slider Edge M“ guličkové pero 0,5 1 TSCSLEMZ

B8 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBK

B9 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBFK

B10 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBP

B11 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBZ

B12 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBL

B13 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBNS

B14 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBPN

B15 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBVK

B16 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBVZ

B17 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBS

B18 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 1 TSCSLEXBB

B19 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 4 TSCSLEXBV4H

B20 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 6 TSCSLEXBV6

B21 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 10 TSCSLEXBV10

B22 „Slider Edge XB“ guličkové pero 0,7 8 TSCSLEXBV8

B23 „Slider Edge XB“ guličkové pero, displej 0,7 120 TSCSLEXBV120V

SCHNEIDER „Slider Touch“ guličkové perá pre dotykové zariadenia

 jedinečné guličkové pero, 
ktoré spája analógový 
a digitálny svet – vhodné 
aj na dotykové obrazovky
 „ViscoGlide“ atrament: 

zabezpečuje hladké písmo
 pogumované, 

trojuholníkové telo pera
 uzáver vo farbe atramentu
 nerozmazáva sa ani 

na lesklom povrchu
 nevysychá
 rýchlo schne
 jednorazové
 hrúbka písma: 0,7 mm

0,7 mm

výrobok ks/bal farba  obj. kód
C1 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBK

C2 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBFK

C3 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBP

C4 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBZ

C5 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBPN

C6 „Slider Touch XB“ guličkové pero 1 TSCSLTXBL

C7 „Slider Touch XB“ guličkové pero 50 mix TSCSLTXBV50

B1-B3 B4-B7 B8-B23

skolsky slabikar_2017_1.indd   69skolsky slabikar_2017_1.indd   69 7.6.17   19:037.6.17   19:03



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!70

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMK

A2 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMFK

A3 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEML

A4 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMNS

A5 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMP

A6 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMPN

A7 „Slider Memo“ guličkové pero 1 TSCMEMZ

A8 „Slider Memo“ guličkové pero 3 TSCMEMV3

A9 „Slider Memo“ guličkové pero, displej 30 TSCMEMV30

SCHNEIDER „Slider Memo“ guličkové perá

 „ViscoGlide“ atrament: oproti 
klasickému atramentu zabezpečuje 
ľahšie a pohodlnejšie písanie
 pogumované telo pera
 uzáver vo farbe náplne
 nerozmaže sa ani na lesklom povrchu
 rýchloschnúci atrament
 odolné voči vyschnutiu
 hrúbka písma: 0,7 mm
 jednorazové

0,7 mm

SCHNEIDER „Tops 505“ guličkové perá

 plastové telo pera
 farba tela pera: F-žltá, M-priehľadná
 plastový uzáver vo farbe 

náplne, s klipom
 kalený oceľový hrot
 jednorazové

 špeciálny, rýchloschnúci 
atrament, hladké písmo
 vhodný aj pre ľavákov
 UV- a vodeodolný atrament 

modrej farby
 hrúbka písma: 0,24 mm
 priemer guličky: 0,5 mm

 plastové telo
 uzáver s klipom
 vhodný aj do lietadla: automatické 

vyrovnanie tlaku
 hrúbka písma: 0,3 mm

výrobok hrúbka písma (mm) farba obj. kód
B1 „Tops 505 F“ guličkové pero 0,3 TSCTOP505FK

B2 „Tops 505 F“ guličkové pero 0,3 TSCTOP505FFK

B3 „Tops 505 F“ guličkové pero 0,3 TSCTOP505FP

B4 „Tops 505 M“ guličkové pero 0,5 TSCTOP505MK

B5 „Tops 505 M“ guličkové pero 0,5 TSCTOP505MFK

B6 „Tops 505 M“ guličkové pero 0,5 TSCTOP505MP

B7 „Tops 505 M“ guličkové pero 0,5 TSCTOP505MZ

0,3 mm

0,24 mm

0,3 mm

0,5 mm

B1-B3

B1-B3

B4-B7
B4-B7

STAEDTLER „Stick 430 F“ guličkové pero

UNI „SX-101 Jetstream“ guličkové perá

výrobok ks/bal farba obj. kód
C1 „Stick 430 F“ guličkové pero 1 TS430F3

C2 „Stick 430 F“ guličkové pero 1 TS430F9

C3 „Stick 430 F“ guličkové pero 1 TS430F2

C4 „Stick 430 F“ guličkové pero 1 TS430F5

výrobok farba obj. kód
D1 „SX-101 Jetstream“ guličkové pero TUSX101EK

D2 „SX-101 Jetstream“ guličkové pero TUSX101L

D3 „SX-101 Jetstream“ guličkové pero TUSX101R

D4 „SX-101 Jetstream“ guličkové pero TUSX101VK
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STABILO „Marathon“ guličkové perá

0,38 mm

 tlačidlový systém ovládania
 ergonomický, pogumovaný úchyt
 farba tela sa zhoduje s farbou náplne
 nerezový hrot
 dĺžka písma: 5 500 m
 hrúbka písma: 0,38 mm
 vymeniteľná náplň, len 

v modrej farbe: TST318041

 moderný dizajn, variabilné farebné kombinácie
 jemné, plynulé písanie
 dlhý, mäkký úchyt zabezpečuje pohodlné písanie
 zvýšený výkon písania vďaka 

atramentu s nízkou viskozitou
 hrúbka písma: 0,38 mm
 vymeniteľná náplň TST328041 (modrá)

STABILO „Performer+“ guličkové perá

0,38 mm

výrobok ks/bal farba úchytu farba atramentu obj. kód
B1 „Performer+“ guličkové pero 1 TST32841

B2 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328411

B3 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328412

B4 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328413

B5 „Performer+“ guličkové pero 1 TST32846

B6 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328461

B7 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328462

B8 „Performer+“ guličkové pero 1 TST328463

B9 „Performer+“ guličkové pero 1 TST32840

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31841

A2 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31846

A3 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31840

A4 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31836

A5 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31855

A6 „Marathon“ guličkové pero 1 TST31856

A7 „Marathon“ guličkové pero, displej 60 mix TST31860

Pri nákupe 9 ks guličkových 
pier STABILO „Marathon“ 

akejkoľvek farby 
pribalíme vám 1 ks 

guličkového pera STABILO 
„Marathon“ modrej 

farby za 0,01 € bez DPH!

9+1
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PILOT „Super Grip G“ guličkové perá

 priehľadné, plastové telo pera
 tlačidlový systém ovládania 

s novým typom atramentu
 pogumovaný úchyt
 hrúbka písma: 0,22 mm

0,22 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Super Grip G“ guličkové pero 1 PSGGNYK

A2 „Super Grip G“ guličkové pero 1 PSGGNYFK

A3 „Super Grip G“ guličkové pero 1 PSGGNYP

A4 „Super Grip G“ guličkové pero 1 PSGGNYZ

PILOT „Rexgrip EF“ guličkové perá

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Rexgrip EF“ guličkové pero 1 PRGEFK

B2 „Rexgrip EF“ guličkové pero 1 PRGEFFK

B3 „Rexgrip EF“ guličkové pero 1 PRGEFP

 vyrobené z recyklovaného materiálu
 telo pera sa zhoduje s farbou náplne
 tlačidlový systém ovládania
 pohodlný, pogumovaný úchyt
 wolfram-karbidový hrot
 moderná náplň zaisťuje hladké a pohodlné písanie
 hrúbka písma: 0,21 mm
 vymeniteľná náplň (PGB*)

výrobok farba obj. kód
C guličkové pero s kovovým telom mix TVIFG

VICTORIA guličkové pero s kovovým telom

 modrý atrament
 tlačidlový systém ovládania
 telo pera: plast/kov
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 blistrové balenie
 hrúbka písma: 0,7 mm
 vymeniteľná náplň (TVIB02)

0,7 mm

UNI „SN-101 Laknock Fine“ guličkové pero

 priehľadné telo pera
 tlačidlový systém ovládania
 úchyt vo farbe náplne
 dlhá životnosť tuhy
 protišmykový úchyt
 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,4 mm
 vymeniteľná náplň (náplne začínajúce na TUSA7CN)

výrobok farba obj. kód
D „SN-101 Laknock Fine“ guličkové pero TU11031

0,4 mm

0,21 mm

UNI „SN-100 Laknock“ guličkové pero

 priehľadné telo pera
 tlačidlový systém ovládania
 úchyt vo farbe náplne
 náplň s dlhou životnosťou
 protišmykový úchyt
 priemer guličky: 0,5 mm
 hrúbka písma: 0,25 mm
 vymeniteľná náplň (náplne začínajúce na TU5)

0,25 mm

výrobok farba obj. kód
E „SN-100 Laknock“ guličkové pero TU10031

skolsky slabikar_2017_1.indd   72skolsky slabikar_2017_1.indd   72 7.6.17   19:037.6.17   19:03



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 73

SCHNEIDER „Loox“ guličkové perá

 farba plastového tela sa zhoduje s farbou náplne (A1-A4)
 balenie mix farieb, displej (A5-A6) 

dodávame s modrým atramentom
 tlačidlový systém ovládania
 nehrdzavejúci oceľový hrot
 kovový klip
 vodeodolný atrament, vhodný na podpisovanie dokumentov
 hrúbka písma: 0,5 mm
 vymeniteľná náplň (TSC735K051 a kompatibilné 

s každou náplňou Plug&Play)

0,5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Loox“ guličkové pero 1 TSCLOOXK

A2 „Loox“ guličkové pero 1 TSCLOOXFK

A3 „Loox“ guličkové pero 1 TSCLOOXP

A4 „Loox“ guličkové pero 1 TSCLOOXZ

A5 „Loox“ guličkové pero 20 mix TSCLOOXV20

A6 „Loox“ guličkové pero, displej 30 mix TSCLOOXV30K

SCHNEIDER „Haptify“ guličkové perá

 „Viscoglide“ atrament: pre hladké písanie
 pogumované, trojuholníkové telo pera
 nehrdzavejúci oceľový hrot
 kovový klip a tlačidlo
 modrý atrament (výnimka: TSCHAPFK, čierny atrament)
 hrúbka písma: 0,5 mm
 vymeniteľná náplň (TSC755K1 – modrá, 

dá sa použiť s náplňmi Plug&Play)

0,5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Haptify“ guličkové pero 1 TSCHAPFK 

B2 „Haptify“ guličkové pero 1 TSCHAPSK

B3 „Haptify“ guličkové pero 1 TSCHAPFF

B4 „Haptify“ guličkové pero 1 TSCHAPPN

B5 „Haptify“ guličkové pero 1 TSCHAPVK

B6 „Haptify“ guličkové pero, displej 30 mix TSCHAP2V30

UNI „SXN-217 Jetstream“ guličkové pero

 elegantný dizajn, farba konca pera 
sa zhoduje s farbou náplne
 tlačidlový systém ovládania
 nehrdzavejúci oceľový hrot
 rýchloschnúci UV a vodeodolný hybridný atrament
 vhodné aj pre ľavákov
 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,3 mm
 vymeniteľná náplň len v modrej farbe (TUSXR7K)

0,3 mm

výrobok farba obj. kód
C „SXN-217 Jetstream“ guličkové pero TU21731

UNI „SXN-150C Jetstream“ guličkové pero

 tlačidlový systém ovládania
 rýchloschnúci, UV a vodeodolný atrament
 vďaka vyhotoveniu hrotu a rýchloschnúcemu 

hybridnému atramentu je vhodné aj pre ľavákov
 jemné písanie
 pogumovaný úchyt
 telo pera sa zhoduje s farbou náplne
 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,35 mm
 vymeniteľná náplň len v modrej farbe (TUSXR7K)

výrobok farba obj. kód
D „SXN-150C Jetstream“ guličkové pero TUSXN150K

0,35 mm
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výrobok farba obj. kód
B „SD-102“ guličkové pero TUSD102K

UNI „SD-102“ guličkové pero

 farba tela sa zhoduje s farbou náplne
 rebrovaný úchyt
 protišmykové, pogumované telo pera
 tlačidlový systém ovládania
 nehrdzavejúci oceľový hrot

 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,3 mm
 vymeniteľná náplň (náplne 

začínajúce na TUS7L)

0,3 mm

výrobok farba obj. kód
C1 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSFE

C2 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSFK

C3 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSP

C4 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSPN

C5 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSK

C6 „Epsilon“ guličkové pero TSCEPSZ

SCHNEIDER „Epsilon“ guličkové perá 

 „ViscoGlide“ atrament pre hladké písanie
 tlačidlový systém ovládania
 pogumovaný úchyt
 kovový klip
 modrý atrament
 hrúbka písma: 0,7 mm
 vymeniteľná náplň (TSC755K1 

– dá sa použiť s náplňmi Plug&Play)

0,7 mm

SCHNEIDER „Epsilon Touch“ guličkové perá

 tlačidlo sa dá používať k dotykovým obrazovkám
 „ViscoGlide“ atrament pre hladké písanie
 tlačidlový systém ovládania
 pogumovaný úchyt
 kovový klip
 modrý atrament
 hrúbka písma: 0,7 mm
 vymeniteľná náplň (TSC755K1 

– dá sa použiť s náplňmi Plug&Play)

výrobok farba obj. kód
D1 „Epsilon Touch“ guličkové pero TSCEPSTFE

D2 „Epsilon Touch“ guličkové pero TSCEPSTFEK

D3 „Epsilon Touch“ guličkové pero TSCEPSTFKA

D4 „Epsilon Touch“ guličkové pero TSCEPSTFKP

0,7 mm

PILOT „Acroball“ guličkové perá

 tlačidlový systém ovládania
 pogumovaný úchyt
 78 % vyrobený z recyklovateľných materiálov 

(okrem vymeniteľných častí)
 hrúbka písma: 0,25 mm
 vymeniteľná náplň: náplne začínajúce 

sa PACGB* obj. kódom

0,25 mm

výrobok farba obj. kód
A1 „Acroball“ guličkové pero PACGK

A2 „Acroball“ guličkové pero PACGFK

A3 „Acroball“ guličkové pero PACGP

A4 „Acroball“ guličkové pero PACGZ

A5 „Acroball“ guličkové pero PACGVK

A6 „Acroball“ guličkové pero PACGR

A7 „Acroball“ guličkové pero PACGL
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SCHNEIDER „Slider Rave“ guličkové perá

 „ViscoGlide“ atrament: oproti 
klasickému atramentu zabezpečuje 
ľahšie a pohodlnejšie písanie
 tlačidlový systém ovládania
 kovový klip, hrot a tlačidlo
 farba pogumovaného tela 

sa zhoduje s farbou náplne
 nerozmaže sa ani na lesklom povrchu
 rýchloschnúci, vodeodolný atrament, 

vhodný na podpisovanie dokumentov
 odolné voči vyschnutiu
 hrúbka písma: 0,7 mm
 vymeniteľná náplň (TSC755K1 – kompatibilné 

s každou náplňou Plug&Play)

0,7 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Slider Rave“ guličkové pero 1 TSCSLRAK

A2 „Slider Rave“ guličkové pero 1 TSCSLRAFK

A3 „Slider Rave“ guličkové pero 1 TSCSLRAP

A4 „Slider Rave“ guličkové pero, displej 30 TSCSLRAV30

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Pulse“ guličkové pero 1 TSCPULK

B2 „Pulse“ guličkové pero 1 TSCPULFK

B3 „Pulse“ guličkové pero 1 TSCPULP

B4 „Pulse“ guličkové pero 1 TSCPULZ

B5 „Pulse“ guličkové pero, displej 30 mix TSCPULPV30

SCHNEIDER „Pulse“ guličkové perá

 pogumované telo pera
 tlačidlový systém ovládania
 farba náplne sa zhoduje s koncom pera
 kovové tlačidlo, klip a hrot
 vodeodolný atrament, vhodný 

na podpisovanie dokumentov
 hrúbka písma: 0,5 mm
 vymeniteľná náplň (TSC755K1 – kompatibilné 

s každou náplňou Plug&Play)

0,5 mm

MAPED „Twin Tip Tatoo“ 4 farebné guličkové perá 

 plastové telo pera
 pogumovaný úchyt
 4 farby v 1 výrobku
 nové, veselé motívy
 hrúbka písma: 0,5 mm
 jednorazové

výrobok ks/bal vzor obj. kód
C1 „Twin Tip Tatoo“ 4 farebné guličkové pero 1 „Viking“ IMA229141

C2 „Twin Tip Tatoo“ 4 farebné guličkové pero 1 „Princess“ IMA229142

MAPED „Twin Tip“ a „Twin Tip Pocket“ 4 farebné guličkové perá

 plastové telo
 pogumovaný úchyt
 4 farby v 1 výrobku
 dĺžka pera „Pocket“ je 12 cm
 hrúbka písma: 0,5 mm
 jednorazové

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero 1 IMA229130

D2 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, blister 1 IMA229120

D3 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, blister 1 IMA229121

D4 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, ružové, blister 1 IMA229112

D5 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, fialovo-ružové, blister 1 IMA229116

D6 „Twin Tip Pocket“ 4 farebné guličkové pero, blister 1 IMA229310

D7 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, ružové, displej 18 IMA229140

D8 „Twin Tip“ 4 farebné guličkové pero, displej 18 IMA229135

0,5 mm

D4

D1 D2

D6
D5

D3

0,5 mm
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 s pravým SWAROVSKI® kryštálom v strede tela
 biele alebo čierne kovové telo
 gravírovateľné laserom
 v darčekovej krabici
 s vymeniteľnou náplňou, farba náplne: modrá 
 hrúbka písma: 0,7 mm

výrobok farba kryštálu obj. kód
čierna biela

A1 A17 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela biela TSWGK221 TSWGK201

A2 A18 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela ružová TSWGK222 TSWGK202

A3 A19 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela orgovánovo fialová TSWGK223 TSWGK203

A4 A20 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela tyrkysová TSWGK225 TSWGK205

A5 A21 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela peridot zelená TSWGK226 TSWGK206

A6 A22 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela light siam červená TSWGK227 TSWGK207

A7 A23 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela aqua modrá TSWGK228 TSWGK208

A8 A24 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela zafírovo modrá TSWGK229 TSWGK209

A9 A25 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela jarná zelená TSWGK230 TSWGK210

A10 A26 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela strieborná TSWGK231 TSWGK211

A11 A27 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela hematite čierna TSWGK232 TSWGK212

A12 A28 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela topázová TSWGK233 TSWGK213

A13 A29 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela tmavomodrá TSWGK234 TSWGK214

A14 A30 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela zlatá TSWGK235 TSWGK215

A15 A31 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela nachovo fialová TSWGK236 TSWGK216

A16 A32 guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela pink TSWGK240 TSWGK220

bi
el

e 
te

lo
 

či
er

ne
 te

lo

 zdobené pravými 
SWAROVSKI® kryštálmi
 tvrdosť: HB
 popisovateľné telo
 vhodné ako firemné darčeky

ks/bal farba kryštálu obj. kód
B1 5 biela TSWCC203

B2 5 ružová TSWCC210

B3 5 peridot zelená TSWCC209

B4 5 aqua modrá TSWCC206

B5 5 oranžová TSWCC214

B6 5 tanzanite fialová TSWCC212

B7 5 zafírovo modrá TSWCC211

B8 5 šampanská TSWCC216

B9 5 opálová TSWCC202

B10 5 light siam červená TSWCC107

B11 5 fialová TSWCC215

ks/bal farba kryštálu obj. kód

B12 5 black diamond TSWCC220

B13 5 jahodová TSWCC219

B14 5 light tyrkysová TSWCC229

B15 5 pink TSWCC217

B16 5 jarná zelená TSWCC228

B17 5 topáz žltá TSWCC213

B18 5 tyrkysová TSWCC201

B19 5 lososová TSWCC233

B20 5 svetloružová TSWCC204

B21 50 mix TSWCCS50

ART Crystella® ceruzky s pravým SWAROVSKI® kryštálom

biela zlatá svetloružová koralová jahodová light siam červená ružová pink fialová tanzanite fialová orgovánovo fialová zafírovo 
modrá

tyrkysoválight 
tyrkysová

black diamond peridot zelená jarná zelená topázová na vrchu 
s kryštálmi

topázová oranžová čierna opálová šampanská hematit 
čierna

Pri nákupe 50 ks sady 
ceruziek ART Crystella® 

(TSWCCS50) 
pribalíme 

vám 1 ks šálky 
s levanduľovým 
vzorom (250 ml) 

za 0,01 € bez DPH!

Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!76

ART Crystella® guličkové perá so SWAROVSKI® kryštálom v strede tela
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 zdobené pravými SWAROVSKI® kryštálmi
 gravírovateľné kovové telo
 s magnetickým vrchnákom
 s vymeniteľnou náplňou, farba náplne: modrá 
 hrúbka písma: 0,7 mm

 zdobené pravými kryštálmi SWAROVSKI®
 elegantný, moderný darček
 v papierovej krabici
 rozmer: 13 cm
 s vymeniteľnou náplňou, farba náplne: modrá 
 hrúbka písma: 0,7 mm

ART Crystella® „SLIM“ guličkové perá so SWAROVSKI® kryštálmi ART Crystella® „Elegante“ guličkové 
perá so SWAROVSKI® kryštálmi

farba pera ks/bal farba kryštálu obj. kód
B1 1 biela TSWGS509

B2 1 peridot zelená TSWGS503

B3 1 aqua modrá TSWGS506

B4 1 light siam červená TSWGS507

B5 1 ružová TSWGS510

B6 1 tanzanite fialová TSWGS512

B7 1 zlatá TSWGS539

B8 1 biela TSWGS559

B9 1 peridot zelená TSWGS553

B10 1 aqua modrá TSWGS556

B11 1 light siam červená TSWGS557

B12 1 ružová TSWGS560

B13 1 tanzanite fialová TSWGS562

B14 1 zlatá TSWGS589

B15 mix 25 mix TSWGSCS25
farba pera ks/bal farba kryštálu obj. kód

C mix 20 mix TSWECS20

výrobok farba kryštálu obj. kód
čierna biela

A14 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi tyrkysová TSWGM051

A1 A15 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi opálová TSWGM009S TSWGM052

A2 A16 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi peridot zelená TSWG013 TSWGM053

A17 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi svetloružová TSWGM054

A3 A18 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi šampanská TSWGM014 TSWGM055

A19 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi aqua modrá TSWGM056

A4 A20 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi light siam červená TSWG015 TSWGM057

A5 A21 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi biela TSWG009 TSWGM059

A6 A22 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi ružová TSWG010 TSWGM060

A7 A23 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi zafírovo modrá TSWG012 TSWGM061

A8 A24 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi tanzanite fialová TSWG011 TSWGM062

A9 A25 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi topázová TSWG016 TSWGM063

A10 A26 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi oranžová TSWGM016N TSWGM064

A27 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi nachovo fialová TSWGM065

A11 A28 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi orgovánovo fialová TSWGM011OL TSWGM066

A29 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi jahodová TSWGM069

A30 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi black diamond TSWGM070

A12 A31 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi čierna TSWGM017EF TSWGM074

A32 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi jarná zelená TSWGM078

A33 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi light tyrkysová TSWGM079

A13 A34 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi lososová TSWGM010VL TSWGM083

A35 „MAGNETIC PEN“ guličkové pero so SWAROVSKI® kryštálmi zlatá TSWGM089

bi
el

a

či
er

na

Pri nákupe 20 ks 
sady guličkových 

pier „Elegante“ 
pribalíme 

vám 1 ks šálky 
s levanduľovým 
vzorom (400 ml) 

za 0,01 € bez DPH!

Pri nákupe 25 ks sady guličko-
vých pier „SLIM“ (TSWGSCS25) 

pribalíme vám 1 ks šálky 
s levanduľovým vzorom 

(400 ml) za 0,01 € bez DPH!

Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 77

ART Crystella® „MAGNETIC PEN“ guličkové perá so SWAROVSKI® kryštálmi
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ICO „Gel-Ico“ gélové perá

 s uzáverom
 priehľadné telo pera
 pogumovaný úchyt
 doplnky vo farbe atramentu
 dĺžka písma: 1500 m
 jednorazové

0,5 mm 0,7 mm

A1-A4 A5-A6

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
A1 „Gel-Ico“ gélové pero 0,5 12 TICZSIK

A2 „Gel-Ico“ gélové pero 0,5 12 TICZSIF

A3 „Gel-Ico“ gélové pero 0,5 12 TICZSIP

A4 „Gel-Ico“ gélové pero 0,5 12 TICZSIZ

A5 „Gel-Ico“ gélové pero 0,7 12 zlatá TICZSIA

A6 „Gel-Ico“ gélové pero 0,7 12 strieborná TICZSIE

výrobok ks/bal farba obj. kód
C „UM-170 Signo Gelstick“ gélové pero 1 TU17011

UNI „UM-170 Signo Gelstick“ gélové pero

UNI „UM-100 Signo Micro“ gélové pero

UNI „UM-151 Signo DX“ gélové pero

 farba plastového tela sa zhoduje s farbou náplne
 s uzáverom
 hrot z nehrdzavejúcej ocele
 neblednúci, UV odolný atrament
 jemné písmo podobné písmu plniacim perom
 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,4 mm
 jednorazové

 priehľadné plastové telo
 hrot z nehrdzavejúcej ocele
 s uzáverom
 klip vo farbe náplne
 typické jemné, príjemné písmo
 atrament odolný vode a UV 

žiareniu, lesklé písmo
 priemer guličky: 0,5 mm
 vymeniteľná náplň: náplne 

začínajúce na TUMR5*

 priehľadné plastové telo
 pogumovaný úchyt
 hrot z nehrdzavejúcej ocele
 s uzáverom
 klip vo farbe náplne
 atrament odolný vode a UV 

žiareniu, lesklé písmo
 priemer guličky: 0,38 mm
 hrúbka písma: 0,25 mm
 vymeniteľná náplň (náplne 

začínajúce na TU10)

0,4 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B „UM-100 Signo Micro“ gélové pero 1 TU1000531

0,3 mm

0,25 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
D „UM-151 Signo DX“ gélové pero 1 TU15131

UNI „UMN-207 Signo“ gélové pero

 plastové telo pera
 tlačidlo vo farbe atramentu
 plastový klip
 nezmazateľný, UV a vodeodolný atrament
 vhodné na podpisovanie
 priemer guličky: 0,7 mm
 hrúbka písma: 0,4 mm
 vymeniteľná náplň (náplne 

začínajúce na TU87)

0,4 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
E „UMN-207 Signo“ gélové pero 1 TU20731
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PILOT „Frixion Ball“ rollery s odstrániteľným atramentom

PILOT „Frixion Point“ rollery

 špeciálny atrament - napísaný text zneviditeľníte zahriatím 
na 60 ° C, znovu sa objaví pri teplote nižšej ako -12 ° C
 napísaný text je možné vymazať a znovu prepísať na tom istom mieste toľkokrát, koľkokrát chcete
 text zneviditeľníte trením („gumovaním“) plastového zakončenia pera na papieri
 neodporúča sa používať na podpisovanie oficiálnych 

dokumentov ako sú zmluvy, denníky, vysvedčenia
 plastové telo, pogumovaný úchyt
 vymeniteľná náplň (náplne s obj. kódom PFRB* na začiatku)
 hrúbka písma: 0,35 mm (C1-C10, C18-C28), 0,25 mm (C11-C17)
 priemer guličky: 0,7 mm

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
C1 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRB

C2 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRFK

C3 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRK

C4 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRL

C5 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRN

C6 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRP

C7 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRR

C8 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRVK

C9 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRVZ

C10 „Frixion Ball“ roller 0,35 1 PFBRZ

C11 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBTK1

C12 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBK1

C13 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBFK1

C14 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBP1

C15 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBZ1

C16 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBVK1

C17 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,25 3 PFRBL1

C18 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBK2

C19 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBFK2

C20 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBP2

C21 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBZ2

C22 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBSK2

C23 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBVK2

C24 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBVZ2

C25 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBN2

C26 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBR2

C27 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBL2

C28 „Frixion Ball/Clicker“ náplň do rollerov 0,35 3 PFRBB2

0,35 mm

0,25 mm

0,25 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Breeze“ roller 1 neónovo červená TSCBRENP

A2 „Breeze“ roller 1 TSCBREFK

A3 „Breeze“ roller 1 TSCBREF

výrobok farba obj. kód
B1 „Frixion“ guma biela PFRADF

B2 „Frixion“ guma modrá PFRADK

výrobok farba obj. kód
D1 „Frixion Point“ roller PFPRFK

D2 „Frixion Point“ roller PFPRK

D3 „Frixion Point“ roller PFPRL

D4 „Frixion Point“ roller PFPRP

D5 „Frixion Point“ roller PFPRR

D6 „Frixion Point“ roller PFPRVK

D7 „Frixion Point“ roller PFPRZ

SCHNEIDER „Breeze“ rollery

PILOT „Frixion“ gumy

 vhodné pre ľavákov aj pravákov
 v tele pera sa nachádza vymeniteľná náplň
 pogumovaný úchyt
 rýchlo schne, atrament modrej farby, ktorý sa 

nerozmaže po jeho prejdení zvýrazňovačom
 náhradná náplň (TSC852K)
 hrúbka písma: 0,5 mm

 zaoblené rohy
 guma vhodná len pre gumovacie perá, 

fixky a zvýrazňovače PILOT „Frixion“
 bezprašná, nedrobí sa, nežmolkuje
 rozmery: 5,0 x 1,9 x 0,9 cm

 prepisovateľný roller s ostrým hrotom
 atrament vidno pri teplote od -10°C a +60°C
 napísaný text je možné vymazať a znovu 

prepísať na tom istom mieste
 hrúbka písma: 0,25 mm

0,5 mm

C1-C10 C11-C17

C18-C28
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SCHNEIDER „One Business“ rollery

 vodeodolný atrament, vhodné na podpisovanie
 „Super-Flow-System“ pre plynulé 

dávkovanie atramentu
 extra mäkký hrot
 ergonomický, pogumovaný úchyt a telo
 kovový klip
 nevyschne až po dobu 2–3 dní
 hrúbka písma: 0,6 mm
 jednorazový

0,6 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „One Business“ roller 1 TSCOBK

B2 „One Business“ roller 1 TSCOBFK

B3 „One Business“ roller 1 TSCOBP

B4 „One Business“ roller 1 TSCOBZ

B5 „One Business“ roller 1 TSCOBL

B6 „One Business“ roller 4 TSCOBK4

B7 „One Business“ roller 30 TSCOBDISP

SCHNEIDER „One Hybrid C“ rollery

SCHNEIDER „One Hybrid N“ rollery

 vodeodolný atrament, vhodné na podpisovanie
 „Super-Flow-System“ pre plynulé 

dávkovanie atramentu
 extra mäkký hrot
 ergonomický, pogumovaný úchyt a telo
 kovový klip
 nevyschne až po dobu 2–3 dní
 jednorazový

 vodeodolný atrament, vhodné na podpisovanie
 „Super-Flow-System“ pre plynulé 

dávkovanie atramentu
 extra mäkký hrot
 ergonomický, pogumovaný úchyt a telo
 kovový klip
 nevyschne až po dobu 2–3 dní
 jednorazový

0,5 mm

0,5 mm

0,3 mm

0,3 mm

C1-C6

D1-D6

C7-C12

D7-D12

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
C1 „One Hybrid C“ roller 0,3 1 TSCOHC03K

C2 „One Hybrid C“ roller 0,3 1 TSCOHC03FK

C3 „One Hybrid C“ roller 0,3 1 TSCOHC03P

C4 „One Hybrid C“ roller 0,3 1 TSCOHC03Z

C5 „One Hybrid C“ roller 0,3 4 TSCOHC03K4

C6 „One Hybrid C“ roller 0,3 30 TSCOHC03DISP

C7 „One Hybrid C“ roller 0,5 1 TSCOHC05K

C8 „One Hybrid C“ roller 0,5 1 TSCOHC05FK

C9 „One Hybrid C“ roller 0,5 1 TSCOHC05P

C10 „One Hybrid C“ roller 0,5 1 TSCOHC05Z

C11 „One Hybrid C“ roller 0,5 4 TSCOHC05K4

C12 „One Hybrid C“ roller 0,5 30 TSCOHC05DISP

výrobok hrúbka písma (mm) ks/bal farba obj. kód
D1 „One Hybrid N“ roller 0,3 1 TSCOHN03K

D2 „One Hybrid N“ roller 0,3 1 TSCOHN03FK

D3 „One Hybrid N“ roller 0,3 1 TSCOHN03P

D4 „One Hybrid N“ roller 0,3 1 TSCOHN03Z

D5 „One Hybrid N“ roller 0,3 4 TSCOHN03K4

D6 „One Hybrid N“ roller 0,3 30 TSCOHN03DISP

D7 „One Hybrid N“ roller 0,5 1 TSCOHN05K

D8 „One Hybrid N“ roller 0,5 1 TSCOHN05FK

D9 „One Hybrid N“ roller 0,5 1 TSCOHN05P

D10 „One Hybrid N“ roller 0,5 1 TSCOHN05Z

D11 „One Hybrid N“ roller 0,5 4 TSCOHN05K4

D12 „One Hybrid N“ roller 0,5 30 TSCOHN05DISP

D13 „One Displej“ rollery mix 200 mix TSCONEDISP

UNI „UB-150 Eye Micro“ roller

 farba plastového tela sa 
zhoduje s farbou náplne
 s uzáverom
 hrot z nehrdzavejúcej ocele
 kovový klip

 protišmykové pero riadené 
prietokovým systémom UV- 
a vodeodolného atramentu 
zaručuje plynulé písanie od prvej 
po poslednú kvapku atramentu
 priemer guličky: 0,5 mm
 hrúbka písma: 0,3 mm
 jednorazové

výrobok farba obj. kód
A „UB-150 Eye Micro“ roller TU15031

0,3 mm
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triplus®fineliner   

www.staedtler.com

0.3 mm
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výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Smart“ plniace pero 1 TSCSMARTFE

B2 „Smart“ plniace pero 1 TSCSMARTFK

B3 „Smart“ plniace pero, displej 30 mix TSCSMARTV30

SCHNEIDER „Voice“ plniace perá

 spevnený oceľový hrot
 pogumovaný úchyt
 nerezový hrot, naplniteľný náplňou 

(atrament v modrej farbe)
 vhodné pre pravákov aj ľavákov

výrobok farba obj. kód
C1 „Voice“ plniace pero TSCVOITK

C2 „Voice“ plniace pero TSCVOITL

výrobok vzor obj. kód
A1 „Tatoo Kids“ plniace pero Princess IMA220027

A2 „Tatoo Kids“ plniace pero Viking IMA220028

SCHNEIDER „Smart“ plniace perá

MAPED „Tatoo Kids“ plniace perá

 nerezový, oceľový hrot
 kovový klip
 pogumovaný úchyt
 dá sa doplniť pomocou bombičky (modrá farba)
 vhodné pre pravákov aj ľavákov
 TSCSMARTV30: obsah displeja – 15 ks 

čiernych a 15 ks bielych plniacich pier

 nerezový oceľový hrot
 pogumovaný úchyt
 dá sa doplniť pomocou bombičky (modrá farba)
 vďaka kvalitnému dávkovaču zabezpečuje 

čisté a jednoduché používanie

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 „Xpress“ liner 1 TSCXPRK

D2 „Xpress“ liner 1 TSCXPRFK

D3 „Xpress“ liner 1 TSCXPRP

D4 „Xpress“ liner 1 TSCXPRZ

D5 „Xpress“ liner 1 TSCXPRPN

D6 „Xpress“ liner 1 TSCXPRL

D7 „Xpress“ liner, sada 3 TSCXPRV3

D8 „Xpress“ liner, displej 30 TSCXPRV30

SCHNEIDER „Xpress“ linery

 „Cap Off“ atrament nevyschne 
ani 2–3 dni bez uzáveru
 vodeodolný atrament, vhodný 

na podpisovanie dokumentov
 nehrdzavejúci hrot pre hladké písanie
 pogumované telo
 plastový uzáver, kovový klip
 hrúbka písma: 0,8 mm

0,8 mm

D8

D7
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výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Slim“ liner 1 TVITK

A2 „Slim“ liner 1 TVITFK

A3 „Slim“ liner 1 TVITP

VICTORIA „Slim“ linery

 tenké a presné písmo
 nehrdzavejúci hrot 
 plastové telo a vrchnák
 šesťhranný tvar tela
 atrament na vodnej báze
 farba náplne sa zhoduje s farbou vrchnáku
 hrúbka písma: 0,4 mm

0,4 mm

výrobok ks/bal farba  obj. kód
D1 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967K

D2 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967FK

D3 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967P

D4 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967Z

D5 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967S

D6 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967NS

D7 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967B

D8 „Topliner 967“ liner 1  TSCTOP967L

D9 „Topliner 967“ liner 1 tyrkysová  TSCTOP967T

D10 „Topliner 967“ liner 4  TSCTOP967V4

D11 „Topliner 967“ liner 6  TSCTOP967V6

D12 „Topliner 967“ liner 100 mix TSCTOP967V100

0,4 mm

 atrament „Cap off“: bez uzáveru nevyschne 2–3 dni
 tenké a presné písmo
 nehrdzavejúci hrot zabezpečuje súvislé písmo
 atrament na vodnej báze
 čierne plastové telo
 farba náplne sa zhoduje s farbou konca pera
 hrúbka písma: 0,4 mm

SCHNEIDER „Topliner 967“ linery

0,4 mm

 liner sa dá rozobrať na 2 samostatné farby 
a ľubovoľne kombinovať s inou farbou 
 tenké a presné písmo
 nehrdzavejúci hrot
 atrament na báze vody
 trojuholníkové telo 
 uzáver a koncovka pera vo farbe atramentu
 hrúbka písma: 0,4 mm

MAPED „Graph`Peps Duo“ linery 

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 „Graph'Peps Duo“ liner 2 x 5  IMA749250

B2 „Graph'Peps Duo“ liner 2 x 10  IMA749251

B3 „Graph'Peps Duo“ liner 2 x 15  IMA749260

0,4 mm

 tenké a presné písmo
 čierne, plastové telo pera
 uzáver a koncovka pera vo farbe atramentu
 trojuholníkové telo
 atrament na vodnej báze
 farba náplne sa zhoduje s farbou vrchnáku
 hrúbka písma: 0,4 mm

MAPED „Graph’Peps“ linery

výrobok ks/bal farba  obj. kód
C1 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749120

C2 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749111

C3 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749117

C4 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749113

C5 „Graph’Peps“ liner 1 jablkovo zelená  IMA749114

C6 „Graph’Peps“ liner 1 sky  IMA749106

C7 „Graph’Peps“ liner 1 modrá lagúna  IMA749105

C8 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749108

C9 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749116

C10 „Graph’Peps“ liner 1  IMA749118

C11 „Graph’Peps“ liner, sada 4  IMA749144

C12 „Graph’Peps“ liner, sada 4  modrá lagúna, jablkovo zelená  IMA749143

C13 „Graph’Peps“ liner, sada 10 mix  IMA749155

C11 C12 C13
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STABILO „Point 88“ linery

0,4 mm

 už v 47 farbách
 tenké a presné písmo
 hrot z nehrdzavejúcej ocele
 šesťhranný tvar tela
 vynikajúco sa hodí k technickým kresbám
 atrament na vodnej báze
 hrúbka písma: 0,4 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód

A1 „Point 88“ liner 6 cyklámenová, modrá, zelená, 
čierna, fialová, červená TST886

A2 „Point 88“ liner 6 6 neónových farieb TST8861
A3 „Point 88“ liner 8 8 rôznych odtieňov modrej TST88803
A4 „Point 88“ liner 8 8 rôznych odtieňov červenej TST88802
A5 „Point 88“ liner 8 8 pastelových farieb TST88801
A6 „Point 88“ liner 10 mix TST8810
A7 „Point 88“ liner 15 mix TST88151
A8 „Point 88 Zebrui“ liner 15+5 15 klasických + 5 neónových farieb TST882020
A9 „Point 88 Big Point Box“ liner 20 mix TST88201
A10 „Point 88 ColorParade“ liner 20 mix TST882003

výrobok ks/bal farba obj. kód
A11 „Point 88 Zebrui“ liner 20 mix TST882002
A12 „Point 88 Big Point“ liner 20 mix TST8820
A13 „Point 88 Twin Pack“ liner 20 mix TST882001
A14 „Point 88“ liner, rolka 25 mix TST8825021
A15 „Point 88“ liner 25 mix TST8825
A16 „Point 88 Fan Edition“ liner 25 mix TST88252
A17 „Point 88“ liner 30 mix TST88301
A18 „Point 88“ liner, rolka 30 mix a neón TST88302
A19 „Point 88“ liner 40 mix TST88401K
A20 „Point 88“ liner, sada 50 mix TST88506
A21 „Point 88“ liner, displej 360 mix TST88360

A8

A19

A2 A3 A5 A12

A20

A17

A21

Pri nákupe displeja 
STABILO „Point 88“ 

pribalíme vám 1 x 
displej zvýrazňovačov 
STABILO „Boss“ (60 ks) 

za 0,01 € bez DPH!

A16
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Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme! 85Az akciók 2017. június 5-étől szeptember 15-éig vagy a készletek erejéig érvényesek. A baleniei egységek a minimális rendelési egységet jelölik.

A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk. 85

N
O

V
É

 F A R B Y

Prvotriedny európsky liner 
prémiovej kvality 
už v 47 farbách!

Nové grafitové ceruzky značky 
STABILO®  HB a 2B

tenké, šesťhranné, s gumou na konci

hrubé, trojuholníkové

tenké, šesťhranné

tenké, trojuholníkové

stabilo sk indd 1 2017 05 23 9:23:30
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výrobok ks/bal farba  obj. kód
A1 „Line-Up“ liner 1 modrá  TSCLINEK

A2 „Line-Up“ liner 1 čierna  TSCLINEFK

A3 „Line-Up“ liner 1 červená  TSCLINEP

A4 „Line-Up“ liner 1 zelená  TSCLINEZ

A5 „Line-Up“ liner 1 žltá  TSCLINES

A6 „Line-Up“ liner 1 sky modrá  TSCLINEVK

A7 „Line-Up“ liner 1 morská modrá  TSCLINEKT

A8 „Line-Up“ liner 1 tmavočervená  TSCLINEVO

A9 „Line-Up“ liner 1 jablkovo zelená  TSCLINEZA

A10 „Line-Up“ liner 1 trávovo zelená  TSCLINEZF

A11 „Line-Up“ liner 1 olivovo zelená  TSCLINEZO

A12 „Line-Up“ liner 1 tmavozelená  TSCLINEZS

A13 „Line-Up“ liner 1 hnedá  TSCLINEB

A14 „Line-Up“ liner 1 bordová  TSCLINEBO

A15 „Line-Up“ liner 1 koralová  TSCLINEKO

A16 „Line-Up“ liner 1 fialová  TSCLINEL

A17 „Line-Up“ liner 1 mahagónová  TSCLINEM

A18 „Line-Up“ liner 1 oranžová  TSCLINENS

A19 „Line-Up“ liner 1 baklažánová  TSCLINEPA

A20 „Line-Up“ liner 1 ružová  TSCLINEPN

A21 „Line-Up“ liner 1 marhuľová  TSCLINESB

A22 „Line-Up“ liner 1 tmavomodrá  TSCLINESK

A23 „Line-Up“ liner 1 okrová  TSCLINESO

A24 „Line-Up“ liner 1 strieborná  TSCLINESZ

A25 „Line-Up“ liner 1 tmavosivá  TSCLINESZS

A26 „Line-Up“ liner 1 neónovo žltá  TSCLINESNE

A27 „Line-Up“ liner 1 neónovo červená  TSCLINEPNE

A28 „Line-Up“ liner 1 neónovo zelená  TSCLINEZNE

A29 „Line-Up“ liner 1 neónovo oranžová  TSCLINENSNE

A30 „Line-Up“ liner 1 neónovo ružová  TSCLINEPNNE

A31 „Line-Up Touch“ liner 1 modrá  TSCLINETOK

A32 „Line-Up Touch“ liner 1 čierna  TSCLINETOFK

A33 „Line-Up Touch“ liner 1 červená  TSCLINETOP

A34 „Line-Up Touch“ liner 1 zelená  TSCLINETOZ

A35 „Line-up“ liner, sada 4 mix  TSCLINEV4

A36 „Line-up“ liner, sada 8 mix  TSCLINEV8

A37 „Line-up“ liner, sada 16 mix  TSCLINEV16

A38 „Line-up“ liner, sada 30+2 mix  TSCLINEV32

A39 „Line-up“ liner, displej 120 mix  TSCLINEV120

A40 „Line-up“ liner, displej 192 mix  TSCLINEV192

A41 „Line-up“ liner, displej 360 mix  TSCLINEV360

SCHNEIDER „Line-up“ linery

 tenké a presné písmo
 plynulé písmo vďaka nehrdzavejúcemu hrotu
 atramnet na báze vody
 plastové telo v 88 % z plastu s BIO základom
 gumované, trojuholníkové telo pera
 koniec pera sa zhoduje s farbou atramentu
 hrúbka písma: 0,4 mm

0,4 mm

Pri nákupe 10 ks linerov 
SCHNEIDER „Line-up“ 

rovnakej farby pribalíme 
vám ďalší 1 ks linera danej 

farby za 0,01 € bez DPH!
Akcia je platná do 30. 6. 2017!

10+1

A35 A37

A36 A39

8686 Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!
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výrobok ks/bal farba  obj. kód
A1 „Link-it“ liner 1 modrá  TSCLINKTK

A2 „Link-it“ liner 1 čierna  TSCLINKTFK

A3 „Link-it“ liner 1 červená  TSCLINKTP

A4 „Link-it“ liner 1 zelená  TSCLINKTZ

A5 „Link-it“ liner 1 fialová  TSCLINKTL

A6 „Link-it“ liner 1 mahagónová  TSCLINKTM

A7 „Link-it“ liner 1 oranžová  TSCLINKTNS

A8 „Link-it“ liner 1 baklažánová  TSCLINKTPA

A9 „Link-it“ liner 1 ružová  TSCLINKTPN

A10 „Link-it“ liner 1 žltá  TSCLINKTS

A11 „Link-it“ liner 1 strieborná  TSCLINKTSZ

A12 „Link-it“ liner 1 sky modrá  TSCLINKTVK

A13 „Link-it“ liner 1 jablkovo zelená  TSCLINKTZA

A14 „Link-it“ liner 1 trávovo zelená  TSCLINKTZF

A15 „Link-it“ liner 1 tmavozelená  TSCLINKTZS

A16 „Link-it“ liner 1 hnedá  TSCLINKTB

A17 „Link-it“ liner, sada 8 mix  TSCLINKTV8

A18 „Link-it“ liner, sada 16 mix  TSCLINKTV16

A19 „Link-it“ fixka 1 modrá  TSCLINKRK

A20 „Link-it“ fixka 1 čierna  TSCLINKRFK

A21 „Link-it“ fixka 1 červená  TSCLINKRP

A22 „Link-it“ fixka 1 zelená  TSCLINKRZ

A23 „Link-it“ fixka 1 fialová  TSCLINKRL

A24 „Link-it“ fixka 1 mahagónová  TSCLINKRM

A25 „Link-it“ fixka 1 oranžová  TSCLINKRNS

A26 „Link-it“ fixka 1 baklažánová  TSCLINKRPA

A27 „Link-it“ fixka 1 ružová  TSCLINKRPN

A28 „Link-it“ fixka 1 žltá  TSCLINKRS

A29 „Link-it“ fixka 1 strieborná  TSCLINKRSZ

A30 „Link-it“ fixka 1 sky modrá  TSCLINKRVK

A31 „Link-it“ fixka 1 jablkovo zelená  TSCLINKRZA

A32 „Link-it“ fixka 1 trávovo zelená  TSCLINKRZF

A33 „Link-it“ fixka 1 tmavozelená  TSCLINKRZS

A34 „Link-it“ fixka 1 hnedá  TSCLINKRB

A35 „Link-it“ fixka, sada 8 mix  TSCLINKRV8

A36 „Link-it“ fixka, sada 16 mix  TSCLINKRV16

A37 „Link-it“ fixky a linery, displej 160 mix  TSCLINKV160

A38 „Link-it“ fixky a linery, displej 320 mix  TSCLINKV320

SCHNEIDER „Link-it“ linery a fi xky

 tenké a presné písmo
 atrament na báze vody
 farba vrchnáka sa zhoduje s farbou atramentu
 nehrdzavejúci hrot

 pogumovaný, trojuholníkový tvar tela pre pohodlné písanie
 telo v 88 % z plastu s BIO základom
 hrúbka písma: 0,4 mm (A1-A18), 

1 mm (A19-A36), mix (A37, A38)

0,4 mm 1 mm

Klikk!

Inovatívne spojiteľné linery a fi xky, ktoré po spojení tvoria pero s 2 hrotmi. Po spojení vzniká 1 popisovač, ktorý zabezpečí 
úsporu miesta na stole, alebo v peračníku. Linery a fi xky je možné ľubovoľne spájať v 16 rôznych farbách.

A17 A18

A37

A1-A18 A19-A36

8787Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!
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výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Triplus“ liner 1 žltá TS3341

A2 „Triplus“ liner 1 červená TS3342

A3 „Triplus“ liner 1 magenta TS33420

A4 „Triplus“ liner 1 ružová TS33421

A5 „Triplus“ liner 1 cyklámenová TS33423

A6 „Triplus“ liner 1 toskánska červená TS334260

A7 „Triplus“ liner 1 karmínovo červená TS33429

A8 „Triplus“ liner 1 modrá TS3343

A9 „Triplus“ liner 1 svetlomodrá TS33430

A10 „Triplus“ liner 1 vodovo modrá TS33434

A11 „Triplus“ liner 1 cyanová TS33437

A12 „Triplus“ liner 1 oranžová TS3344

A13 „Triplus“ liner 1 svetlooranžová TS33443

A14 „Triplus“ liner 1 zelená TS3345

A15 „Triplus“ liner 1 svetlozelená TS33451

A16 „Triplus“ liner 1 lime zelená TS33453

A17 „Triplus“ liner 1 tyrkysová TS33454

A18 „Triplus“ liner 1 tmavozelená TS33455

A19 „Triplus“ liner 1 olivová TS33457

A20 „Triplus“ liner 1 tmavofialová TS3346

A21 „Triplus“ liner 1 tmavoružová TS33461

A22 „Triplus“ liner 1 levanduľová TS33462

A23 „Triplus“ liner 1 tmavomodrá TS33463

A24 „Triplus“ liner 1 fialová TS33469

A25 „Triplus“ liner 1 svetlohnedá TS3347

A26 „Triplus“ liner 1 stredohnedá TS33476

A27 „Triplus“ liner 1 tmavohnedá TS33477

výrobok ks/bal farba obj. kód
A28 „Triplus“ liner 1 sivá TS3348

A29 „Triplus“ liner 1 strieborno sivá TS33482

A30 „Triplus“ liner 1 čierna TS3349

A31 „Triplus“ liner 1 neónovo oranžová TS334401

A32 „Triplus“ liner 1 neónovo ružová TS334221

A33 „Triplus“ liner 1 neónovo modrá TS334301

A34 „Triplus“ liner 1 neónovo červená TS334201

A35 „Triplus“ liner 1 neónovo žltá TS334101

A36 „Triplus“ liner 1 neónovo zelená TS334501

A37 „Triplus“ liner 1 žltá TS334110

A38 „Triplus“ liner 1 lososová TS334222

A39 „Triplus“ liner 1 indigovo modrá TS33436

A40 „Triplus“ liner 1 trávovo zelená TS334550

A41 „Triplus“ liner 1 červenohnedá TS33473

A42 „Triplus“ liner 1 kalahari oranžová TS33448

A43 „Triplus“ liner 1 kvet broskyne TS334430

A44 „Triplus“ liner 1 jedovatá zelená TS33452

A45 „Triplus“ liner 1 okrová zlatá TS33416

A46 „Triplus“ liner 1 purpurová TS33424

A47 „Triplus“ liner 1 morská zelená TS33438

A48 „Triplus“ liner 1 svetložltá TS33410

A49 „Triplus“ liner, sada 6 neónové farby TS334SB6CS3

A50 „Triplus Box“ liner, sada 13 mix TS334TB13

A51 „Triplus J.B.“ liner, sada 15 mix TS334C15JB

A52 „Triplus J.B.“ liner, sada 36 mix TS334C36JB

A53 „Triplus“ liner, sada 42 mix TS334C42

STAEDTLER „Triplus“ linery

0,3 mm

 kovový hrot
 plastové telo trojuholníkového tvaru pre pohodlné používanie
 nevyschne ani bez uzáveru
 atrament na vodnej báze
 z textilu vyprateľné
 hrúbka písma: 0,3 mm

A52 A53
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SCHNEIDER „Maxx 290“ popisovače na biele a fl ipchartové tabule

 atrament „Cap off“: bez uzáveru nevyschne 2–3 dni
 kuželový hrot
 univerzálny popisovač na biele a flipchartové 

tabule, papierové povrchy
 nová forma hrotu pre ľahšie písmo
 za sucha ľahko zotierateľné, odstrániteľné bez stôp
 možnosť zmyť z rúk
 hrúbka písma: 2–3 mm

2-3 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Maxx 290“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSC290K

A2 „Maxx 290“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSC290FK

A3 „Maxx 290“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSC290P

A4 „Maxx 290“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSC290Z

A5 „Maxx 290“ popisovač na biele a flipchartové tabule 4 TSC290V4

SCHNEIDER „Maxx Eco“ popisovače na biele a fl ipchartové tabule

 atrament „Cap off“: bez 
uzáveru nevyschne 2–3 dni
 kuželový hrot
 univerzálny popisovač na biele 

a flipchartové tabule
 odporúčame aj na papierové 

povrchy
 rýchloschnúci atrament 

na vodnej báze
 z tabúľ za sucha ľahko 

zotierateľné, nezanecháva stopy
 hrúbka písma: 1–3 mm
 znovanaplniteľné

1-3 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSCMAX110K

B2 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSCMAX110FK

B3 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSCMAX110P

B4 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 TSCMAX110Z

B5 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule 4 TSCMAX110V4

B6 „Maxx Eco“ popisovač na biele a flipchartové tabule + náplne + stierka 4 TSCMAX110K4

B7 „655“ náplň 3 TSCMAX110FKU

B8 „655“ náplň 3 TSCMAX110KU

B9 „655“ náplň 3 TSCMAX110PU

B10 „655“ náplň 3 TSCMAX110ZU

STAEDTLER „Lumocolor 351“ popisovače na biele tabule

 kuželový hrot (C1-C7), zrezaný hrot (C8)
 vhodné na biele tabule, sklo a porcelán
 „Dry Safe“: bez uzáveru nevyschne až 14 dní
 za sucha zotierateľné
 atrament bez zápachu
 znovanaplniteľné náplňami začinajúcimi 

sa obj. kódom TSC48851*
 hrúbka písma: 2 mm (C1-C7), 2–5 mm (C8)

2 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
C1 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3519

C2 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3513

C3 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3516

C4 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3514

C5 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3512

C6 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule 1 TS3515

C7 „Lumocolor 351“ popisovač na biele tabule, sada 4 TS351WP4

C8 „Lumocolor 351 B“ popisovač na biele tabule, sada 6 TS351BWP6

C8

KORES „Marka“ popisovače na biele a fl ipchartové tabule

 kuželový hrot (D1-D6), zrezaný hrot (D7)
 univerzálny popisovač na biele 

a flipchartové tabule, papierové povrchy
 atrament „Cap off“: bez uzáveru 

nevyschne 24 hodín
 nezapáchajúci, vodeodolný atrament 
 ľahko zotierateľné, odstrániteľné bez stôp
 možnosť zmyť z rúk
 hrúbka písma: 3–5 mm (D1-D5); 

1-3 mm (D6); 1–4 mm (D7)
  D6, D7: 4 popisovače v rôznych farbách, 

magnetická stierka na tabule

3-5 mm 1-3 mm

2-5 mm

1-4 mm
D1–D5

C1-C7 C1–C7

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 IK20833

D2 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 IK20830

D3 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 IK20837

D4 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule 1 IK20835

D5 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule 4 IK20843

D6 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule, sada+stierka 4 IK20863

D7 „Marka“ popisovač na biele a flipchartové tabule, sada+stierka 4 IK20865

D6

C8 C8

D7

KUŽELOVÝ 
HROT

KUŽELOVÝ 
HROT

KUŽELOVÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

D1–D6 D7

KUŽELOVÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT
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výrobok farba ks/bal obj. kód
C1 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260VK

C2 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260FK

C3 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260P

C4 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260VZ

C5 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260NS

C6 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260R

C7 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260S

C8 „Maxx 260“ kriedový popisovač 1 TSC260FE

PILOT „V Board Master“ popisovače na tabule

 popisovač s tekutým atramentom
 plynulé písanie
 za sucha zotierateľné
 kuželový hrot
 91 % z recyklovaných materiálov 

(výnimka: vymeniteľné časti)
 vymeniteľná náplň: PBMBEF*
 priemer bodky: 3,5 mm
 hrúbka písma: 1,3 mm

výrobok farba ks/bal obj. kód
A1 „V Board Master“ popisovač na tabule 1 PBMTEFFK

A2 „V Board Master“ popisovač na tabule 1 PBMTEFK

A3 „V Board Master“ popisovač na tabule 1 PBMTEFP

1,3 mm

SCHNEIDER „Maxx 260“ kriedové popisovače

 zrezaný hrot
 vhodné na všetky hladké povrchy 

(čierne a zelené tabule, výklady, pútače)
 farba uzáveru sa zhoduje s farbou náplne
 farba sa dá odstrániť mokrou handrou
 hrúbka písma: 5–15 mm

5-15 mm

SCHNEIDER „Maxx 265“ kriedové popisovače

 kuželový hrot (D1-D6), mix (D7)
 vhodné na všetky hladké povrchy (čierne 

a zelené tabule, výklady, pútače)
 farba uzáveru sa zhoduje s farbou náplne
 farba sa dá odstrániť mokrou handrou
 hrúbka písma: 2–3 mm (D1-D6), mix (D7)

2-3 mm

výrobok farba ks/bal obj. kód
D1 „Maxx 265“ kriedový popisovač 2 TSC265VK

D2 „Maxx 265“ kriedový popisovač 1 TSC265VZ

D3 „Maxx 265“ kriedový popisovač 1 TSC265NS

D4 „Maxx 265“ kriedový popisovač 1 TSC265R

D5 „Maxx 265“ kriedový popisovač 1 TSC265S

D6 „Maxx 265“ kriedový popisovač 1 TSC265FE

D7 „Maxx 260“ a „Maxx 265“ kriedový popisovač, displej mix 27 TSC26V27

DONAU „D-signer B“ popisovače na tabule

 kuželový hrot
 intenzívne farby
 možnosť použiť na všetky biele tabule
 vrchnák popisovača sa zhoduje s farbou písma
 hrúbka písma: 2–4 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „D-signer B“ popisovač na tabule 1 D7372K

B2 „D-signer B“ popisovač na tabule 1 D7372FK

B3 „D-signer B“ popisovač na tabule 1 D7372P

B4 „D-signer B“ popisovač na tabule 1 D7372Z

2-4 mm

D7

KUŽELOVÝ 
HROT

KUŽELOVÝ 
HROT

KUŽELOVÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

D1-D6
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výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Color 100“ zvýrazňovač 1 TVI14021R

A2 „Color 100“ zvýrazňovač 1 TVI14021N

A3 „Color 100“ zvýrazňovač 1 TVI14021S

A4 „Color 100“ zvýrazňovač 1 TVI14021Z

A5 „Color 200“ zvýrazňovač 4 TVI101801B

VICTORIA „Color 100“ a „Color 200“ zvýrazňovače

 zrezaný hrot
 farba uzáveru sa zhoduje s farbou atramentu
 živé, neblednúce farby
 atrament na vodnej báze
 vhodný na klasický, kopírovací aj faxový papier
 uzáver s klipom
 hrúbka písma: 1–5 mm

1-5 mm

SCHNEIDER „Job 150“ zvýrazňovače

 zrezaný hrot
 živé, neblednúce farby
 atrament na vodnej báze
 vhodný na klasický, kopírovací aj faxový papier
 polypropylénové telo
 uzáver s klipom
 farba uzáveru sa zhoduje s farbou náplne
 hrúbka písma: 1–5 mm

1-5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150K

B2 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150P

B3 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150Z

B4 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150S

B5 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150NS

B6 „Job 150“ zvýrazňovač 1 TSCJOB150PN

B7 „Job 150“ zvýrazňovač 4 TSCJOB150V4

B8 „Job 150“ zvýrazňovač 6 TSCJOB150V6

B9 „Job 150“ zvýrazňovač 8 TSCJOB150V8

B10 „Job 150“ zvýrazňovač, displej 35 TSCJOB150V35

B11 „Job 150“ zvýrazňovač, displej 120+30 TSCJOB150V150

B7

B8

B9

B10

B11

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

STABILO „Neon“ zvýrazňovače

2-5 mm

 pútavý dizajn
 štýlové balenie 
 v impozantných farbách
 mäkká úchopová zóna 

pre pohodlné používanie
 zrezaný hrot
 atrament na báze vody
 žiarivé farby
 hrúbka písma: 2–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
C1 „Neon“ zvýrazňovač 1 TST7224

C2 „Neon“ zvýrazňovač 1 TST7233

C3 „Neon“ zvýrazňovač 1 TST7254

C4 „Neon“ zvýrazňovač 1 TST7256

C5 „Neon“ zvýrazňovač 1 TST7258

C6 „Neon“ zvýrazňovač, displej 42 mix TST72421

C7 „Neon Parazita“ zvýrazňovač, displej 60 mix TSTNEPAR60

ZREZANÝ 
HROT

Pri nákupe displeja STABILO „Neon“ (42 ks) vám pribalíme 
20 ks guličkových pier STABILO „Liner 308“ za 0,01 € bez DPH. 

Pri nákupe displeja STABILO „Neon parazita“ (60 ks), vám 
pribalíme 30 ks guličkových pier STABILO „Liner 308“! 

C6

C7
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MAPED „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovače

 nevyschne 4 dni bez vrchnáka
 zrezaný hrot
 živé farby
 farba plastového tela sa zhoduje s farbou atramentu
 s klipom
 hrúbka písma: 1–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač 1 IMA742530

A2 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač 1 IMA742533

A3 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač 1 IMA742534

A4 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač 1 IMA742535

A5 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač 1 IMA742536

A6 „Fluo Peps Classic“ zvýrazňovač, displej 28 IMA742537

1-5 mm

MAPED „Ultra Soft“ zvýrazňovače

1-5 mm

1-5 mm

 zrezaný, extra mäkký hrot
 živé farby
 vhodný na kopírovací aj faxový papier
 farba plastového tela sa zhoduje s farbou atramentu
 s klipom
 hrúbka písma: 1–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Ultra Soft“ zvýrazňovač 1 IMA746030

B2 „Ultra Soft“ zvýrazňovač 1 IMA746033

B3 „Ultra Soft“ zvýrazňovač 1 IMA746034

B4 „Ultra Soft“ zvýrazňovač 1 IMA746035

B5 „Ultra Soft“ zvýrazňovač 1 IMA746036

B6 „Ultra Soft“ zvýrazňovač, displej 24 IMA746037

MAPED „Fluo Peps Pocket Soft“ mini zvýrazňovače

 zrezaný hrot
 živé farby
 plastové telo vo farbe atramentu
 pogumovaná bočná časť
 dá sa zavesiť na kľúčenku
 dĺžka 6,7 cm
 hrúbka písma: 1–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
C1 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač 1 IMA742730

C2 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač 1 IMA742733

C3 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač 1 IMA742734

C4 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač 1 IMA742735

C5 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač 1 IMA742736

C6 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač, mix 2 IMA742767

C7 „Fluo Peps Pocket Soft“ zvýrazňovač, displej 48 IMA742737

STAEDTLER „Textsurfer classic“ zvýrazňovače

 zrezaný hrot
 polypropylénové telo
 živé farby
 vhodný do kopírky
 farba tela sa zhoduje s farbou náplne
 hrúbka písma: 1–5 mm

1-5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36431

D2 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36421

D3 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36451

D4 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36411

D5 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36441

D6 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS364231

D7 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 TS36461

D8 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 1 tyrkysová TS364351

D9 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač 4 TS364WP4

D10 „Textsurfer classic“ zvýrazňovač, sada 6 TS364WP6

D11 „City Lights“ zvýrazňovač, displej 60 mix TS364CA60

D12 „City Lights“ zvýrazňovač, displej 80 mix TS364CA80

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

NOVINKA!
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1-4 mm

STABILO „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovače

 hrúbka písma: 1–4 mm
 tenký, plochý dizajn
 protišmykový úchyt
 uzáver s ventilom
 atrament na vodnej báze

MAPED „Fluo Peps Max“ zvýrazňovače

1-5 mm

 zrezaný hrot
 pogumovaný úchyt
 vhodný ku klasickým, kopírovacím a faxovým papierom
 trojuholníkové telo pre pohodlné používanie
 živé farby
 plastové telo vo farbe atramentu
 hrúbka písma: 1–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Fluo Peps Max“ zvýrazňovač 1 IMA742935

B2 „Fluo Peps Max“ zvýrazňovač 1 IMA742936

B3 „Fluo Peps Max“ zvýrazňovač 1 IMA742934

B4 „Fluo Peps Max“ zvýrazňovač 1 IMA742933

B5 „Fluo Peps Max“ zvýrazňovač, displej 20 IMA742937

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

výrobok farba obj. kód
C1 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275247

C2 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275337

C3 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275407

C4 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275517

C5 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275547

C6 „Swing Cool Colormatrix“ zvýrazňovač TST275567

 zrezaný hrot
 živé, neblednúce farby
 9 rôznych, fluoreskujúcich farieb 

a 6 pastelových odtieňov
 znovunaplniteľný atrament na vodnej báze
 dĺžka písma: 350 m
 hrúbka písma: 2–5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70241

A2 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70311

A3 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70331

A4 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70541

A5 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70561

A6 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70581

A7 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70401

A8 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70511

A9 „Boss“ zvýrazňovač 1 TST70551

A10 „Boss“ zvýrazňovač 1  pastelovo žltá TST70144

A11 „Boss“ zvýrazňovač 1 pastelovo broskyňová TST70126

A12 „Boss“ zvýrazňovač 1 pastelovo mätová TST70116

A13 „Boss“ zvýrazňovač 1 pastelovo ružová TST70129

A14 „Boss“ zvýrazňovač 1  pastelovo tyrkysová TST70113

A15 „Boss“ zvýrazňovač 1 pastelovo fialová TST70155

A16 „Boss“ zvýrazňovač, pastelový, displej 40 mix TST70402

A17 „Boss“ zvýrazňovač, pastelový, displej 60 mix TST706002

A18 „Boss“ zvýrazňovač, displej 40 mix TST70403

A19 „Boss“ zvýrazňovač, displej 60 mix TST70601

A20 „Boss“ zvýrazňovač, displej 120 mix TST701202

STABILO „Boss“ zvýrazňovače

2-5 mm ZREZANÝ 
HROT

Pri nákupe displeja STABILO 
„Boss“ (60 ks, TST706002) 

vám pribalíme 1 x displej 
STABILO „Liner 308“ (55 ks) 

za 0,01 € bez DPH!

NOVINKA!

A16

A19

A17
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 zrezaný hrot
 žiarivé, neblednúce farby
 atrament na báze vody
 vhodný ku klasickým, kopírovacím 

a faxovým papierom
 pogumované telo
 „Super-Flow-System“ pre plynulé 

dávkovanie atramentu
 hrúbka písma: 1–4 mm

 zrezaný hrot
 telo a uzáver vo farbe atramentu
 atrament na báze vody
 živé, neblednúce farby
 hrúbka písma: 1–4 mm

SCHNEIDER „One Highlighter“ zvýrazňovače

A PLUS zvýrazňovač

1-4 mm

1-4 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
A1 „One Highlighter“ zvýrazňovač 1 TSCONEHLNS

A2 „One Highlighter“ zvýrazňovač 1 TSCONEHLPN

A3 „One Highlighter“ zvýrazňovač 1 TSCONEHLS

A4 „One Highlighter“ zvýrazňovač 1 TSCONEHLZ

A5 „One Highlighter“ zvýrazňovač, displej 30 TSCONEHLV30

výrobok ks/bal farba obj. kód
C zvýrazňovač 12 AP100200S

STAEDTLER „Triplus“ zvýrazňovače

 zrezaný hrot
 žiarivé farby
 zvýraznený text je možné kopírovať
 telo a uzáver vo farbe atramentu
 hrúbka písma: 2–5 mm

2-5 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
B1 „Triplus“ zvýrazňovač 1 TS36544

B2 „Triplus“ zvýrazňovač 1 TS365423

B3 „Triplus“ zvýrazňovač 1 TS36541

B4 „Triplus“ zvýrazňovač 1 TS36545

B5 „Triplus“ zvýrazňovač 4 TS3654K4

STABILO „OHPen 841 S“ permanentné popisovače

STABILO „OHPen 842 F“ permanentné popisovače

STABILO „OHPen 843 M“ permanentné popisovače

 nestierateľné a vodeodolné
 vhodné na fólie a hladké povrchy
 protišmykový úchyt
 dĺžka písma: 1 300 m
 uzáver s ventilom
 hrúbka písma: 0,4 mm

 nestierateľné a vodeodolné
 vhodné na fólie a hladké povrchy
 protišmykový úchyt
 dĺžka písma: 600 m
 uzáver s ventilom
 hrúbka písma: 0,7 mm

 nestierateľné a vodeodolné
 vhodné na fólie a hladké povrchy
 protišmykový úchyt
 dĺžka písma: 600 m
 uzáver s ventilom
 hrúbka písma: 1 mm

0,4 mm

0,7 mm

1 mm

výrobok ks/bal farba obj. kód
D1 „OHPen 841 S“ permanentný popisovač 1 TST84141

D2 „OHPen 841 S“ permanentný popisovač 1 TST84146

D3 „OHPen 841 S“ permanentný popisovač 1 TST84140

D4 „OHPen 841 S“ permanentný popisovač 1 TST84136

výrobok ks/bal farba obj. kód
E1 „OHPen 842 F“ permanentný popisovač 1 TST84241

E2 „OHPen 842 F“ permanentný popisovač 1 TST84246

E3 „OHPen 842 F“ permanentný popisovač 1 TST84240

E4 „OHPen 842 F“ permanentný popisovač 1 TST84236

výrobok ks/bal farba obj. kód
F1 „OHPen 843 M“ permanentný popisovač 1 TST84341

F2 „OHPen 843 M“ permanentný popisovač 1 TST84346

F3 „OHPen 843 M“ permanentný popisovač 1 TST84340

F4 „OHPen 843 M“ permanentný popisovač 1 TST84336

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT

ZREZANÝ 
HROT
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MAPED „Study SY110“ 
školské kružidlo

MAPED „Study“ 
školské kružidlo s adaptérom

MAPED „Study Stop“ kružidlo 

MAPED „Focus/Start“ 
školské kružidlo

MAPED „Study Collector“ 
školské kružidlo

MAPED „Stop System“
školské kružidlo

STAEDTLER „Noris Club“ 
školské kružidlo

MAPED „Study SY150“ 
školské kružidlo

MAPED „Stop System 
Innovation“ školské kružidlo

 kovové ramená
 s 2 mm tuhou
 s náhradnou tuhou

 jednoduché používanie
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

 kovové ramená
 s 2 mm grafitovou tuhou

 ergonomická hlava
 jednoduché používanie

 kovové ramená
 úchyt v striebornej 

alebo zlatej farbe
 s 2 mm tuhou

 s náhradnou tuhou
 jednoduché používanie
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

 kovové ramená
 s 2 mm tuhou
 ľahko a bezpečne sa dá 

nastaviť vzdialenosť ramien
 mechanizmus na ochranu 

hrotu a tuhy, chráni 
deti pred zranením
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

 kovové ramená
 max. priemer kruhu: 300 mm

 dĺžka ramena: 124 mm
 náhradná tuha

 kovové ramená
 s dávkovačom 

na 0,5 mm tuhu
 náhradné tuhy

 jednoduché používanie
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

 kovové ramená
 s 2 mm tuhou
 ľahko a bezpečne sa dá 

nastaviť vzdialenosť ramien

 mechanizmus na ochranu 
hrotu a tuhy, chráni 
deti pred zranením
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

 kovové ramená
 s univerzálnym adaptérom, 

vhodným pre akékoľvek 
písacie potreby (pero, liner, 
ceruzka, mikroceruzka)

 mix farieb, farba sa 
nedá vybrať

 kovové ramená 
 ramená sa dajú fixovať 

pre precízne používanie 
 s náhradnou tuhou 

 jednoduché používanie
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

výrobok  obj. kód
A „Study SY110“ školské kružidlo IMA119450

výrobok  obj. kód
C „Study SY150“ školské kružidlo IMA119430

výrobok  obj. kód
D „Study“ školské kružidlo s adaptérom  IMA119410

výrobok  obj. kód
E „Study Stop“ kružidlo IMA195110

výrobok  obj. kód
F „Stop System“ školské kružidlo IMA019600

1

4

zámok

3 4444

2

výrobok  obj. kód
B „Study Collector“ školské kružidlo IMA194510

výrobok  obj. kód
G „Stop System Innovation“ školské kružidlo IMA196210

výrobok  obj. kód
H „Focus/Start“ školské kružidlo  IMA197510

výrobok  obj. kód
I „Noris Club“ školské kružidlo  TS55050
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ICO „6002t“ kružidlo SAKOTA kružidlo

STAEDTLER „Mars Comfort Neon“ 
sady kružidiel

 kovové ramená
 v puzdre z PVC
 na školské použitie

 kovové kružidlo
 s grafitovou tuhou
 v puzdre

výrobok  obj. kód
D „6002t“ kružidlo TIC6002T

výrobok  obj. kód
E kružidlo ISKE048

výrobok  obj. kód
A „Study SY160“ kružidlo, 5 ks sada IMA119405

MAPED „Study SY160“ sada kružidiel MAPED „Metal Open“ kružidlo a sada kružidiel

 kovové ramená
 s 2 mm tuhou
 jednoduché používanie
 mix farieb, farba 

sa nedá vybrať

 precízne kružidlo
 flexibilná hlava, v strede s držiakom
 pevný plastový a kovový materiál
 dĺžka: 154 mm
 náhradná tuha

 v jednom z ramien sa dá 
umiestniť náhradná tuha
 pomocou univerzálneho 

adaptéru sa dajú rôzne 
doplnky ľahko vymeniť
 mix farieb, farba 

sa nedá vybrať

výrobok  obj. kód
B1 „Metal Open“ kružidlo IMA369000

B2 „Metal Open“ kružidlo, 3 ks sada IMA536953

B3 „Metal Open“ kružidlo, 5 ks sada IMA536955

výrobok farba  obj. kód
C1 „Mars Comfort Neon“ kružidlo, sada TS55600N1

C2 „Mars Comfort Neon“ kružidlo, sada TS55600N2

C3 „Mars Comfort Neon“ kružidlo, sada TS55600N3

D1 D2 D3
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MAPED „Technic Compact“ kružidlo a sada kružidiel MAPED „Technic Compact“ sada precíznych kružidiel

MAPED „Stop System“ sady kružidiel STAEDTLER „Noris Club“ sada kružidiel

STAEDTLER „Mars“ sada precíznych kružidiel

 kovové ramená
 s 2 mm grafitovou tuhou
 ľahko a bezpečne 

sa dá nastaviť 
vzdialenosť ramien
 vďaka ohybným 

ramenám sa bezpečne 
umiestni v peračníku 
a školskej taške

 kovové ramená
 rameno s tuhou sa dá vymeniť na univerzálny adaptér, kružidlo budete môcť 

používať s akýmikoľvek písacími potrebami (pero, liner, ceruzka, mikroceruzka)
 súčasťou balenia sú: univerzálny adaptér, náhradná tuha, 

mikroceruzka pripájateľná ku kružidlu
 odolné, nelámavé balenie

 kovové ramená
 s 2 mm tuhou
 jednoducho a bezpečne nastaviteľná vzdialenosť ramien
 mechanizmus na ochranu hrotu a tuhy, chráni deti pred zranením
 vhodné pre žiakov základných a stredných škôl

 precízne kružidlo
 rýchlo nastaviteľný mechanizmus
 vymeniteľný hrot a ihla
 kĺbový hrot a ihla
 max. priemer kruhu: 260 mm
 roztvor kružidla: 395 mm
 dĺžka: 156 mm
 príslušenstvo: rameno pripojiteľné ku kružidlu , univerzálny adaptér, náhradná tuha

 precízne geometrické kružidlo 
s kolieskom v strede
 materiál: odolný plast a kov
 vymeniteľná ihla
 max. priemer kruhu: 225 mm
 dĺžka ramena: 154 mm
 náhradná tuha

A1 A2 A3

výrobok  obj. kód
A1 „Technic Compact“ kružidlo IMA038700

A2 „Technic Compact“ kružidlo, 4 ks sada IMA538700

A3 „Technic Compact“ kružidlo, 6 ks sada IMA038706
výrobok  obj. kód

B „Technic Compact“ kružidlo, 4 ks sada IMA290310

výrobok  obj. kód
D „Noris Club“ kružidlo, sada TS55001

výrobok  obj. kód
E „Mars“ sada precíznych kružidiel TS55600

výrobok  obj. kód
C1 „Stop System“ kružidlo, 3 ks sada IMA196100

C2 „Stop System“ kružidlo, 5 ks sada IMA196101

C3 „Stop System“ kružidlo, 7 ks sada IMA196102

C1 C2 C3

MAPED tuhy do kružidiel

 grafitová tuha
 vynikajúca kvalita
 2 mm priemer
 v kartónovom blistri
 balenie: 10 ks/blister

výrobok  obj. kód
F tuhy do kružidiel IMA134210
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výrobok  obj. kód
D „Twist’n Flex“ sada ohybných pravítok IMA895024

MAPED „Flex“ ohybné pravítka

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
A1 „Flex“ ohybné pravítko s obojstranným číselníkom 15 IMA244060

A2 „Flex“ ohybné pravítko 30 IMA244030

A3 „Flex“ ohybné pravítko s obojstranným číselníkom 30 IMA244130

 100 % nelámavé
 ľahko čitateľný číselník
 mierne ohybné
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

MAPED „Twist’n Flex“
ohybné pravítka

MAPED „Twist’n Flex“ sada
ohybných pravítok

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C1 „Twist’n Flex“ ohybné pravítko 15 IMA279110

C2 „Twist’n Flex“ ohybné pravítko 20 IMA279210

C3 „Twist’n Flex“ ohybné pravítko 30 IMA027900

 nelámavé
 tvar možno ľubovoľne formovať
 ľahko čitateľný obojstranný číselník
 ideálne pre školákov
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

MAPED „Flex“ sady ohybných pravítok

výrobok  obj. kód
B1 „Flex“ mini sada ohybných pravítok IMA244069

B2 „Flex“ sada ohybných pravítok IMA244304

 z pružného, nelámavého plastu
 ľahko čitateľný číselník

Mini sada obsahuje:
 1 x 15 cm pravítko
 1 x 60°, 12 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 45°, 12 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180°, 10 cm uhlomer

Veľká sada obsahuje:
 1 x 30 cm pravítko
 1 x 60°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 45°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180°, 12 cm uhlomer

 nelámavé
 tvar možno ľubovoľne formovať
 ľahko čitateľný, obojstranný číselník
 ideálne pre malého školáka

Sada obsahuje:
 1 x 15 cm pravítko
 1 x 60°, 15 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180° uhlomer

A1

A2

A3
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výrobok rozmer (cm) obj. kód
A1 „Graphic“ pravítko 30 IMA242030

A2 „Geometric“ pravítko s obojstranným číselníkom 30 IMA242130

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D1 „Kidy’Grip“ pravítko 20 IMA278710

D2 „Kidy’Grip“ pravítko 30 IMA278510

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
B skladateľné pravítko 30 IMA281010

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C „GeoCustom“ pravítko 30 IMA254530

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
E „Tatoo“ pravítko 30 IMA251710

výrobok  obj. kód
F „Tatoo“ sada pravítok, 4 ks IMA231066

MAPED „Graphic“ a „Geometric“ pravítka

MAPED „Kidy’Grip“ pogumované pravítka

MAPED skladateľné pravítko

MAPED „GeoCustom“ pravítko

MAPED „Tatoo“ pravítko MAPED „Tatoo“ sada pravítok

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

 flexibilné, nelámavé pravítko
 vďaka pogumovanej spodnej časti sa nešmýka na papieri
 37 % z recyklovaného plastu
 dobre čitateľný číselník
 šablóny – emotikony na spodnej časti
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 skladateľné pravítko
 mix farieb (modrá a pink), farba sa nedá vybrať

 plastové pravítko s geometrickými vzormi
 vzory sa dajú vyfarbiť fixkami 

s atramentom na vodnej báze
 po vyfarbení treba zadnú stranu pravítka očistiť 

a znova sa dá použiť ako bežné pravítko
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 trendové plastové pravítko
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať (New York a Rock Roses)

 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

sada obsahuje: 
 1 x 30 cm pravítko 
 1 x 60°, 21 cm pravítko 
 1 x 45°, 21 cm pravítko 
 1 x 180°, 12 cm pravítko
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výrobok rozmer (cm)  obj. kód
B1 pravítko 16 D7001

B2 pravítko 20 D7002

B3 pravítko 30 D7004

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D1 „Graphic“ trojuholníkové pravítko, 45° 21 (prepona) IMA242421

D2 „Graphic“ trojuholníkové pravítko, 60° 21 (číselník) IMA242621

D3 „Graphic“ trojuholníkové pravítko, 45° 26 (prepona) IMA242426

D4 „Graphic“ trojuholníkové pravítko, 60° 26 (číselník) IMA242626

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C pravítko 30 ISKE045

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
A „Essentials“ pravítko 30 IMA146109

DONAU pravítka

DONAU 
trojuholníkové 
pravítka

MAPED „Graphic“ 
180° uhlomer

MAPED „Graphic“ 
360° uhlomer

MAPED „Graphic“ trojuholníkové pravítkaSAKOTA pravítko

MAPED „Essentials“ pravítko

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

 plastové
 ľahko čitateľný číselník  plastový

 ľahko čitateľný číselník
 plastový
 ľahko čitateľný číselník

 priehľadné pravítko
 v krabici
 balenie: 20 ks/bal

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

výrobok rozmer (cm) obj. kód
E1 trojuholníkové pravítko, 45 ° 8,5 D7030

E2 trojuholníkové pravítko, 60 ° 12 D7031
výrobok rozmer (cm) obj. kód

F „Graphic“ 180° uhlomer 12 IMA242180
výrobok rozmer (cm) obj. kód

G „Graphic“ 360° uhlomer 12 IMA242360
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MAPED „Start“ sada pravítok

SAKOTA trojuholníkové pravítko a sada pravítok

FISKARS pravítka

MAPED „Graphic“ sada pravítok
MAPED sada pravítok pre ľavákov

MAPED „Essentials“ uhlomer

výrobok  obj. kód
B1 „Start“ mini sada pravítok IMA242815

B2 „Start“ veľká sada pravítok IMA242830

výrobok  obj. kód
E1 trojuholníkové pravítko, plastové, 45°, 16 cm ISKE160

E2 sada, 3 ks pravítok ISKE047

E3 sada, 4 ks pravítok ISKE046

výrobok  obj. kód
A „Essentials“ uhlomer IMA146134

výrobok  obj. kód
C „Graphic“ sada pravítok IMA242767

výrobok  obj. kód
D sada pravítok pre ľavákov IMA897118

 plastová
 ľahko čitateľný číselník

Mini sada obsahuje:
 1 x 15 cm pravítko
 1 x 60°, 12 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 45°, 12 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180°, 10 cm uhlomer

Veľká sada obsahuje:
 1 x 30 cm pravítko
 1 x 60°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 45°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180°, 12 cm uhlomer

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

sada obsahuje:
 1 x 30 cm pravítko
 1 x 60°, 21 cm pravítko
 1 x 45°, 21 cm prepona
 1 x 180° uhlomer

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

 plastové
 ľahko čitateľný číselník

sada obsahuje:
 1 x 30 cm pravítko
 1 x 45°, 21 cm prepona
 1 x 180° uhlomer

 180° uhlomer
 priehľadný plast
 v krabici
 balenie: 20 ks/bal

PRE ĽAVÁKOV

sada 3 pravítok obsahuje:
 1 x 45°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 60°, 16 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 30 cm pravítko

sada 4 pravítok obsahuje:
 1 x 45°, 21 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 60°, 16 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 30 cm pravítko
 1 x 180°, 10 cm uhlomer

 plastové 
 ľahko čitateľný číselník
 ideálne pre školákov

sada obsahuje:
 1 x 20 cm pravítko
 1 x 60°, 14 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 45°, 10 cm trojuholníkové pravítko
 1 x 180°, 10 cm uhlomer

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
F1 pravítko 20  AP100

F2 pravítko 30  AP098

F3 sada pravítok -  AP012

výrobok rozmer (cm) vzor obj. kód
G1 pravítko 30 futbalová lopta IF200677

G2 pravítko 30 basketbalová lopta IF200676

G3 pravítko 30 lopta na rugby IF200678

G4 pravítko 30 modrý glitrový IF200681

G5 pravítko 30 ružový glitrový IF200679

A PLUS pravítka a sada pravítok

F1

F2

G1 G3

G4

G5

G2

F3

NOVINKA!

E1

E2

E3
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 guma na ceruzky 
 ergonomický tvar umožňuje pohodlné používanie 
 bez PVC 
 ekologické balenie: 95 % recyklovanej lepenky

 guma na ceruzky
 v papierovej tube

 guma na ceruzky
 fóliované jednotlivo
 vzor: domino

 guma na ceruzky
 v papierovej tube

 guma na ceruzky
 v papierovej tube 
 fóliované jednotlivo 
 rozmery: 60 x 22 x 13 mm

 guma na ceruzky
 v papierovej tube
 rozmery: 56 x 23 x 13 mm

 guma na ceruzky
 v papierovej tube
 rozmery: 40 x 17 x 18 mm

 guma na ceruzky
 fóliované jednotlivo 
 rozmery: 38 x 18 x 12 mm

MAPED „Greenlogic“ guma

VICTORIA gumy DONAU gumy

MAPED „Technic 600“ gumyMAPED „Domino“ gumy

MAPED „Mini Technic“ gumy MAPED „Softy“ gumy

MAPED „Mini Softy“ gumy

výrobok balenie  obj. kód
H „Greenlogic“ guma 2 ks/blister IMA116610

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

A2 „V-30“ guma 38 x 18 x 10 JRV30

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
B1 guma 62 x 21 x 11 D7304

B2 guma 41 x 21 x 11 D7305

výrobok balenie  obj. kód
D1 „Technic 600“ guma 1 ks IMA0116001

D2 „Technic 600“ guma 2 ks/blister IMA011722

výrobok rozmery (mm) balenie obj. kód
C1 „Domino 40“ guma 32 x 22 x 9 40 ks/displej IMA511240

C2 „Domino 60“ guma 28 x 18 x 9 60 ks/displej IMA511260

výrobok balenie  obj. kód
F1 „Softy“ guma 2 ks/blister IMA021792

F2 „Softy“ guma 20 ks/displej IMA511790

výrobok balenie  obj. kód
G1 „Mini Softy“ guma 3 ks/blister IMA012403

G2 „Mini Softy“ guma 36 ks/displej IMA511780

výrobok balenie  obj. kód
E1 „Mini Technic“ guma 1 ks IMA0113001

E2 „Mini Technic“ guma v papierovej tube 1 ks IMA0113011

E3 „Mini Technic“ guma 3 ks/blister IMA011305

A1
B1

E1

E2

E3

F1 F2

G1 G2

A2 B2
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C2

C1

výrobok rozmery (mm) balenie obj. kód
A „Essentials Soft“ guma 10 x 34 x 22 40 ks/blister IMA112911

MAPED „Essentials Soft“ guma 

 ergonomická guma
 s veselými vzormi

STAEDTLER „Rasoplast“ gumy

B1 B2 B3 B4

 guma na ceruzky
 v papierovej tube

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
B1 „Rasoplast B20“ guma 65 x 23 x 13 TS526B20

B2 „Rasoplast B30“ guma 43 x 19 x 13 TS526B30

B3 „Rasoplast B40“ guma 33 x 16 x 13 TS526B40

B4 „Rasoplast B45“ guma 43 x 19 x 9 TS526B45

STAEDTLER „Rasoplast Combi“ guma

 guma na ceruzky
 modrá časť na gumovanie atramentu, biela časť na ceruzky 
 v papierovom obale 

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
D „Rasoplast Combi“ guma 43 x 19 x 13 TS526BT30

výrobok balenie  obj. kód
F „Duo-Gom“ kombinovaná guma 40 ks/displej IMA010033

výrobok balenie  obj. kód
E1 „Technic Duo“ kombinovaná guma 2 ks/blister IMA011712

E2 „Technic Duo“ kombinovaná guma 36 ks/displej IMA511710

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
G1 kombinovaná guma 57 x 19 x 8 D7301

G2 kombinovaná guma 40 x 14 x 8 D7302

MAPED „Duo-Gom“ kombinované gumyMAPED „Technic Duo“ kombinované gumy

DONAU kombinované gumy CANENCO gumy

 guma s ružovým koncom 
na gumovanie ceruzky, s modrým 
koncom na atrament 
 rozmery: 48 x 18 x 8 mm 

 guma s bielym koncom 
na gumovanie ceruzky, s modrým 
koncom na atrament
 rozmery: 39 x 11 x 17 mm

 guma s červeným koncom 
na gumovanie ceruzky, s modrým 
koncom na atrament
 balenie: 1 ks

 guma na ceruzky
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok rozmery (mm) balenie obj. kód
C1  „Legacy 1186“ guma 62 x 22 x 11 1 ks TST1186

C2 „Legacy 1183“ guma 128 x 122 x 26 50 ks/displej TST118350

STABILO „Legacy“ gumy

 kvalitná guma 
na grafitové 
a farebné ceruzky
 v papierovej 

tube (TST1186)

Pri nákupe 5 ks gúm STABILO 
„Legacy 1186“ vám pribalíme 

1 x grafi tovú ceruzku 
s gumou STABILO „Schwano“ 

za 0,01 € bez DPH/ks!

výrobok rozmery (mm)  obj. kód
H1 „Frozen“ guma 6 x 106 x 180 CA15241

H2 „Cars“ guma 6 x 127 x 180 CAC16241

H3 „Trollovia“ guma, 6 ks sada - CATR16243

H4 „Trollovia BFF“ guma, 2 ks sada - CATR16244

G1

H1 H2

H3 H4

G2

NOVINKA!
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výrobok rozmery (mm) balenie obj. kód
E „Tatoo“ guma 61 x 12 x 21 2 ks/blister IMA116000

MAPED „Tatoo“ guma

 v papierovej tube
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
B1 „X-pert“ guma 2 ks/blister IMA118312

B2 „X-pert“ guma 20 ks/displej IMA118311

výrobok balenie  obj. kód
C1 „X-pert Mini“ guma 2 ks/blister IMA116312

C2 „X-pert Mini“ guma 36 ks/displej IMA116311

MAPED „X-pert“ gumy

MAPED „X-pert Mini“ gumy

 guma na ceruzky
 v papierovej tube
 fóliované jednotlivo
 bez PVC

 špeciálny tvar „X“ umožňuje 
precízne gumovanie
 rozmery: 60 x 21 x 12 mm

 guma na ceruzky
 v papierovej tube
 fóliované jednotlivo
 bez PVC

 špeciálny tvar „X“ umožňuje 
precízne gumovanie
 rozmery: 39 x 18 x 11 mm

výrobok balenie  obj. kód
A1 „Pyramide“ guma 3 ks/blister IMA119510

A2 „Pyramide“ guma 24 ks/displej IMA119511

výrobok balenie  obj. kód
F1 „Ergo Fun“ guma 2 ks/blister  IMA119710

F2 „Ergo Fun“ guma 24 ks/displej  IMA119711

MAPED „Pyramide“ gumy

MAPED „Ergo Fun“ gumy

 trojuholníkový tvar
 vo farebnej papierovej tube
 materiál neobsahuje PVC
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať
 rozmery: 125 x 75 x 20 mm

 guma na ceruzky
 materiál neobsahuje PVC
 ergonomicky vyhotovený dizajn
 2 vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
D1 „X-pert Stick“ guma 2 ks/blister IMA119810

D2 „X-pert Stick“ guma 24 ks/displej IMA119811

MAPED „X-pert Stick“ gumy

 guma na ceruzky
 v papierovej tube
 materiál neobsahuje PVC

 špeciálny tvar „X“ umožňuje 
precízne gumovanie
 rozmery: 125 x 65 x 15 mm
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výrobok balenie  obj. kód
A1 „Technic Wings“ guma 1 ks/blister IMA127310

A2 „Technic Wings“ guma 24 ks/displej IMA127312

výrobok balenie  obj. kód
C1 „Zenoa“ guma v uzatvárateľnej plastovej tube 1 ks/blister IMA011320

C2 „Zenoa“ guma v uzatvárateľnej plastovej tube 20 ks/displej IMA511320

výrobok balenie  obj. kód
D1 „Zenoa Plus“ guma v uzatvárateľnej plastovej tube 1 ks/blister IMA123210

D2 „Zenoa Plus“ guma v uzatvárateľnej plastovej tube 15 ks/displej IMA123211

výrobok balenie  obj. kód
E1 výsuvná guma 1 ks/blister IMA012000

E2 výsuvná guma 20 ks/displej IMA512000

výrobok balenie  obj. kód
G „Technic Duo – New generation“ guma 16 ks/displej IMA106311

výrobok balenie  obj. kód
F1 „Gom Pen“ výsuvná guma s náplňou 1 ks/blister IMA012511

F2 náplň 2 ks/blister IMA512511

výrobok balenie  obj. kód
B1 „Whizz“ guma v plastovej tube 1 ks/blister IMA114410

B2 „Whizz“ guma v plastovej tube 20 ks/displej IMA114411

MAPED „Technic Wings“ gumy

MAPED „Zenoa“ gumy 
v uzatvárateľnej plastovej tube

MAPED „Zenoa Plus“ gumy 
v uzatvárateľnej plastovej tube

MAPED „Universal Gom Stick“ výsuvné gumy

MAPED „Technic Duo – New generation“
guma, displej

MAPED „Gom Pen“ výsuvná guma a náplň

KOH-I-NOOR gumy

MAPED „Whizz“ gumy v plastovej tube

 otvárateľný/zatvárateľný obal
 dá sa používať s gumami MAPED 

„Mini Technic“ (IMA0113001)
 živé farby, farba sa nedá vybrať
 rozmery: 38 x 18 x 12 mm

 guma na ceruzky
 v plastovej uzatvárateľnej tube
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 priemer: 50 mm

 guma na ceruzky
 v plastovej uzatvárateľnej tube
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 priemer: 50 mm

 guma na ceruzky
 ergonomický tvar
 postupné dávkovanie
 systém proti vsunutiu
 v modrej, oranžovej a fialovej farbe, 

mix farieb, farba sa nedá vybrať
 doplniteľné gumou „Technic 600“ 

(IMA011722 a IMA011600)
 rozmery: 60 x 22 x 13 mm

 guma s bielym koncom 
na gumovanie ceruzky, s modrým 
koncom na atrament 

 guma na ceruzky v tvare pera
 možnosť postupného dávkovania
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 dĺžka náplne: 110 mm
 priemer: 6,75 mm

 guma vyrobená z kaučuku
 vynikajúco sa hodí na gumovanie grafitových a farebných ceruziek

 guma na ceruzky
 v plastovej uzatvárateľnej tube
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 priemer: 50 mm

výrobok balenie rozmery (mm) obj. kód
H1 „Slon“ guma 20 ks/displej 45,5 x 12 x 31 TKOH30020

H2 „Slon“ guma 27 ks/displej 35 x 9 x 28 TKOH30030

H3 „Slon“ guma 48 ks/displej 35 x 8 x 22 TKOH30040

H4 „Slon“ guma 60 ks/displej 31 x 8 x 20 TKOH30060

H5 „Slon“ guma 80 ks/displej 27 x 8 x 18 TKOH30080

skolsky slabikar_2017_2.indd   105skolsky slabikar_2017_2.indd   105 7.6.17   22:177.6.17   22:17



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!106

MAPED „Satellite“ jednodierové strúhadlá

STAEDTLER strúhadlá DONAU strúhadlá

 odolné kovové telo
 oválny tvar
 blistrové balenie ponúka mix farieb, farba sa nedá vybrať

 kvalitné, kovové telo
 vhodné k ceruzkám so štandardným rozmerom 

(TS51010) a jumbo rozmerom (TS51020)
 štandardné ceruzky: max. priemer: 8,2 mm, 23° 

strúhania pre presný a čistý výsledok
 jumbo oceruzky: max. priemer: 10,2 mm, 30° 

strúhania pre presný a čistý výsledok
 materiál: hliník
 vymeniteľná čepeľ

 materiál: hliník
 vymeniteľná čepeľ

výrobok balenie  obj. kód
A1 „Satellite“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA034019

A2 „Satellite“ jednodierové strúhadlo 32 ks/displej IMA534019

výrobok balenie obj. kód
C1 jednodierové strúhadlo 1 ks TS51010

C2 dvojdierové strúhadlo 1 ks TS51020

výrobok balenie obj. kód
D1 jednodierové strúhadlo 1 ks D7860

D2 dvojdierové strúhadlo 1 ks D7862

výrobok balenie obj. kód
E1 jednodierové strúhadlo 1 ks AP167

E2 dvojdierové strúhadlo 1 ks AP044

MAPED „Vivo“ jednodierové strúhadlo

MAPED „Elements“ jednodierové strúhadlá MAPED „Boogy“ jednodierové strúhadlá

 plastové telo
 oválny tvar
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové, pogumované telo
 jednodierové
 bez zásobníka
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 dizajnový tvar
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
B „Vivo“ jednodierové strúhadlo 75 ks/bal IMA506300

výrobok balenie  obj. kód
F1 „Elements“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA1601

F2 „Elements“ jednodierové strúhadlo 48 ks/displej IMA501600M

výrobok balenie  obj. kód
G1 „Boogy“ jednodierové strúhadlo 3 ks/blister IMA063210

G2 „Boogy“ jednodierové strúhadlo 75 ks/displej IMA063211

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ

A PLUS strúhadlá

C1 C2

1 DIEROVÉ1 DIEROVÉ 2 DIEROVÉ2 DIEROVÉ

E1D1 E2D2
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MAPED „Boogy“ jednodierové 
strúhadlá so zásobníkom

 plastové telo
 dizajnový tvar
 ľahko vyprázdniteľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
A1 „Boogy“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA063310

A2 „Boogy“ jednodierové strúhadlo 30 ks/displej IMA063311

MAPED „Boogy“ dvojdierové strúhadlá

 plastové telo
 dizajnový tvar
 na strúhanie klasických a hrubých ceruziek
 ľahko vyprázdniteľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 moderný tvar
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky s rôznymi hrúbkami
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
B1 „Boogy“ dvojdierové strúhadlo 1 ks/blister IMA062210

B2 „Boogy“ dvojdierové strúhadlo 24 ks/displej IMA062211

MAPED „Greenlogic“ jednodierové strúhadlo

 plastové telo
 ergonomický tvar
 z recyklovaného PET materiálu
 ekologický, recyklovaný obal
 s ľahko vysypateľným zásobníkom

výrobok balenie  obj. kód
C „Greenlogic“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA047110

výrobok balenie  obj. kód
D1 „I-Gloo“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA634754

D2 „I-Gloo“ jednodierové strúhadlo 30 ks/displej IMA534754

výrobok balenie  obj. kód
E1 „I-Gloo“ jednodierové strúhadlo pre ľavákov 1 ks/blister IMA032210

E2 „I-Gloo“ jednodierové strúhadlo pre ľavákov 24 ks/displej IMA032211

MAPED „I-Gloo“ jednodierové strúhadlá

MAPED „I-Gloo“ jednodierové strúhadlá pre ľavákov

 plastové telo
 moderný tvar
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 moderný tvar
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

MAPED „I-Gloo“ dvojdierové strúhadlá

výrobok balenie  obj. kód
F1 „I-Gloo“ dvojdierové strúhadlo 1 ks/blister IMA634756

F2 „I-Gloo“ dvojdierové strúhadlo 30 ks/displej IMA534756

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ PRE ĽAVÁKOV

2 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ
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MAPED „Tatoo“ dvojdierové strúhadlo a displej

 s kovovým zásobníkom
 plastový vrchnák
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky 

s rôznymi hrúbkami
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 rôzne vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok balenie obj. kód
A1 „Tatoo“ dvojdierové strúhadlo, 1 ks/blister IMA044110

A2 „Tatoo“ dvojdierové strúhadlo, displej 18 ks/displej IMA044111

2 DIEROVÉ

MAPED „Croc Croc Innovation“ jednodierové strúhadlá

 strúhadlo s veselým tvarom
 pri strúhaní sa zuby zajaca pohybujú
 3 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
B1 „Croc Croc Innovation“ strúhadlo 1 ks/blister IMA017610

B2 „Croc Croc Innovation“ strúhadlo 20 ks/displej IMA017611

1 DIEROVÉ

MAPED „Croc Croc“ dvojdierové strúhadlá

 jednoducho otvárateľné
 veľká kapacita zásobníka
 3 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
C1 „Croc Croc“ strúhadlo 1 ks/blister IMA001700

C2 „Croc Croc“ strúhadlo 18 ks/displej IMA501700

2 DIEROVÉ

MAPED „Color’Peps“ strúhadlo

výrobok  obj. kód
D „Color’Peps“ strúhadlo, tupé strúhanie  IMA043110

2 DIEROVÉ

 plastové telo s pogumovaným úchytom
 špeciálne tupé strúhanie farebných ceruziek
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky 

s rôznymi hrúbkami
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

SAKOTA jednodierové strúhadlo

 strúhadlo so zásobníkom
 plastový materiál
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok obj. kód
F jednodierové strúhadlo ISKE044

1 DIEROVÉ1 DIEROVÉ

STABILO „Exam Grade“ jednodierové strúhadlo

 so zásobníkom
 odolná, nerezová čepeľ

výrobok balenie  obj. kód
E „Exam Grade“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister  TST451848
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MAPED „Clean“ jednodierové strúhadlá MAPED „Clean“ dvojdierové strúhadlá

 plastové telo
 ľahko vysypateľný zásobník
 kryt na otvore sa po strúhaní 

automaticky zatvára
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 ľahko vysypateľný zásobník
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky s rôznymi hrúbkami
 kryt na otvore sa po strúhaní automaticky zatvára
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
A1 „Clean“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA030110

A2 „Clean“ jednodierové strúhadlo 36 ks/displej IMA030111

výrobok balenie  obj. kód
B1 „Clean“ dvojdierové strúhadlo 1 ks/blister IMA030210

B2 „Clean“ dvojdierové strúhadlo 24 ks/displej IMA030211

MAPED „Clean Grip“ jednodierové strúhadlo

 pogumovaný povrch
 ergonomický tvar
 ochranný uzáver proti vysypaniu stružlín
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
C „Clean Grip“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA14110

MAPED „Galactic“ jednodierové strúhadlo

MAPED „Galactic Comfort“ jednodierové strúhadlo MAPED „Tatoo“ jednodierové strúhadlo

 plastové telo
 s funkciou vytlačenia tuhy sa rýchlo a ľahko 

dá odstrániť hrot ceruzky zlomený v strúhadle
 moderný tvar 
 s ľahko vysypateľným zásobníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo, príjemný na dotyk
 „Eject System“: pomocou jedného 

stlačenia gombíka viete odstrániť 
vylomenú grafitovú tuhu
 blistrové balenie
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 kovový zásobník
 s plastovým vrchnákom
 rôzne veselé vzory, vzor sa nedá vybrať

výrobok balenie  obj. kód
D „Galactic“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA003701

výrobok balenie  obj. kód
E „Galactic Comfort“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA037310

výrobok balenie  obj. kód
F „Tatoo“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA634745

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ
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MAPED „Stop Signal“ jednodierové strúhadlá

MAPED „Shaker“ jednodierové strúhadlá

MAPED „Shaker“ dvojdierové strúhadlá

MAPED „Tonic Metal“ jednodierové strúhadlá

MAPED „Tonic Metal“ dvojdierové strúhadlá

 plastové telo
 s indikátorom zastrúhania ceruzky
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky s rôznymi hrúbkami
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 plastové telo
 dvojdierové, dajú sa použiť na ceruzky s rôznymi hrúbkami
 ľahko vysypateľný zásobník
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok balenie obj. kód
A1 „Stop Signal“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA004001

A2 „Stop Signal“ jednodierové strúhadlo 30 ks/displej IMA040511

výrobok balenie obj. kód
B1 „Shaker“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA634753

B2 „Shaker“ jednodierové strúhadlo 25 ks/displej IMA534753

výrobok balenie obj. kód
C1 „Shaker“ dvojdierové strúhadlo 1 ks/blister IMA634755

C2 „Shaker“ dvojdierové strúhadlo 20 ks/displej IMA534755

výrobok balenie obj. kód
D1 „Tonic Metal“ jednodierové strúhadlo 1 ks/blister IMA006800

D2 „Tonic Metal“ jednodierové strúhadlo 18 ks/displej IMA506800

výrobok balenie obj. kód
E1 „Tonic Metal“ dvojdierové strúhadlo 1 ks/blister IMA006900

E2 „Tonic Metal“ dvojdierové strúhadlo 18 ks/displej IMA506900

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ
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RAPESCO „64“ stolové strúhadlo

RAPESCO „94“ stolové strúhadlo ICO dvojdierové elektrické strúhadlo

ICO „Ježko 616“ stolové strúhadloICO „312“ stolové strúhadlo

RAPESCO „74“ stolové strúhadlo

 dá sa pripojiť k stolu
 nárazuvzdorný kryt
 vhodné pre všetky klasické ceruzky

 dá sa pripojiť k stolu
 nárazuvzdorný kryt
 vhodné pre všetky klasické ceruzky

 dá sa pripojiť k stolu
 protišmyková podložka
 vhodné pre všetky klasické ceruzky, 

pre trojuholníkové, šesťhranné aj jumbo ceruzky

 na štandardné a hrubé ceruzky
 plastové telo
 kovová konštrukcia
 vyberateľný zásobník
 dá sa pripevniť k stolu

 na strúhanie štandardných a hrubých ceruziek
 plastové telo
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 napájané 4 ks ceruzkových batérií AA (nie sú súčasťou balenia)

 dá sa pripojiť k stolu
 kovová konštrukcia
 farebné, plastové telo
 vyberateľný zásobník
 na strúhanie klasických grafitových ceruziek

výrobok  obj. kód
A „64“ stolové strúhadlo IRR64000B2

výrobok  obj. kód
C „94“ stolové strúhadlo IRR94000B2

výrobok  obj. kód
E „312“ stolové strúhadlo TICH312

výrobok  obj. kód
B „74“ stolové strúhadlo IRR74000B2

výrobok  obj. kód
D dvojdierové elektrické strúhadlo TICHET

výrobok  obj. kód
F „Ježko 616“ stolové strúhadlo TICH616

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

1 DIEROVÉ

2 DIEROVÉ
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výrobok rozmery balenie (ks/bal) obj. kód
A1 hracia kocka 100 ISKE002

A2 mäkká, textilová podložka pod notebook 1 ISKE144

A3 teplomer 1 ISKE006

A4 žetón 1 ISKE007

A5 milimetrový papier A4 100 ISKE009

A6 milimetrový papier A3 100 ISKE010

A7 plastové hodinky 1 ISKE011

A8 papierový meter 100 cm 100 ISKE016

A9 číselná os, plastová 1 ISKE029

A10 počítacia kocka 1 ISKE032

A11 podložka na písanie A4 1 ISKE146

A12 paličky na počítanie 1 ISKE051

A13 uhlomer, papierový, 180° 100 ISKE148

A14 uhlomer, papierový, 360° 100 ISKE149

A15 prepletací papier 50 ISKE150

A16 ihla 25 ISKE152

A17 školské zrkadlo 6 x 9 cm 1 ISKE042

A18 podložka pod zošit A4 1 ISKE147

A19 podložka pod zošit A5 1 ISKE156

A20 „Sindy“ toaletný papier, trojvrstvový, kamilka 4 KHHVP013

A21 „Sindy“ papierové vreckovky, trojvrstvové, classic, 10 x 10 KHHVP007

A22 „Sindy“ papierové vreckovky, trojvrstvové, aloe vera, 100 KHHVP005

A23 „Sindy“ papierové vreckovky, trojvrstvové, classic 100 KHHVP003

A24 „Sindy“ papierové vreckovky, trojvrstvové, kamilka 100 KHHVP006

A25 kozmetické utierky, dvojvrstvové 100 KHH144

A26 kozmetické utierky, dvojvrstvové 150 KHH145

A27 „Perla“ kozmetické utierky, trojvrstvové 60 KHH146

A28 hygienický balíček (uterák, puzdro na zubnú kefku, puzdro na mydlo) ISKE041

A29 bavlnený uterák, biely 30 x 50 cm 1 RAT003

A30 bavlnený uterák, modrý 30 x 50 cm 1 RAT004

A31 bavlnený uterák, tmavomodrý 30 x 50 cm 1 RAT005

Univerzálne školské potreby
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NEBULÓ voskovky

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 voskovky 12 RNEBZS12

A2 trojuholníkové voskovky 12 RNEBZS12H

A3 trojuholníkové voskovky, jumbo 12 RNEBZS12HJ

KORES „Krayones“ voskovky

STAEDTLER „Noris Club“ voskovky STAEDTLER „Noris Club“ gélové 
a vysúvateľné voskovky

KORES „Krayonitos“ voskovky

 ideálne pre malé deti
 extra mäkké
 bezpečné používanie
 trojuholníkový tvar
 štandardná a jumbo veľkosť

 vysoko odolné voči lámaniu
 v papierovom obale, popisovateľné
 jumbo veľkosť vhodná na maľovanie veľkých plôch
 priemer štandardnej voskovky: 8 mm
 priemer hrubej voskovky: 14 mm

 jednoduché použitie, vysúvateľné
 extra mäkká tuha
 použiteľné na sklo, hladké 

povrchy a tmavé pozadia

 živé farby
 jednoduché použitie, vysúvateľné
 výnimočne odolné voči lámaniu
 priemer: 6 mm

výrobok veľkosť ks/bal  obj. kód
B1 „Krayones“ voskovky štandardná 12 IK33101

B2 „Krayones“ voskovky, jumbo hrubá 12 IK33141

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Noris Club Super Jumbo“ voskovky 8 TS226NC8

E2 „Noris Club“ voskovky 12 TS220NC12

výrobok ks/bal  obj. kód
F1 „Noris Club“ gélové voskovky 6 TS2390G1C6

F2 „Noris Club“ vysúvateľné voskovky 12 TS221NWP12

STABILO „Yippy-wax“ voskovky

výrobok ks/bal  obj. kód
D „Yippy-wax“ voskovky 12 TST2812PL

výrobok ks/bal  obj. kód
C „Krayonitos“ voskovky 6 IK33186

 vhodné pre deti
 v papierovom obale s veselými motívmi

 extra mäkké voskovky, do seba vložiteľné
 vhodné pre malé deti
 ergonomicky vytvorené pre lepší úchyt
 6 rôznych farieb: červená, modrá, žltá, zelená, oranžová, fialová

A2

A2A1

A3

A3

 vďaka dostatočnej tvrdosti píše hladko
 dobrá krycia schopnosť
 nemrví sa
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MAPED „Color’Peps PlastiClean“ voskovky

MAPED „Wax“ voskovky 

MAPED „Color’Peps Gel“ voskovky

 trojuholníkový tvar pre jednoduché používanie
 živé farby
 vynikajúca krycia schopnosť
 ľahko sa strúhajú

 živé farby
 v papierovom balení pre čisté ruky
 ergonomický trojuholníkový tvar tela

 farebné gélové voskovky
 vysúvateľný hrot v plastovom tele
 hladké používanie
 živé farby
 vynikajúca krycia schopnosť
 ergonomicky tvarované

výrobok ks/bal obj. kód
B1 „Color’Peps PlastiClean“ voskovky 12 IMA862011

B2 „Color’Peps PlastiClean“ voskovky 18 IMA862012

B3 „Color’Peps PlastiClean“ voskovky 24 IMA862013

výrobok ks/bal obj. kód
C1 „Wax“ voskovky 12 IMA861011

C2 „Wax“ voskovky 18 IMA861012

C3 „Wax“ voskovky 24 IMA861013

C4 „Wax Maxi“ hrubé voskovky 12 IMA861311

výrobok ks/bal obj. kód
A1 „Color’Peps Gel“ voskovky 6 IMA836306

A2 „Color’Peps Gel“ voskovky 10 IMA836310
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KOH-I-NOOR „Gioconda“ olejové kriedy

STAEDTLER „Noris Club“ olejové kriedy

STABILO olejové kriedyMAPED „Color’Peps“ olejové kriedy

NEBULÓ olejové kriedy

 mäkké kriedy vhodné na farbenie a tieňovanie
 hrubé telo trojuholníkového tvaru
 živé farby
 vynikajúca krycia schopnosť
 v papierovom obale

 vhodné na farbenie a kreatívne použitie
 na všetky hladké povrchy
 odolná voči lámaniu
 papierový obal je popisovateľný

 vhodné pre deti
 vďaka poróznemu zloženiu zabezpečuje 

intenzívnejšie farbenie ako voskovky
 ergonomický, trojuholníkový úchyt pre pohodlné kreslenie
 v papierovom balení pre čisté ruky

 farebné olejové kriedy vhodné do školy a škôlky
 dobrá krycia schopnosť
 vďaka dostatočnej tvrdosti píše hladko

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Color’Peps“ olejové kriedy 12 IMA864010

A2 „Color’Peps“ olejové kriedy 18 IMA864011

A3 „Color’Peps“ olejové kriedy 24 IMA864012

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Gioconda 8111/6“ olejové kriedy 6 TKOH8111

E2 „Gioconda 8112/12“ olejové kriedy 12 TKOH8112

E3 „Gioconda 8114/24“ olejové kriedy 24 TKOH8114

E4 „Gioconda 8116/48“ olejové kriedy 48 TKOH8116

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 „Noris Club“ olejové kriedy 12 TS241NC12

C2 „Noris Club“ olejové kriedy 16 TS241NC16

výrobok ks/bal  obj. kód
B olejové kriedy 12 TST261PLPH

výrobok ks/bal obj. kód
D olejové kriedy 12 RNEBOP12 (RNEBOP12EN)

 vhodné aj pre umelecké kreslenie
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KOH-I-NOOR biele kriedy na tabuľu

MAPED kriedy na tabuľuSAKOTA biele kriedy na tabuľu

ICO „Ježko“ farebné kriedy na tabuľu

STAEDTLER biela krieda na tabuľu

KOH-I-NOOR sada nádobiek na štetce PANTA PLAST nádoby na štetce s prikrývkou

 štvorhranná
 dá sa použiť na školskú tabuľu, betón

 dá sa použiť na školskú 
tabuľu, asfalt, betón alebo 
papierové povrchy
 balené vo farebnej 

kartónovej škatuli
 priemer: 5 mm
 balenie: 10 ks/bal

 okrúhly tvar
 vhodné na tabuľu 

a betón
 neprašná

 farebné kriedy štvorhranné
 vhodné na tabuľu a betón

 plastová nádoba na štetce s uzatvárateľnou prikrývkou 
 prikrývka zabraňuje vylievaniu vody

 hranatá krieda 
na tabule
 neprašná
 jednoduché 

odstránenie z tabule
 v papierovom obale

 plastová nádobka
 priehľadné farby

výrobok ks/bal  obj. kód
B1 biela krieda na tabuľu 12 TKOH111505

B2 biela krieda na tabuľu 100 TKOH111502

výrobok farba  obj. kód
D1 krieda na tabuľu IMA593500

D2 krieda na tabuľu mix IMA593501

výrobok ks/bal  obj. kód
E1 „Ježko“ farebná krieda na tabuľu 6 TICSUK6

E2 „Ježko“ farebná krieda na tabuľu 12 TICSUK12

výrobok  obj. kód
G1 „Simple“ nádoba na štetce INP439000199

G2 „Duo“ nádoba na štetce INP439000299

výrobok ks/bal  obj. kód
C1 biela krieda na tabuľu 12 ISKE043

C2 biela krieda na tabuľu 100 ISKE050

výrobok ks/bal  obj. kód
A biela krieda na tabuľu 12 TS2350

výrobok ks/sada  obj. kód
F sada nádobiek na štetce 5 TKOH524974
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 drevená rúčka, zo srsti poníka
 balenie: 12 štetcov rovnakej 

veľkosti/bal alebo 5 štetcov 
rôznych veľkostí/bal

 zo srsti poníka

výrobok veľkosť farba ks/bal obj. kód
B1 „Ježko“ sada štetcov no. 4-6-10 farebná 3 TICSUE4610

B2 „Ježko“ sada plochých štetcov no. 4-8-12 farebná 3 TICSUE4812

B3 „Ježko“ sada štetcov no. 4-6-10 prírodná 3 TICSUE461N

B4 „Ježko“ sada štetcov no. 2-4-6-8-10 farebná 5 TICSUE5F

B5 „Ježko“ sada štetcov no. 2-4-6-8-10 prírodná 5 TICSUE5N

NEBULÓ štetce

ICO „Ježko“ štetce

výrobok veľkosť obj. kód
A1 štetec, farebná rúčka no. 2 RNEBE2

A2 štetec, farebná rúčka no. 4 RNEBE4

A3 štetec, farebná rúčka no. 6 RNEBE6

A4 štetec, farebná rúčka no. 8 RNEBE8

A5 štetec, farebná rúčka no. 10 RNEBE10

A6 štetec, farebná rúčka no. 12 RNEBE12

A7 sada štetcov, farebná rúčka no. 2-4-6-8-10 RNEBEKFE5

A8 sada štetcov, drevená rúčka prírodnej farby no. 2-4-6-8-10 RNEBEKFA5
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 zo srsti poníka
 maľovaná drevená rúčka
 každá veľkosť v inej farbe
 balenie: 12 ks/bal

 prírodné
 maľovaná drevená rúčka
 okrúhle alebo ploché

výrobok veľkosť farba obj. kód
A1 štetec No.2 zelená TICENO2

A2 štetec No.4 modrá TICENO4

A3 štetec No.6 žltá TICENO6

A4 štetec No.8 hnedá TICENO8

A5 štetec No.10 červená TICENO10

ICO štetce

PULSE drevené štetce

výrobok veľkosť obj. kód
B1 štetec, okrúhly no.00 PLS220221

B2 štetec, okrúhly no. 0 PLS220222

B3 štetec, okrúhly no. 1 PLS220223

B4 štetec, okrúhly no. 2 PLS220224

B5 štetec, okrúhly no. 3 PLS220225

B6 štetec, okrúhly no. 4 PLS220226

B7 štetec, okrúhly no. 4 PLS220227

B8 štetec, okrúhly no. 5 PLS220228

B9 štetec, okrúhly no. 6 PLS220229

B10 štetec, okrúhly no. 7 PLS220230

B11 štetec, okrúhly no. 8 PLS220231

B12 štetec, okrúhly no. 9 PLS220232

B13 štetec, okrúhly no. 11 PLS220233

B14 štetec, okrúhly no. 12 PLS220234

B15 štetec, plochý no. 0 PLS220211

B16 štetec, plochý no. 2 PLS220212

B17 štetec, plochý no. 4 PLS220213

B18 štetec, plochý no. 6 PLS220214

B19 štetec, plochý no. 8 PLS220215

B20 štetec, plochý no. 10 PLS220216

B21 štetec, plochý no. 12 PLS220217

B22 štetec, plochý no. 14 PLS220218

B23 štetec, plochý no. 16 PLS220219

B24 sada štetcov no. 2-6-10 (ploché) 
no. 4-8 (orúhle) PLS220238

B25 sada štetcov, ploché no. 2-6-10 PLS220236

B26 sada štetcov, okrúhle no. 2-6-10 PLS220237

dné
vaná drevená rúčka
le alebo ploché

obok
ec okrú
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FARBY SUPER HRDINOV!

www.maped.com
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MAPED vodové farby KOH-I-NOOR „Brilliant“ vodové farby

 12 živých farieb
 podľa množstva pridanej 

vody vytvoríte rôzny efekt
 praktická veľkosť
 blistrové balenie
 darček: štetec

 špeciálne, intenzívne farby
 12 farieb (TKOH174503),
 24 farieb (TKOH174506)

výrobok priemer kruhov (mm)  obj. kód
A vodové farby 30 IMA811520

NOVINKA!

NEBULÓ vodové farby

NEBULÓ temperové farbyKORES „Aquarellos“ vodové farby

ICO „Ježko“ vodové farby

 živé farby
 v praktickom plastovom balení, so štetcom
 rovnomerne kryje

 ľahké farbenie
 vysoká intenzita farieb
 12 farieb

 12 živých farieb
 vhodné na domáce kreatívne a školské použitie
 jedinečný dizajn, otvorené 

je môžné použiť ako paletu
 praktický kryt, na miešanie farieb

 paleta je ľahko očistiteľná
 darček: štetec

 živé farby
 praktický kovový tubus
 so štetcom
 rovnomerne kryje

výrobok priemer kruhov (mm) obj. kód
C1 vodové farby 23 RNEBVF1223

C2 vodové farby 28 RNEBVF12 (RNEBVF12EN)

výrobok priemer kruhov (mm)  obj. kód
E „Aquarellos“ vodové farby 30 IK30102

výrobok priemer kruhov (mm)  obj. kód
D1 „Ježko“ vodové farby 22,5 TICSUF225

D2 „Ježko“ vodové farby 30 TICSUF30

výrobok balenie (ml)  obj. kód
F1 temperové farby 6 x 12 RNEBT6

F2 temperové farby 12 x 12 RNEBT12

C2C1

B1

B2

výrobok priemer kruhov (mm)  obj. kód
B1 „Brilliant“ vodové farby 22,5 TKOH174503

B2 „Brilliant“ vodové farby 22,5 TKOH174506
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ICO „Ježko“ temperové farby v tubusoch

 vysoká krycia schopnosť
 tubusové balenie

výrobok balenie (ml)  obj. kód
A1 „Ježko“ tempera 6 x 16 TICSUT6

A2 „Ježko“ tempera 10 x 16 TICSUT10

ICO „Ježko“ temperové farby v téglikoch

 vysoká krycia schopnosť
 téglikové balenie

 živé farby
 dobre kryje
 objem: 0,5 l

výrobok balenie (ml)  obj. kód
B1 „Ježko“ tempera, v tégliku 14 x 5 TICTEM14

B2 „Ježko“ tempera, v tégliku 6 x 25 TICSUTEM6

B3 „Ježko“ tempera, v tégliku 12 x 25 TICTEM12

SÜDOR temperové farby

výrobok farba  obj. kód
C1 tempera hnedá ISKETE170

C2 tempera žltá ISKETE162

C3 tempera biela ISKETE171

C4 tempera čierna ISKETE172

C5 tempera modrá ISKETE167

C6 tempera fialová ISKETE168

C7 tempera kovovo zlatá ISKETE173

C8 tempera kovovo strieborná ISKETE174

C9 tempera oranžová ISKETE163

C10 tempera pink ISKETE165

C11 tempera červená ISKETE164

C12 tempera tmavozelená ISKETE169

C13 tempera svetlomodrá ISKETE166

B1

B2

B3

NEBULÓ biela tempera ICO „Ježko“ biela tempera MAPED prstové farby

 biela farba
 v praktickom kovovom tubuse
 rovnomerné krytie

 vysoká krycia schopnosť
 ľahko sa dajú miešať

 dermatologicky testované
 vysoké krytie
 žiarivé farby

výrobok balenie (ml) obj. kód
D biela tempera 12 RNEBTF

výrobok balenie (ml) obj. kód
E „Ježko“ biela tempera 16 TICSUTF16

výrobok balenie (ks x g) obj. kód
F prstové farby 4 x 80 IMA812510

NOVINKA!
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MAPED „Ultra-Washable“ temperové farby

 živé farby
 hladká textúra
 okamžite použiteľné
 dokonalé krytie
 z textilu sa dajú vyprať
 v praktických plastových 

nádobkách, objem: 
75 ml/nádoba

výrobok ks/bal  obj. kód
A1 „Ultra-Washable“ tempera, základné farby 6 IMA810010

A2 „Ultra-Washable“ tempera, sekundárne farby 6 IMA810011

A3 „Ultra-Washable“ tempera, fluo a metal farby 5 IMA810012

A4 „Ultra-Washable“ tempera, displej so základnými farbami 10 IMA993410

A5 „Ultra-Washable“ tempera, displej s rôznymi farbami 25 IMA993411

NOVINKA!

d

A1

A2

A3

MAPED temperové farby

 živé farby
 dokonalé krytie

výrobok balenie (ml)  obj. kód
B1 tempera 12 x 12 IMA810510

B2 tempera 12 x 12 IMA810520

NOVINKA!

B1 B2
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Pri nákupe 1x nožníc 
FISKARS „First“ 

vám pribalíme 1 x 
papierové pravítko 

FISKARS za 0,01 € 
bez DPH/ks.

VICTORIA nožnice DONAU nožnice

DONAU „Soft Grip“ kancelárske nožnice

 čepele z nehrdzavejúcej ocele
 ergonomická rúčka
 presný rez, pohodlné používanie

 oceľová čepeľ vynikajúcej kvality
 odolná rúčka
 na univerzálne použitie – strihá 

papier, kartón, fotky
 balenie: 1ks/blister
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 kvalitné čepele z nehrdzavejúcej ocele
 „Soft Grip“: rúčka s mäkkým pokrytím
 ergonomické vyhotovenie
 balenie: 1 ks/blister

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
A1 nožnice 16 IKVO01

A2 nožnice 21 IKVO02

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
B1 kancelárske nožnice 13,5 D80

B2 kancelárske nožnice 16 D16

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C1 „Soft Grip“ kancelárske nožnice 14 DSG14

C2 „Soft Grip“ kancelárske nožnice 16 DSG16

A1 A2

FISKARS „Classic“ nožnice

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
E1 „Classic“ krajčírske nožnice 13  IF9881

E2 „Classic“ nožnice na papier 17  IF9859

E3 „Classic“ univerzálne nožnice 21  IF9853

 oranžový úchyt, ktorý charakterizuje 
kvalitu značky FISKARS

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D1 „First“ školské nožnice 13 IF9992

D2 „First“ školské nožnice, pre ľavákov 13 IF9993

FISKARS „First“ školské nožnice

 zaoblený hrot
 úchyt vytvorený pre detské rúčky

D1

C1 C2

E1 E2 E3

D2
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C3C2

C1

 jednoduché používanie
 nehrdzavejúce čepele 
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
A „Genius“ školské nožnice 13 IMA038340

MAPED „Genius“ školské nožnice MAPED „Start“ symetrické nožnice

STAEDTLER „Noris Club“ nožnice

 plastová čierna rúčka
 nehrdzavejúca oceľová čepeľ
 tenký hrot
 ochrana hrotu
 balenie: 1ks/blister

 ku kvalitnému strihu
 nerezová oceľ, zaoblené rohy 
 mäkká, ergonomická rúčka 
 dlhá životnosť 

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
B1 „Start“ nožnice 12 1 ks/blister IMA463010

B2 „Start“ nožnice 12 24 ks/displej IMA463012

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C1 „Noris Club“ školské nožnice 14 TS96514NBK

C2 „Noris Club“ školské nožnice, pre ľavákov 14 TS96514LNBK

C3 „Noris Club“ hobby nožnice 17 TS96517NBK

FISKARS „Inspiration“ nožnice

FISKARS detské nožnice

výrobok rozmer (cm) farba  obj. kód
D1 „Inspiration“ nožnice 17 modrá IF200482

D2 „Inspiration“ nožnice 17 malinová IF200484

výrobok vzor rozmer (cm)  obj. kód
F1 detské nožnice futbalová lopta 13 IF200671

F2 detské nožnice basketbalová lopta 13 IF200670

F3 detské nožnice rugby lopta 13 IF200672

F4 detské nožnice modrý lesklý 18 IF200675

F5 detské nožnice ružový lesklý 18 IF200673

 kvalitná nerezová oceľ (Sandvik) 
 presný rez 
 ergonomický úchyt
 vhodný aj do umývačky riadu 

3M SCOTCH® „Comfort“ univerzálne nožnice

 dlhá životnosť
 nerezové oceľové čepele
 vhodné pre pravákov aj ľavákov

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
E univerzálne nožnice 18  LP1427

 Softgrip® úchyt
 antibakteriálna ochrana úchytu: zlikviduje 

baktérie, vírusy či plesne
 nepriľnavé čepele
 bezpečný strih vďaka tupým koncom
 rovné čepele

C2

PRE ĽAVÁKOV
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MAPED „Essentials Soft“ školské nožnice

MAPED „Koopy“ nožnice pre škôlkarovMAPED „Kidikut“ nožnice pre škôlkarov

 ergonomické prevedenie, 
zaoblený hrot
 nehrdzavejúca oceľová čepeľ
 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

 pružinové nožnice
 vďaka pružine ľahko strihajú
 plastová čepeľ
 zaoblený hrot
 mix farieb, farba sa nedá vybrať bezpečnostná čepeľ 

 zaoblený hrot
 mix farieb, farba sa nedá vybrať
 balenie: 1 ks/blister

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
A1 „Essentials Soft“ školské nožnice 13 1 ks/blister IMA464410

A2 „Essentials Soft“ školské nožnice 13 24 ks/displej IMA464412

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
C1 „Koopy“ nožnice pre škôlkarov 13 1 ks/blister IMA037910

C2 „Koopy“ nožnice pre škôlkarov 13 20 ks/displej IMA137910
výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód

B „Kidikut“ nožnice pre škôlkarov 12 1 ks/blister IMA037800

MAPED „Vivo 3D“ nožnice pre škôlkarov

výrobok rozmer (cm) balenie obj. kód
D1 „Vivo 3D“ nožnice pre škôlkarov 12 20 ks/displej IMA472012

D2 „Vivo 3D“ nožnice pre škôlkarov, pre ľavákov 12 1 ks/blister IMA472510

D3 „Vivo 3D“ nožnice pre škôlkarov, pre ľavákov 12 10 ks/displej IMA472512

 ergonomické vyhotovenie: rúčky sú 
otočené 3D, prispôsobujú sa rukám
 dizajnové, dvojfarebné rúčky

 zaoblený hrot
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

D2 D3

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
E1 „Kid 3D“ školské nožnice 13 1 ks/blister IMA474010

E2 „Kid 3D“ školské nožnice 13 20 ks/displej IMA474012

MAPED „Kid 3D“ školské nožnice

 ergonomické vyhotovenie: 
rúčky sú otočené 3D, 
prispôsobujú sa rukám
 dizajnové, dvojfarebné rúčky

 zaoblený hrot
 hrot s mm číselníkom
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

PRE ĽAVÁKOV
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 ergonomické vyhotovenie: prispôsobujú sa rukám
 pogumovaný úchyt pre pohodlné používanie
 kvalitné, nerezové čepele
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

 ergonomické vyhotovenie
 mäkký, pogumovaný úchyt
 veselé motívy
 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

 vynikajúco reže 
 mäkké pokrytie na vnútornej strane rúčky 
 rôzne jedinečné vzory
 balenie: 1ks/blister

 jednoduché používanie 
 ergonomické vyhotovenie 
 pružný, asymetrický úchyt 

 vzorované čepele 
 4 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

 ergonomické vyhotovenie
 mäkký, pogumovaný úchyt
 veselé motívy
 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

 jednoduché používanie 
 ergonomické vyhotovenie, 

prispôsobuje sa rukám
 rôzne farby, farba 

sa nedá vybrať

MAPED „Zenoa Fit“ školské nožnice MAPED „Tatoo“ nožnice

MAPED „Tatoo Teen“ symetrické nožnice

MAPED „Sensoft Fluo“ nožnice

MAPED „Tatoo“ nožnice

MAPED „Sensoft 3D“ nožnice

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
A1 „Zenoa Fit“ školské nožnice 13 1 ks/blister IMA670110

A2 „Zenoa Fit“ školské nožnice 13 24 ks/displej IMA670112
výrobok rozmer (cm)  obj. kód

B „Tatoo Kids“ nožnice 13 IMA580020

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C „Tatoo Teen“ symetrické nožnice 16 IMA384020

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
E „Sensoft Fluo“ nožnice 13,5 IMA484310

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D „Tatoo “ nožnice 21 IMA479020

výrobok rozmer (cm) balenie  obj. kód
F1 „Sensoft 3D“ nožnice 13 1 ks/blister IMA069300

F2 „Sensoft 3D“ nožnice 13 24 ks/displej IMA169300

F3 „Sensoft 3D“ nožnice 16 1 ks/blister IMA069600

F4 „Sensoft 3D“ nožnice 16 12 ks/displej IMA169600
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 ergonomicky tavrovaný úchyt
 pogumovaný úchyt 

pre väčšie pohodlie
 nerezové oceľové čepele
 mix farieb, farba sa 

nedá vybrať

výrobok rozmer (cm) balenie (ks)  obj. kód
A1 „Zenoa Fit“ nožnice 17 1 IMA596110

A2 „Zenoa Fit“ nožnice 18 1 IMA597110

A3 „Zenoa Fit“ nožnice 21 1 IMA599110

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C1 „Essential Green“ nožnice 17 IMA468010

C2 „Essential Green“ nožnice 21 IMA468110

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D1 „Essential Soft“ nožnice 17 IMA468210

D2 „Essential Soft“ nožnice 21 IMA468310

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
E1 „Advanced Green“ nožnice 18 IMA498110

E2 „Advanced Green“ nožnice 21 IMA499110

MAPED „Essential Green“ nožnice

MAPED „Essential Soft“ nožnice MAPED „Advanced Green“ nožnice

 nerezové čepele
 plastový úchyt zo 70 % 

recyklovaného materiálu

 nerezové čepele
 úchyt s mäkkým pokrytím

 nerezové čepele
 plastový úchyt zo 70 % 

recyklovaného materiálu
 ergonomické vyhotovenie

REXEL „Joy“ nožnice

výrobok rozmer (cm) farba  obj. kód
B1 „Joy“ nožnice 18 REX2104037

B2 „Joy“ nožnice 18 REX2104038

B3 „Joy“ nožnice 18 REX2104039

 mäkký, pogumovaný úchyt
 zaoblený hrot
 žiarivé farby
 exkluzívne prevedenie

ROČNÁ
ZÁRUKA

5

MAPED „Zenoa Fit“ nožnice

ROČNÁ
ZÁRUKA

10
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výrobok rozmer (cm)  obj. kód
B1 symetrické nožnice 16 IMA476010

B2 nožnice pre ľavákov 16 IMA476510

MAPED „Shape 3D“ univerzálne nožnice

 ergonomické vyhotovenie: rúčky sú 
otočené 3D, prispôsobujú sa rukám
 blistrové balenie
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

PRE ĽAVÁKOV

B2

 nerezové oceľové čepele
 inovatívne pokrytie úchytu 

podobné gélu pre pohodlné 
a ergonomické držanie

MAPED „Advanced Gel“ nožnice

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
A1 „Advanced Gel“ nožnice 17 IMA496210

A2 „Advanced Gel“ nožnice 21 IMA499210

A2

A1

C1

C2

C3

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
C1 „Ultimate“ univerzálne nožnice 17 IMA692110

C2 „Ultimate“ univerzálne nožnice 18 IMA695510

C3 „Ultimate“ univerzálne nožnice 21 IMA697710

výrobok rozmer (cm) farba obj. kód
E1 nožnice, husté vlny 13  LCA12820

E2 nožnice, cikcakové 13 LCA12819

E3 nožnice, vlny 13 LCA12818

výrobok rozmer (cm)  obj. kód
D1 „RazorEdge Softgrip“ nožnice 21 IF8185

D2 „RazorEdge Softgrip“ nožnice 23 IF8195

MAPED „Ultimate“ 
univerzálne nožnice

FISKARS „RazorEdge Softgrip“ nožnice

APLI kreatívne nožnice

 čepele z nehrdzavejúcej ocele 
 ergonomické vyhotovenie: 

prispôsobujú sa rukám
 jednoduché používanie
 farba: oranžová-čierna
 doživotná záruka

 vhodné pre deti od 4 rokov
 pre ručné práce
 strihá papier a moosgumu

 špeciálna rúčka
 vďaka tvarovaniu vyžaduje menej silovej námahy
 z vynikajúceho materiálu

 veľmi ostrá, nerezová čepeľ
 Softgrip® pokrytie pre väčšie pohodlie
 ochranné puzdro

D1

D2

ROČNÁ
ZÁRUKA

5
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KORES lepiace tyčinky

 zabezpečuje silné lepenie
 bezpečný, nepriedušný uzáver
 s glycerínom
 vodou vyprateľná
 zo 60-tich % z recyklovaných materiálov
 vodou vyprateľné
 nepriedušný uzáver

A1

A2
A4

A3

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
A1 lepiaca tyčinka 8 IK873420SK

A2 lepiaca tyčinka 15 IK873422SK

A3 lepiaca tyčinka 20 IK873423SK

A4 lepiaca tyčinka 40 IK873424SK

B1

B2

B3

KORES „Eco Glue Stick“ lepiace tyčinky

HENKEL „Pritt“ lepiace tyčinky HENKEL „Pritt Pink“ lepiaca tyčinka

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
B1 „Eco Glue Stick“ lepiaca tyčinka 10 IK13102

B2 „Eco Glue Stick“ lepiaca tyčinka 20 IK13202

B3 „Eco Glue Stick“ lepiaca tyčinka 40 IK13402

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
D1 „Pritt“ lepiaca tyčinka 11 IHPK355222

D2 „Pritt“ lepiaca tyčinka 22 IHPK356226

D3 „Pritt“lepiaca tyčinka 43 IHPK411662
výrobok hmotnosť (g)  obj. kód

E „Pritt Pink“ lepiaca tyčinka 20 IH1445071

 zabezpečuje silné lepenie, lepí za 60 sec
 70 % lepiacej hmoty je recyklovateľnej
 bezpečný, hermetický uzáver
 s pridaným glycerýnom pre ľahšie použitie

 vhodná na všetky typy papiera
 odstrániteľné vodou
 neobsahuje jedovaté látky

 silné a rýchle lepenie
 bez rozpúšťadiel
 bezpečný, hermetický 

uzáver
 s pridaným glycerínom 

pre jednoduchú aplikáciu
 na všetky typy papiera
 vyprateľné
 4 rôzne figúrky, mix, vzor sa nedá vybrať  jednoduché, čisté lepenie

 neobsahuje rozpúšťadlá
 na 60°C sa dá vyprať vodou

KORES „Fantasy“ lepiaca tyčinka

 silné a rýchle lepenie
 bez rozpúšťadiel
 bezpečný, hermetický uzáver
 s pridaným glycerínom pre jednoduchú aplikáciu

 na všetky typy papiera
 vyprateľné
 4 rôzne figúrky, mix, vzor sa nedá vybrať

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
C „Fantasy“ lepiaca tyčinka 15  IK13502

AKCIA!

Pri nákupe 100 ks 11 g lepiacich tyčiniek 
PRITT dostanete ako darček 1x prací 
gél PERSIL (1,46 l) za 0,01 € bez DPH!

Pri nákupe 36 ks 22 g lepiacich tyčiniek 
PRITT dostanete ako darček 1x prací 
gél PERSIL (1,46 l) za 0,01 € bez DPH!

Pri nákupe 50 ks 43 g lepiacich tyčiniek 
PRITT dostanete ako darček 2x prací 
gél PERSIL (1,46 l) za 0,01 € bez DPH!

*fotografi a darčeka je ilustračná.

AKCIA!

Pri nákupe 36 ks lepiacich tyčiniek 
HENKEL „Pritt Pink“ dostanete 
ako darček 1x prací gél PERSIL 

(1,46 l) za 0,01 € bez DPH!

*fotografi a darčeka je ilustračná.
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 jednoduché a rýchle použitie
 vhodná na lepenie papiera, 

kartónu, fotiek, etikiet, 
textilu a polystyrénu
 bez rozpúšťadiel
 z väčšiny textilov sa dá 

odstrániť vodou

STAEDTLER „Noris Club“ lepiace tyčinky

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
A1 „Noris Club“ lepiaca tyčinka 10 TS96010NCA

A2 „Noris Club“ lepiaca tyčinka 20 TS96020NCA

A3 „Noris Club“ lepiaca tyčinka 40 TS96040NCA

NEBULÓ lepiace tyčinky

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
B1 lepiaca tyčinka 8 RNEB8SC

B2 lepiaca tyčinka 15 RNEB15SC

B3 lepiaca tyčinka 36 RNEB36SC

B2B1 B3

 špeciálna farebná lepiaca 
tyčinka na lepenie papiera
 fialová farba uľahčuje presné 

nanášanie lepidla, po 1 minúte 
sa stane priehľadnou
 bez rozpúštadiel, neobsahuje 

jedovaté látky
 z odevu sa dá odstrániť vodou 

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
C „Color“po zaschnutí priehľadná lepiaca tyčinka 15 RNEBC15

NEBULÓ „Color“ po zaschnutí 
priehľadná lepiaca tyčinka

KORES „Chameleon“ lepiaca tyčinka

 zabezpečuje silné lepenie papiera, 
kartónu, korku a fotiek
 neobsahuje rozpúšťadlá, 

odstrániteľná vodou
 fialová farba uľahčuje presné 

nanášanie lepidla, po 60 sekundách 
sa stane priehľadnou
 pridaný glycerín pre ľahšie použitie
 60 % lepiacej hmoty je recyklovateľný

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
D „Chameleon“ lepiaca tyčinka 15 IK873816

KORES „Neon“ lepiaca tyčinka

 zabezpečuje silné lepenie
 vhodná na lepenie papiera, kartónu, fotografie a korku
 neobsahuje rozpúšťadlá, odstrániteľná vodou
 pridaný glycerín pre ľahšie použitie
 farba lepidla je pri nanášaní svetlá
 v priehľadnom obale presne vidíte množstvo lepidla
 hermetický uzáver
 60 % lepiacej hmoty je recyklovateľnej
 v rôznych farbách, farba sa nedá vybrať

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
E „Neon“ lepiaca tyčinka 20 IK16201

 na kancelárske, školské 
a domáce použitie
 bez rozpúšťadiel
 s pridaným glycerínom 

pre ľahkú aplikáciu
 z odevu sa dá odstrániť vodou
 hermetický uzáver

60 s
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Pri nákupe 5 ks lepidiel HENKEL 
„Sulifi x“ rovnakého obj. kódu 

vám pribalíme 1x sprchový 
gél FA za 0,01 € bez DPH. 

*Fotografi a je ilustračná.

 priehľadné tekuté lepidlo
 na boku priehľadný pás pre sledovanie množstva
 nekvapká, čisté a precízne dávkovanie
 dlhá životnosť
 bez uzáveru nevyschne 48 hodín
 neobsahuje rozpúšťadlá, kyseliny a jedovaté látky
 z textilu sa dá vyprať teplou vodou
 navrhnuté na školské použitie (v tvare pera)
 veľký uzáver
 hmotnosť: 20 ml

 ideálne na lepenie papiera a kartónu 
 jednoduché a čisté dávkovanie 
 bez rozpúšťadiel

výrobok objem (ml)  obj. kód
A „Schoolfix“ tekuté lepidlo 20 IK20247

KORES „Schoolfi x“ tekuté lepidlo

HENKEL „Pritt Pen“ tekuté lepidlo

KORES „Glufi x“ tekuté lepidlá

výrobok objem (ml)  obj. kód
B1 „Glufix“ tekuté lepidlo 30 IK20235

B2 „Glufix“ tekuté lepidlo 50 IK20234

 univerzálne tekuté lepidlo
 vhodné na lepenie papiera, kartónu, fotiek a textilu
 bez jedovatých látok

 odstrániteľné vodou
 tesný uzáver

NEBULÓ univerzálne tekuté lepidlá

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
D1 tekuté lepidlo 45 RNEB45

D2 tekuté lepidlo 65 RNEB65
výrobok objem (ml)  obj. kód

C „Pritt Pen“ tekuté lepidlo 40 IHPP12CRH

 ideálne do školy, do kancelárie 
aj na domáce a kreatívne práce
 univerzálne tekuté lepidlo
 jednoduché a čisté dávkovanie
 vhodné na lepenie papiera, 

fotiek a kartónu
 neobsahuje rozpúšťadlá
 odstrániteľné vodou

KORES „Eco“ univerzálne lepidlo

výrobok objem (ml)  obj. kód
E „Eco“ univerzálne lepidlo 125 IK75205

 univerzálne, priehľadné lepidlo 
z biologicky rozložiteľných látok
 ergonomické vyhotovenie
 uzáver s dávkovačom
 vhodné na lepenie papiera, kariet, 

textilu, kože, dreva, korku, kovu, 
porcelánu, skla a iných látok
 ideálne na hobby práce
 silné lepenie výrobok hmotnosť (g)  obj. kód

F1 „White Glue“ lepidlo na hobby práce 60 IK75816

F2 „White Glue“ lepidlo na hobby práce 125 IK75825

F3 „White Glue“ lepidlo na hobby práce 250 IK75810

výrobok hmotnosť (g)  obj. kód
G1 „Sulifix“ lepidlo 35 IH35SF

G2 „Sulifix“ lepidlo 60 IH60SF

G3 „Sulifix“ lepidlo, nekvapká 35 IH35SFCS

 biele PVA lepidlá na hobby práce
 uzáver s dávkovačom
 jednoduché a čisté používanie
 vhodné aj na nerovné plochy
 ideálne na hobby a kreatívne práce
 doba schnutia: 2 min
 z textilu sa dá vyprať vodou
 neobsahuje rozpúšťadlá, toxické látky
 nekvapká

KORES „White Glue“ biele 
lepidlá na hobby práce

HENKEL „Sulifi x“ lepidlo

F2

F1

G1

G3

F3

 rýchloschnúce 
univerzálne lepidlo
 bez nebezpečných 

rozpúšťadiel

D1 D2

G2
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 univerzálne lepidlo
 z prírodných materiálov
 pri 20 °C vyprateľné z textilu
 na lepenie textilu, papiera, kartónu, dreva, korku, 

aj v kombináciii s kovom, sklom a plastom
 neobsahuje rozpúšťadlá
 ľahko stlačiteľné, ľahko ovládateľné
 podľa normy EN 71 je vhodné 

a bezpečné pre deti

HENKEL „2in1“ tekuté lepidlo

výrobok objem (ml)  obj. kód
A „2in1“ tekuté lepidlo 50 IH1874706

 do kancelárie, do školy 
aj na domáce použitie 
 aplikátor s kovovou guličkou 

pre jednoduché a presné používanie 
 presné a čisté lepenie 
 bez rozpúšťadiel 
 ideálne na lepenie papiera, 

kartónu a fotiek 
 odstrániteľné vodou 

DONAU guličkové lepidlo

výrobok objem (ml)  obj. kód
B guličkové lepidlo 50 D7622

výrobok rozmer obj. kód
C lepiaci roller 8 mm x 10 m IK38112

KORES lepiaci roller VICTORIA lepiace pásky

DONAU lepiaci roller

D1 D2

 vynikajúco sa hodí na kancelárske použitie
 na kópiách nezanecháva tmavé tiene a okraje
 nezažltne, nestarne

 do kancelárie, do školy aj na domáce použitie 
 rýchle a presné lepenie 
 špeciálny uzáver 
 ideálne na lepenie papiera, kartónu a fotiek

výrobok balenie (ks/bal) rozmer obj. kód
D1 lepiaca páska 8 19 mm x 33 m RVT19T

D2 lepiaca páska 12 12 mm x 10 m RVT12T

výrobok rozmer obj. kód
E lepiaci roller 8 mm x 10 m D7608

 vynikajúco lepí papier, kartón a fotky
 neobsahuje toxické látky, 

rozpúšťadlá a kyseliny
 čisté a jednoduché používanie
 dĺžka pásky: 8 mm x 10 m

výrobok rozmer  obj. kód
F lepiaca páska 19 mm x 25 m IH1544120

výrobok  obj. kód
G „Pritt Multi Tack“ lepiaca hmota IHPFI10

HENKEL lepiaca páska 
„Bez nožníc“

HENKEL „Pritt Multi Tack“
lepiaca hmota

 ručne trhateľná

 jednoduché, rýchle a čisté lepenie
 jednoducho odstrániteľné
 znova použiteľné
 vhodné na používanie doma, v škole aj v kancelárii
 65 kociek/bal

NOVINKA!
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KORES „Gumfi x“ a „Power 
Gumfi x“ lepiace hmoty

NEBULÓ „Plasti fi x“ lepiaca hmota

APLI trblietavé lepidlo

 ideálna na lepenie plagátov, 
dekorácie a fixáciu 
menších predmetov
 v prvom rade sa nepoužíva 

na drsných povrchoch
 znovu použiteľná
 balenie obsahuje 

60 ks štvorčekov

 trblietavé lepidlo, na kreatívne používanie
 2 rôzne farebné zostavy
 mäkká plastová tuba a dávkovač 

pre jednoduché používanie
 priame používanie na dekorovanej ploche
 doba schnutia: min. 30 minút
 použiteľné na rôznych povrchoch: papier, 

kartón, moosguma, sklo, plast, textil atď.
 vyprateľné z textilu
 zdraviu neškodné

 pre odborné, rýchle 
a čisté lepiace práce
 elektronické 

zohrievanie pištole
 automatické dávkovanie
 vhodné na univerzálne 

používanie
 lepiaca pištoľ je dodávaná 

s 2 ks tyčiniek

 ideálna na lepenie plagátov 
a iných dekorácií
 odstrániteľná bez stôp
 znovu použiteľná
 balenie obsahuje:
 84 kociek (IK31600)
 60 kociek (IK31604)

výrobok  obj. kód
A „Plasti fix“ lepiaca hmota RNEB01

výrobok  obj. kód
B1 „Gumfix“ lepiaca hmota IK31600

B2 „Power Gumfix“ lepiaca hmota  IK31604

výrobok ks/bal objem  obj. kód
G1 trblietavé lepidlo, metalické 5 5 x 13 ml LCA13223

G2 trblietavé lepidlo, neónové 5 5 x 13 ml LCA13224

výrobok  obj. kód
H1 lepiaca tyčinka, 7,5 mm LCA13243

H2 lepiaca tyčinka, 11 mm LCA13943

H3 lepiaca tyčinka, trblietavá LCA13800

H4 lepiaca tyčinka, farebná LCA13739

H5 lepiaca pištoľ, 20 W LCA13242

H6 lepiaca pištoľ, 40 W LCA13942

APLI lepiace pištole a lepiace tyčinky

 klasický tvar
 vhodný na dávkovanie lepiacich pások 

s rozmermi 12 mm x 10 m, 19 mm x 33 m
 kovová čepeľ
 protišmyková podložka
 s ťažidlom
 lepiaca páska nie je súčasťou balenia

výrobok  obj. kód
C stolový dispenzor na lepiacu pásku  FS424410

5 STAR stolový dispenzor 
na lepiacu pásku

výrobok rozmer balenie  obj. kód
E „Crystal 6-1975D“, lepiaca páska a dispenzor 19 mm x 7,5 m 1 ks/blister  LPM61975D

3M SCOTCH® „Crystal“ 
lepiaca páska a dispenzor

 ideálna na balenie darčekov 
ako aj na ochranu etikiet
 je dokonalým riešením, 

ak je pre vás dôležitý vzhľad
 úplne priehľadná
 nezažltne

výrobok rozmer balenie  obj. kód
F „Magic™ 8-1975D“, lepiaca páska a dispenzor 19 mm x 7,5 m 1 ks/blister  LPM81975D

výrobok  obj. kód
D „C39“ stolový dispenzor na lepiacu pásku LPC39

3M SCOTCH® „Magic™ 810“ 
lepiaca páska a dispenzor

3M SCOTCH „C39“ stolový dispenzor 
na lepiacu pásku , mačička

 na kancelárske 
používanie
 na kópiách nezanecháva 

tmavé okraje, tiene
 popisovateľná
 nezažltne
 nehlučná pri odvíjaní

 stolový dispenzor na lepiacu 
pásku v tvare mačky
 dispenzor naplnený 1 ks 

lepiacej pásky 3M SCOTCH 
„Magic“ 810“ 19 mm x 8,9 m
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výrobok farba rozmer (mm) listov/bal obj. kód
A1 moosguma 400 x 600 5 LCA12766

A2 moosguma 400 x 600 5 LCA12769

A3 moosguma 400 x 600 5 LCA12768

A4 moosguma 400 x 600 5 LCA12763

A5 moosguma 400 x 600 5 LCA12767

A6 moosguma 400 x 600 5 LCA12758

A7 moosguma 400 x 600 5 LCA12756

A8 moosguma 400 x 600 5 LCA12757

A9 moosguma 400 x 600 5 LCA12760

A10 moosguma 400 x 600 5 LCA12765

A11 moosguma telová 400 x 600 5 LCA12759

A12 moosguma 400 x 600 5 LCA12764

A13 moosguma 400 x 600 5 LCA12762

A14 moosguma 400 x 600 5 LCA12761

A15 moosguma, glitrová zlatá 400 x 600 3 LCA13175

A16 moosguma, glitrová strieborná 400 x 600 3 LCA13176

A17 moosguma, glitrová 400 x 600 3 LCA13172

A18 moosguma, glitrová 400 x 600 3 LCA13173

A19 moosguma, lesklá, bodkovaná 400 x 600 5 LCA13557

A20 moosguma, lesklá, bodkovaná 400 x 600 5 LCA13558

A21 moosguma, vzorkovaná leopardí vzor 400 x 600 5 LCA13410

A22 moosguma, vzorkovaná tyrkysový kvetinový vzor 400 x 600 5 LCA13411

A23 moosguma, mozaika, jar - - 1 LCA13913

A24 moosguma, mozaika, morský svet - - 1 LCA13911

A25 moosguma, mix mix 200 x 300 10 LCA12372

A26 moosguma, glitrová mix (strieborná, čierna, ružová, modrá) 210 x 297 4 LCA13171

A27 moosguma, glitrová mix (zlatá, strieborná, zelená, červená) 210 x 297 4 LCA12785

A28 moosguma, neónová mix (ružová, žltá, oranžová, zelená) 201 x 297 4 LCA13556

APLI „Creative“ moosgumy

A21 A1-A14

A22

A23

A24

A15-A18

A25 A27

A26 A28

A20

A19

skolsky slabikar_2017_2.indd   135skolsky slabikar_2017_2.indd   135 7.6.17   22:217.6.17   22:21



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!136

APLI „Eva Sheets“ moosgumy

APLI sady

výrobok farba rozmer (mm) ks/bal obj. kód
A1 moosguma, tyčinka 114 x 10 x 1,8 100 LCA13077

A2 moosguma, geometrické vzory 5 mm hrubé 25 LCA13073

A3 moosguma, písmená 1,8 x 50 104 LCA13074

A4 moosguma, číslice 1,8 x 50 120 LCA13075

A5 moosguma, zvieratá 1,8 mm hrubé 100 LCA13282

A6 moosguma, samolepiaca, glitrové srdce 2 mm hrubé 52 LCA13283

A7 moosguma, samolepiaca, glitrové kvety 2 x 50 48 LCA13078

A8 moosguma, samolepiaca, glitrové písmenká mix 1,8 x 50 52 LCA13487

A9 moosguma, samolepiaca, glitrové srdce mix 2 mm hrubé 50 LCA13484

A10 moosguma, samolepiaca, glitrové snehové vločky , strieborná 2 mm hrubé 22 LCA13488

A12 moosguma, samolepiaca, glitrové číslice mix 1,8 x 50 50 LCA13486

 je potrebný fén alebo žehlička
 sady obsahujú všetky potrebné komponenty na vyhotovenie bábiky (lepidlo a nožnice nie sú súčasťou balenia)

výrobok  obj. kód
B1 bábika z moosgumy „Alice“ LCA13606

B2 bábika z moosgumy „Eva“ LCA13607

B3 bábika z moosgumy „Chlapec“ LCA13844

B4 bábika z moosgumy „Dievča“ LCA13845

A1

A9

A2

A10

A12

A3 A4

A5 A6 A7 A8

B3

B2

B4

B1
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výrobok farba tvar ks/bal obj. kód
C1 pohyblivé očká kruh 75 LCA13058

C2 pohyblivé očká, samolepiace kruh 100 LCA13263

C3 pohyblivé očká, samolepiace mix kruh 100 LCA13266

C4 pohyblivé očká, samolepiace ovál 100 LCA13264

C5 pohyblivé očká, samolepiace mix ovál 40 LCA13059

C6 pohyblivé očká, samolepiace mix ovál 100 LCA13265

výrobok farba rozmer (mm) ks/bal obj. kód
D1 tyčinky, ploché prírodná 114 x 10 50 LCA13063

D2 tyčinky, ploché prírodná 150 x 18 40 LCA13268

D3 tyčinky, ploché mix 150 x 18 40 LCA13269

D4 tyčinky mix 150 x 5 25 LCA13482

D5 tyčinky, ploché prírodná 200 x 3 50 LCA13483

výrobok ks/bal obj. kód
E „Creative“ gombíky 30 LCA13481

výrobok farba ks/bal obj. kód
F1 pompony mix živých farieb 78 LCA13061

F2 pompony mix lesklých farieb 78 LCA13062

výrobok farba ks/bal obj. kód
G1 pierka mix živých farieb 100 LCA13060

G2 pierka mix pastelových farieb 120 LCA13281

výrobok farba rozmer (mm) ks/bal obj. kód
A1 kreatívne štipce prírodná 25 x 3 45 LCA13478

A2 kreatívne štipce mix 25 x 3 45 LCA13479

A3 kreatívne štipce rôzne vzory 35 x 7 20 LCA13480

výrobok rozmer (mm) ks/bal obj. kód
B1 polystyrénová guľa 25 10 LCA13278

B2 polystyrénová guľa 45 4 LCA13279

B3 polystyrénová guľa 60 2 LCA13280

B4 polystyrénová guľa 80 1 LCA13477

APLI kreatívne štipce

APLI „Creative“ pohyblivé očká

APLI „Creative“ gombíky APLI „Creative“ pompony APLI „Creative“ pierka

APLI „Creative“ tyčinky

APLI „Creative“ polystyrénové gule

 drevené štipce
 v prírodnej farbe, farebné a so vzorom

 ku kreatívnym prácam
 rôzne veľkosti/balenia  v čierno-bielom a farebnom prevedení

 ku kreatívnym prácam
 v prírodnej farbe alebo mix živých farieb
 rôzne veľkosti

 drevené gombíky
 živé farby 
 ku kreatívnym prácam
 farba: mix

 ku kreatívnym prácam
 rôzne veľkosti/balenia
 mix živých alebo lesklých farieb

 ku kreatívnym prácam
 rôzne veľkosti/balenia
 mix živých alebo lesklých farieb

 dokonale sa hodí ku kreatívnym prácam
 ideálne do školského a domáceho prostredia
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A4 A5

APLI konfety

 nevyhnutná dekorácia každej párty
 rôzne farby s kovovým leskom
 vhodné aj ku kreatívnym prácam

výrobok tvar rozmer (mm) obj. kód
A1 konfety kruh 15 LCA13817

A2 konfety kvetinky 13 LCA13818

A3 konfety kruh s kvetinkou 11 LCA13819

A4 konfety srdce 15 LCA13820

A5 konfety hviezda 15 LCA13821

A6 konfety srdce mix LCA13822

A7 konfety hviezda mix LCA13823

A1 A2 A3

A6 A7

výrobok farba obj. kód
B1 ženílie LCA13277

B2 ženílie LCA13276

B3 ženílie LCA13273

B4 ženílie LCA13274

B5 ženílie LCA13272

výrobok farba obj. kód

B6 ženílie LCA13275

B7 ženílie mix LCA13065

B8 ženílie mix, pastelové LCA13270

B9 ženílie mix, lesklé LCA13066

B10 ženílie, točené mix LCA13271

 dokonalé na kreatívne práce
 živé, pastelové, lesklé alebo točené farby
 balené po farbách alebo mix

 ideálne do školského a domáceho prostredia
 balenie: 50 ks/bal

výrobok farba obj. kód
C1 filcový materiál LCA13578

C2 filcový materiál LCA13579

C3 filcový materiál LCA13571

C4 filcový materiál LCA13580

C5 filcový materiál prírodná LCA13573

C6 filcový materiál LCA13577

výrobok farba obj. kód

C7 filcový materiál LCA13574

C8 filcový materiál LCA13576

C9 filcový materiál LCA13575

C10 filcový materiál LCA13572

C11 filcový materiál  prírodná LCA13581

APLI „Creative“ ženílie

APLI fi lcové látky

 vynikajúca kvalita
 mäkká, odolná látka, pružná
 40 % prírodná bavlna
 100 % recyklovateľný 

výrobok
 balenie obsahuje 

10 ks filcov
 rozmery: 210 x 297 mm
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výrobok obj. kód
A1 filcové zvieratká, sada LCA13813

A2 filcová divá zver, sada LCA14350

APLI fi lcové zvieratká

APLI fi lcové fi gúrky

APLI kreatívne sady

 filcové zvieratká na ceruzky
 Sada obsahuje:

3 ks filcu
3 rôzne nite, ihla, navliekač
100 % polyesterová výplň
3 ks grafitových ceruziek

 filcové figúrky
 vhodné ku kreatívnym prácam

 kreatívne figúrky
 sada obsahuje:
 pompom, ženíliu, 

pohyblivé očká
 návod na použitie

výrobok ks/bal obj. kód
B1 filc, darčeky 22 LCA13784

B2 filc, zvieratká 22 LCA13785

B3 filc, sovy 2 LCA13787

výrobok obj. kód
C1 kreatívna sada, lev LCA13716

C2 kreatívna sada, mačka LCA13719

C3 kreatívna sada, balerína LCA14085

C4 kreatívna sada, pirát LCA14087

C5 kreatívna sada, pirát LCA13714

C6 kreatívna sada, rytier LCA14088

C7 kreatívna sada, chobotnica LCA13718

C8 kreatívna sada, superhrdina LCA14086

C9 kreatívna sada, víla LCA14084

C10 kreatívna sada, princezná LCA14083

C11 kreatívna sada, šperky LCA14006

A1

B1

C1

C5

C11

C10

C6

C2

C7

C3

C8

C4

C9

B2 B3

A2
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výrobok farba tvar obj. kód
C1 ozdobná dierovačka kruh LCA13301

C2 ozdobná dierovačka srdiečko LCA13068

C3 ozdobná dierovačka kvetina LCA13067

C4 ozdobná dierovačka tulipán LCA13299

C5 ozdobná dierovačka motýľ LCA13070

C6 ozdobná dierovačka koruna LCA13300

C7 ozdobná dierovačka hviezda LCA13069

C8 ozdobná dierovačka hviezda LCA13298

C9 ozdobná dierovačka mesiac LCA13629

C10 ozdobná dierovačka kruh LCA13632

C11 ozdobná dierovačka list LCA13628

C12 ozdobná dierovačka macko LCA13631

C13 ozdobná dierovačka slniečko LCA13633

C14 ozdobná dierovačka štvorec LCA13627

C15 ozdobná dierovačka vážka LCA13630

C16 ozdobná dierovačka, sada viac vzorov LCA13988

výrobok farba tvar obj. kód
C17 ozdobná dierovačka, rohová polovica kvetu LCA13638

C18 ozdobná dierovačka, rohová kvetina LCA13637

C19 ozdobná dierovačka, riadková bodky LCA13639

C20 ozdobná dierovačka, riadková čipky LCA13640

APLI vlnité lepenky

APLI „Creative“ ozdobné dierovačky

APLI trblietavý prášok

 kreatívna lepenka
 mix farieb
 rozmery: 297 x 210 mm

 blister obsahuje 6 ks tubusov (7 g)
 farby: modrá, strieborná, 

červená, zlatá, zelená, biela
 použiteľné s bielym alebo 

priehľadným lepidlom
 tubus s odnímateľným vrchnákom

výrobok ks/bal obj. kód
A1 vlnitá lepenka 10 LCA13826

A2 vlnitá lepenka 4 LCA13827
výrobok obj. kód

B trblietavý prášok LCA13343

 plastové dierovačky 
s rôznymi vzormi
 vhodné aj na papier, 

moosgumu a kartón
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 kreatívne sady na tvorbu obrázkov 
s nálepkami a rámom
 s obrazmi známych autorov

 odporúčané pre samostatnú tvorbu obrázkov
 pomáha rozvíjať kreativitu

 kreatívne sady na tvorbu šperkov
 rôzne farby korálkov 

a gumených krúžkov
 obsah displeja: 48 rôznych sád

 prírodné klbká z materiálu raffia
 ideálne na balenie darčekov a na kreatívnu tvorbu
 balenie: 3 klbká v rôznych farbách, 3 x 33 g

APLI „Kids“ klbká

APLI sety na tvorbu obrázkov

APLI displeje na prípravu šperkov

APLI „Kids“ raffi  a klbká

výrobok farba  obj. kód
A1 „Kids“ klbko  LCA14090

A2 „Kids“ klbko LCA14091

A3 „ Kids“ klbko LCA14092

A4 klbko neónovo zelená, neónovo žltá, ružová, červená LCA14093

výrobok  obj. kód
C1 set na tvorbu obrázkov, bicykel LCA14065

C2 set na tvorbu obrázkov, príšery LCA14077

C3 set na tvorbu obrázkov, morský svet LCA14078

C4 set na tvorbu obrázkov, slon LCA13953

C5 set na tvorbu obrázkov, ponorka LCA13952

výrobok rozmer (mm)  obj. kód
D1 displej gumených krúžkov 270 x 440 x 100 LCA14329

D2 displej drevených korálkov 270 x 440 x 100 LCA14584

výrobok farba  obj. kód
B1 klbko raffia, „Marine“ LCA14414

B2 klbko raffia, „Candy“ LCA14415

B3 klbko raffia, „Fluor“ LCA14412

B4 klbko raffia, „Nature“ LCA14413

kreatívne sady na tvorbu obrázkov

 mäkké klbká
 4 rôzne farby
 balenie: 4 x 50 g klbko
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 7 rôznych farieb drôtu
 pre ručne vyrábané šperky, a iné kreatívne práce
 1,5 mm x 5 m prevedenie

 balenie obsahuje 2 pozadia, na ktoré je možné nalepiť bábiku
 1x bábika, rôzne ľubovoľne kombinovateľné doplnky
 doplnky sa dajú použiť viackrát

APLI gumičky, displej v tvare lízatka

APLI „Kids“ drôty na prípravu šperkov APLI nálepky s bábikou

APLI vlasec

výrobok farba  obj. kód
C1 „Kids“ drôt LCA14094

C2 „Kids“ drôt strieborná LCA14095

C3 „Kids“ drôt LCA14096

C4 „Kids“ drôt  LCA14097

C5 „Kids“ drôt  LCA14098

C6 „Kids“ drôt LCA14099

C7 „Kids“ drôt bronzová LCA14100

výrobok obj. kód
D1 nálepka, bábika, „Cindy“ LCA14860

D2 nálepka, bábika, „Iris“ LCA14861

D3 nálepka, bábika, „Clara“ LCA14862

D4 nálepka, bábika, „Lina“ LCA14863

 neónové gumičky v displeji
 cca. 40–50 ks gumičiek v balení
 displej: 12 ks/displej

 vlasec z plastového materiálu
 široké použitie
 dĺžka: 100 m

výrobok  obj. kód
A gumičky, displej v tvare lízatka LCA14009

výrobok  obj. kód
B1 vlasec, nylonový LCA13808

B2 vlasec, silikónový LCA14049
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výrobok vzor obj. kód
A1 nálepka, filcová červené srdiečka LCA13511

A2 nálepka, filcová srdiečka LCA13512

A3 nálepka, hrubá hviezdy LCA13510

A4 nálepka, hrubá srdiečko-hviezdička-macík LCA14604

A5 nálepka, hrubá vojaci LCA13499

výrobok vzor obj. kód

A6 nálepka, hrubá srdiečka LCA13509

A7 nálepka, hrubá zmrzlina LCA13895

A8 nálepka, hrubá zákusky LCA13896

A9 nálepka zvieratká LCA13904

APLI nálepky

APLI scrapbooking nálepky písmenok

výrobok farba listov/bal obj. kód
B1 nálepka, ABC hnedá 2 LCA13646

B2 nálepka, ABC 2 LCA13648

B3 nálepka, ABC tyrkysová 2 LCA13650

B4 nálepka, ABC  ligotavá 2 LCA13651

B5 nálepka, ABC strieborná, ligotavá 2 LCA13652

B6 nálepka, ABC zlatá, ligotavá 2 LCA13653

B7 nálepka, ABC  ligotavá 2 LCA13654

výrobok farba listov/bal obj. kód

B8 nálepka, ABC, penová lososová 2 LCA13655

B9 nálepka, ABC  ligotavá 2 LCA13868

B10 nálepka, ABC, penová 2 LCA13886

B11 nálepka, ABC 2 LCA13887

B12 nálepka, ABC, hrubá 2 LCA13891

B13 nálepka, ABC, hrubá 2 LCA13892

B14 nálepka, ABC 2 LCA13979

skolsky slabikar_2017_2.indd   143skolsky slabikar_2017_2.indd   143 7.6.17   22:227.6.17   22:22



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!144

APLI scrapbooking produkty

výrobok rozmer farba ks/bal obj. kód
A1 nálepka scrapbooking, „Vintage“ - - 1 LCA13726

A2 nálepka scrapbooking, „Nature“ - - 1 LCA13727

A3 nálepka „Vintage“ - mix farieb 1 LCA13728

A4 nálepka „Nature“ - mix farieb 1 LCA13729

A5 kartónový papier „Judy“ 30,5x31,5 cm - 6 LCA13972

A6 stuha 1 m 5 LCA13723

A7 stuha, srdiečko 15 mm x 10 m 1 LCA13921

A8 stuha, zvuková stoha 15 mm x 10 m 1 LCA13922

výrobok rozmer farba ks/bal obj. kód

A9 stuha 15 mm x 10 m strieborná, bodkovaná 1 LCA13926

A10 stuha 15 mm x 10 m zlatá, bodkovaná 1 LCA13927

A11 stuha 20/15/10 mm x 10 m svet 3 LCA13928

A12 karty „Vintage“ - - 24 LCA13737

A13 karty „Nature“ - - 24 LCA13738

A14 gombíky, samolepiace - 1 LCA13842

A15 gombíky, samolepiace - 1 LCA13843

A16 papierové kvety - 1 LCA13851

A1

A2

A3

A5

A7

A12

A4

A6

A8

A13

A9

A14

A10

A15

A11

A16
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APLI puzzle

APLI hra 3 in 1

APLI spoločenské hry

APLI 3D moosguma puzzle

APLI puzzle a pamäťová hra

 puzzle pre deti, rôzne vzory
 6 bal/displej
 24 ks puzzle/bal
 rozmer puzzlí v poskladanom stave: 7 x 7 cm

 výučné hry
 obsahuje 3 druhy hier: 
 puzzle: 24 ks, 7 x 7 cm časti
 domino: 36 ks, 14 x 7 cm časti
 pamäťová hra: 30 ks, 7 x 7 cm časti
 vhodné pre deti od 3 rokov

 kreatívna a spoločenská hra 
v jednom pre celú rodinu
 vhodné pre deti od 3 rokov
 nevhodné pre deti do 3 rokov (obsahuje aj malé 

súčiastky, nebezpečenstvo zadusenia!)

 výučné puzzle a pamäťová hry
 vhodné pre deti od 3 rokov

výrobok  obj. kód
A puzzle LCA13856

výrobok  obj. kód
C hra 3 in 1 LCA13940

výrobok balenie kariet/bal
rozmer

(poskladaný cm) obj. kód
B1 puzzle hra 6 balení/displej 24 7 x 7 LCA13334

B2 domino a pamäťová hra 2 ks domino a 2 ks pam. hra/displej 36/30 14 x 7/7 x 7 LCA13857

výrobok ks/bal farba  obj. kód
D1 puzzle 3D, moosguma, slon 1 LCA13713

D2 puzzle 3D, moosguma, krokodíl 1 LCA13712

D3 puzzle 3D, moosguma, žirafa 1 LCA13711

výrobok kartónová tabuľa (ks) drevené kolieska (ks) nálepky (ks) plátené vrecko (ks)  obj. kód
E1 hra dáma 1 24 24 1 LCA14136

E2 hra mlyn 1 6 6 1 LCA14137

E3 hra šach 1 32 32 1 LCA14135

y

časti

E1 E2 E3

 3D puzzle pre deti
 jednoduché a rýchle poskladanie zvieratok
 vyrobené z moosgumy

 kvalita odolá vlhkosti
 vhodné pre deti od 4-8 rokov
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APLI pracovné knižky a listy pre deti

APLI omaľovánka v rolke APLI „Kids“ temperové tyčinky

APLI sada na rozvoj zručností

 pracovná pomôcka pre deti
 rozvíja zručnosť, kombinačné 

schopnosti a znalosť farieb
 výučba pomocou hry
 pracovná knižka obsahuje: 1 ks knihy, 5 ks 

listov s nálepkami na doplnenie knihy

 pracovné listy obsahujú: 3 x 4 balíky, balíky 
obsahujú 30 ks listov s hrami ako spájanie 
bodiek, labyrint a hľadanie rozdielov
 vhodné pre deti od 3 rokov (obsahuje aj malé 

súčiastky, nebezpečenstvo zadusenia!)

 samolepiaca rolka s motívmi 
 dá sa nalepiť na akýkoľvek 

rovný povrch 
 jednoduché odstránenie 
 po nalepení na stenu 

je možné tvary vyfarbiť 

 mäkká tempera v tyčinke
 ideálne na kreslenie na papier 

a farebný kartón
 nezanechá stopy, rýchlo schne
 v rôznych baleniach a farbách

 nálepky a karty na rozvoj zručností, 
s hotovými vzormi, s návodom na použitie

sada obsahuje:
 12 ks kariet, 3 úrovne náročnosti
 4 ks kariet, podľa úrovní
 18 ks odstrániteľných nálepiekvýrobok téma ks/bal balenie obj. kód

A1 „My First Book“ pracovná knižka čísla 6 1 sada/balenie LCA14133

A2 „My First Book“ pracovná knižka farby 6 1 sada/balenie LCA14132

A3 „Qickgames“ pracovná knižka mix 30 12 bal/displej LCA14131

výrobok rozmer (m) obj. kód
C omaľovánka v rolke 0,3 x 4 LCA14391

výrobok farba ks/bal obj. kód 
D1 „Kids“ temperová tyčinka 6 LCA14227

D2 „Kids“ temperová tyčinka, fluor farby 6 LCA14404

D3 „Kids“ temperová tyčinka, metalické farby zlatá, strieborná, bronzová 6 LCA14405

D4 „Kids“ temperová tyčinka 12 LCA14228

výrobok obj. kód 
B sada na rozvoj zručností, srdce LCA13441

A2

A1

A3

A1
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KORES farebná 
plastelína

PULSE farebné plastelíny

ICO „Ježko“ plastelína

 mäkké , ľahko formovateľné, farebné plastelíny
 balenie: 200 g

 ľahko formovateľná
 v prírodnej a farebnej verzii
 10 ks/bal
 baelnie: 200 g

výrobok  obj. kód
B1 plastelína, farebná PLS00342

B2 voňavá plastelína, farebná PLS00343

výrobok  obj. kód
D1 „Ježko“ plastelína, prírodná TICSUGYN

D2 „Ježko“ plastelína, farebná TICSUGYSZ

NEBULÓ plastelíny

PANTA PLAST podložka 
na plastelíny

 jednoducho tvarovateľná 
 hmotnosť: 200 g 
 neobsahuje zdraviu škodlivé látky

 plastový podnos
 s 3 pomôckami na tvarovanie 

a vyrezávanie
 rôzne farby, farba 

sa nedá vybrať
 rozmer: 210 x 297 mm

 ľahko formovateľná,
 bez vôňe
 10 intenzívnych farieb
 dlhodobo udrží formu
 nezanecháva škvrny
 farby sa dajú zmiešať
 balenie: 200 g

výrobok  obj. kód
E farebná plastelína IK34010

výrobok  obj. kód
F podložka na plastelíny INP439000499

výrobok typ ks/bal obj. kód
C1 plastelína prírodná 12 RNEBNGY

C2 plastelína farebná 12 RNEBNSZGY

ULÓ plastelíny

 veselé farby
 vysychá na vzduchu
 bezpečné, vhodné aj pre deti
 farby sa dajú ľubovoľne kombinovať

výrobok balenie hmotnosť (g) farba obj. kód
A1 „Fun Dough“ plastelína 12 ks/displej 336 morské živočíchy LCA13453

A2 „Fun Dough“ plastelína 12 ks/displej 480 špeciálne farby LCA13451

A3 „Fun Dough“ plastelína 12 ks/displej 480 základné farby LCA13450

A4 „Fun Dough“ plastelína 6 ks/bal 84 základné farby LCA13454

A5 „Fun Dough“ plastelína 1 ks 40 LCA13769

A6 „Fun Dough“ plastelína 1 ks - robot 1. LCA13982

A7 „Fun Dough“ plastelína 1 ks - robot 4. LCA13985

APLI „Fun Dough“ plastelíny

B1

A1 A2 A3 A4

A5
A6 A7

B2
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REY „Adagio“ farebné papiere

formát g/m2 listov/bal farba  obj. kód
A1 A4 80 500 slonovinová (pastelová) LIPAD48PE

A2 A4 80 500  (pastelová) LIPAD48PS

A3 A4 80 500  (pastelová) LIPAD48PR

A4 A4 80 500  (pastelová) LIPAD48PZ

A5 A4 80 500  (pastelová) LIPAD48PK

A6 A4 80 500  (intenzívna) LIPAD48IS

formát g/m2 listov/bal farba  obj. kód

A7 A4 80 500  (intenzívna) LIPAD48IN

A8 A4 80 500  (intenzívna) LIPAD48IP

A9 A4 80 500  (intenzívna) LIPAD48IZ

A10 A4 80 500  (intenzívna) LIPAD48IK

A11 A4 80 5 x 100 5 pastelových farieb LIPAD48PX

A12 A4 80 5 x 100 5 intenzívnych farieb LIPAD48IX

 vynikajúca kvalita, vhodný aj na obojstrannú tlač
 vhodný do kopírovacích strojov, atramentových a laserových tlačiarní
 farby pastel mix (LIPAD48PX): pastelovo zelená, pastelovo 

modrá, pastelovo žltá, ružová, slonovina
 farby intenziv mix (LIPAD48IX): žltá, červená, tmavomodrá, tmavozelená, oranžová
 s certifikátom PEFC, vyhovuje kritériam trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

A1 A2 A3 A4 A5 A6

A8 A9 A10A7

A11

A12

SIGEL predtlačené papiere a papiere na diplomy

 ideálne na písanie listov a diplomov
 vysokokvalitný, výnimočne hrubý papier

 vhodné do kopírovacích zariadení, 
laserových a atramentových tlačiarní

B1

B4

B2

B5

B3

B6

výrobok strana farba obj. kód
C1 dekoračný kartón 1 ISKE100

C2 dekoračný kartón 1 ISKE101

C3 dekoračný kartón 1 maslová ISKE102

C4 dekoračný kartón 1 svetlohnedá ISKE103

C5 dekoračný kartón 1 strednohnedá ISKE104

C6 dekoračný kartón 1 tmavohnedá ISKE105

C7 dekoračný kartón 1 ISKE106

C8 dekoračný kartón 1 ISKE107

C9 dekoračný kartón 1 ISKE108

C10 dekoračný kartón 1 ISKE109

C11 dekoračný kartón 1 stredomodrá ISKE110

C12 dekoračný kartón 1 tmavomodrá ISKE111

C13 dekoračný kartón 1 jedľa ISKE112

C14 dekoračný kartón 1 svetlozelená ISKE113

C15 dekoračný kartón 1 bordová ISKE114

C16 dekoračný kartón 1 zlatá ISKE115

C17 dekoračný kartón 1 strieborná ISKE116

C18 dekoračný kartón 2 ISKE117

C19 dekoračný kartón 2 ISKE118

C20 dekoračný kartón 2 maslová ISKE119

C21 dekoračný kartón 2 svetlohnedá ISKE120

C22 dekoračný kartón 2 ISKE124

C23 dekoračný kartón 2 ISKE126

C24 dekoračný kartón 2 svetlozelená ISKE130

Dekoračné 
kartóny

 jednostranné: lesklý povrch
 obojstranné: lesklý/

matný povrch
 formát: 48 x 68 mm

výrobok formát farba g/m2 listov/bal obj. kód
B1 predtlačený papier A4 90 100 SDP371

B2 predtlačený papier A4 béžová 90 100 SDP372

B3 predtlačený papier, „Pergamen“ A4 krémová 90 50 SDP235

B4 predtlačený papier A4 185 20 SDP490

B5 predtlačený papier, pečiatka A4 béžová 185 12 SDP521

B6 predtlačený papier, obojstranný A5 béžová, mramorová 90 100 SDP907
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XEROX rezané pauzovacie papiere VICTORIA 20/50 listový papier

VICTORIA „Obálka“ listový papier VICTORIA papier na kreslenie

formát g/m2 listov/bal rozmer (mm)  obj. kód
A1 A3 90 250 297 x 420 LX96032

A2 A4 90 250 210 x 297 LX96030K

výrobok g/m2 listov/bal formát  obj. kód
H1 „Ježko“ náčrtník 190 10 A3 TICSUSFA3

H2 „Ježko“ náčrtník 190 20 A4 TICSUSFA4

 pauzovací papier 
pre technickú tlač

 bez dreva
 na školské použitie
 formát: A5

 na školské použitie
 rozmer: A4

 vysoká kvalita
 vyrobené z papiera s vysokou belosťou

 na školské použitie
 formát: A5

výrobok listov/bal obj. kód
B 20/50 listový papier 50 LPFV00

výrobok listov/bal obj. kód
C „Obálka“ listový papier 50 LPFV09

Obaly na rysovacie dosky

ICO „Ježko“ náčrtníky

výrobok formát obj. kód
F1 obal na rysovaciu dosku A4 ISKE155

F2 obal na rysovaciu dosku A3 ISKE028

F3 obal na rysovaciu dosku A2 ISKE027

F4 obal na rysovaciu dosku A1 ISKE141

výrobok listov/bal  obj. kód
D papier na kreslenie 10 LPFV03

VICTORIA technické výkresy

 vhodné na grafiky, kresby a osnovy
 180 g/m²

E3

E4
E1

E2

výrobok formát listov/bal obj. kód
G1 výkres A3 10 SKV10408

G2 výkres A4 10 SKV10409

výrobok formát listov/bal  obj. kód
E1 technický výkres A4 20 LPFV50

E2 technický výkres A4 200 LPFV51

E3 technický výkres A3 100 LPFV52

E4 technický výkres A2 50 LPFV53

Výkresy
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REXEL „Joy“ rozvrhy hodín

Krepové papiere

 tabuľa sa dá jednoducho 
nalepiť na stenu alebo 
na ľubovoľný rovný povrch 
 odstrániteľná a znova 

použiteľná 
 balenie obsahuje aj 

popisovač, pomocou ktorého 
je tabuľa popisovateľná 
 písmo sa dá odstrániť 

Obsah balenia: 
 1 x magnetický rozvrh hodín 
 magnetka a lepiaca 

páska pre zafixovanie 
 čierny popisovač

 krepový papier v rolke
 rozmer: 50 x 200 cm

výrobok farba  obj. kód
B1 „Joy“ rozvrh hodín IGTR1904047

B2 „Joy“ rozvrh hodín IGTR1903977

výrobok farba  obj. kód
C1 krepový papier zlatá HPR00130

C2 krepový papier zlatožltá HPR00112

C3 krepový papier banánovo zelená HPR00119

C4 krepový papier broskyňová HPR00113

C5 krepový papier sky HPR00127

C6 krepový papier slonovina HPR00110

C7 krepový papier strieborná HPR00129

C8 krepový papier tmavočervená HPR00117

C9 krepový papier perleťovo zlatá HPR00138

C10 krepový papier perleťovo biela HPR00136

C11 krepový papier perleťovo modrá HPR00142

C12 krepový papier perleťovo fialová HPR00140

C13 krepový papier perleťovo fialovoružová HPR00139

C14 krepový papier perleťovo starožltá HPR00141

C15 krepový papier perleťovo zelená HPR00137

výrobok farba  obj. kód

C16 krepový papier svetlomodrá HPR00126

C17 krepový papier svetlofialová HPR00118

C18 krepový papier modrá HPR00128

C19 krepový papier červená HPR00114

C20 krepový papier neónová fuxia HPR00135

C21 krepový papier neónovo oranžová HPR00132

C22 krepový papier neónovo červená HPR00131

C23 krepový papier neónovo žltá HPR00133

C24 krepový papier neónovo zelená HPR00134

C25 krepový papier ružovo červená HPR00116

C26 krepový papier tmavoružová HPR00115

C27 krepový papier svetložltá HPR00111

C28 krepový papier svetlohnedá HPR00125

C29 krepový papier zelená HPR00124

Rysovacie dosky

výrobok formát obj. kód
A1 „Nova“ rysovacia doska A4 ISKE026

A2 rysovacia doska A4 ISKE025

A3 rysovacia doska A3 ISKE024

A4 rysovacia doska A2 ISKE023

A5 rysovacia doska A1 ISKE145
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KORES „Scooter“ a „Fantasy Scooter“ korekčné rollery

A2

 kolieska zabezpečujú 
presnú a rovnú korekciu
 ergonomické
 dokonalá krycia schopnosť
 na kópiách nezanecháva 

tmavé okraje a tiene
 korekčná páska 

na filmovej báze
 veselé farby, mix farieb, farba 

sa nedá nedá vybrať (A1, A3)
a

výrobok farba šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m)  obj. kód
A1 „Scooter“ korekčný roller 4,2 8  IK848521

A2 „Scooter“ korekčný roller 4,2 8  IK848511

A3 „Fantasy Scooter“ korekčný roller 4,2 8  IK84930

A1

A3

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
B 4,2 8  IK84972

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
F 4,2 mm 8 IK843201

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
G 4,2 mm 3 IK84121

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
H1 5 mm 3 RNEBHJR53M

H2 5 mm 6 RNEBHJR56

KORES 
„Scooter Black&White“ 
korekčný roller

 kolieska zabezpečujú presnú a rovnú korekciu
 ergonomické
 dokonalá krycia schopnosť
 na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene
 korekčná páska na filmovej báze
 v čiernej a bielej farbe, rôzne vzory, 

farba a vzor sa nedá vybrať

KORES „2 WAY“ 
korekčný roller

 vhodné pre pravákov aj ľavákov
 pogumovaný, ergonomický úchyt
 vhodný na prekrytie akéhokoľvek atramentu
 na kopiách nezanecháva tmavé okraje a tiene
 blistrové balenie
 páska na báze filmu

výrobok šírka pás. (mm) dĺžka pás. (m) obj. kód
C1 korekčný roller 4,2 10 IK84421U

C2 náhradná náplň 4,2 10 IK84423U

výrobok šírka pás. (mm) dĺžka pás. (m) obj. kód
D1 „Wooden Roll On“ 4,2 15 IK858461

D2 „Wooden Scooter“ 4,2 8 IK858481

KORES „Refi ll Roller“ 
korekčný roller a náplň

 ekonomické vyhotovenie s možnosťou výmeny pásky
 ergonomické vyhotovenie
 dokonalá krycia schopnosť
 popisovateľné hneď po použití
 na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene
 korekčná páska na filmovej báze

C1

C2

KORES „Wooden Roll On“
a „Wooden Scooter“ 
ekologické korekčné rollery

 kombinácia vysokej kvality a ekologického myslenia
 recyklovaný a recyklovateľný - telo rollera vyrobené z tekutého dreva
 výroba bez CO₂
 ekonomická páska na filmovej báze
 balenie z recyklovaného papiera
 ergonomický tvar
 dokonalá krycia schopnosť

D2

D1

KORES „Mini“ 
korekčný roller

NEBULÓ korekčné rollery

 praktické vyhotovenie, zmestí sa aj do menšieho peračníka
 dokonalá krycia schopnosť
 na kópiách nezanecháva tmavé okraje a tiene
 v rôznych farbách, farba sa nedá vybrať
 1 blister obsahuje 2 ks rollerov

 zmestí sa aj do tašky, 
peračníka
 vynikajúca krycia 

schopnosť
 okamžite popisovateľný
 pružný hrot a pásku 

chráni kryt

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
E 4,2 15 IK847511

KORES „Roll On Red“ 
korekčný roller

 s otočným aplikačným hrotom 
pre jednoduchšie používanie
 ergonomický
 dokonalá krycia schopnosť
 na kópiách nezanecháva 

tmavé okraje a tiene
 korekčná páska na 

filmovej báze

m 

NOVINKA!
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šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
A 5 8 JHRV

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
C 4,2 10 H2116533

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
D 4,2 7 IHGG4WS

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
E 5 6 IHPPRCEE1

výrobok objem (ml) obj. kód
H korekčný lak 20 IHBS1BS

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
F 5 6 IHG1020315

šírka pásky (mm) dĺžka pásky (m) obj. kód
B1 4,2 10 H2115722

B2 6 10 H2116532

VICTORIA 
korekčný roller

 dokonalá krycia schopnosť
 popisovateľný hneď 

po použití
 na kópiách nezanecháva 

tmavé okraje a tiene
 korekčná páska 

na filmovej báze

 jednorazový korekčný roller
 rýchla, presná, suchá korekcia
 popisovateľný hneď po použití
 50 % z recyklovaných materiálov

PRITT „Compact-Roller“
korekčné rollery

PRITT „Mini-roller“ 
korekčný roller

 okamžite popisovateľný
 malé rozmery
 jednorazový
 na báze filmu

PRITT „ECOmfort“ 
korekčný roller

 pohodlné použitie vďaka bočnej aplikácii
 kryt vyrobený z recyklovaných materiálov
 jednoduchá, čistá, suchá korekcia
 papier sa nevlní, okamžite popisovateľný

PRITT „Micro Rolly“ 
korekčný roller

PRITT „Roller Pen“ 
korekčný roller

 vďaka tvaru je jednoducho použiteľný
 jednoduchá, čistá a suchá korekcia
 okamžite popisovateľný

 jednoduchá, čistá 
a suchá korekcia
 hnedˇ popisovateľné
 zmestí sa aj vo vrecku, 

ideálne pre deti

 v 3 farbách, farba 
sa nedá vybrať
 najmenší PRITT roller

 so štetcom
 vynikajúca krycia schopnosť
 rýchlo schne
 dá sa riediť pomocou rozpúšťadla

PRITT „Fluid 1620“ 
korekčný lak

KORES korekčné pero 
s kovovým hrotom

výrobok objem (ml) obj. kód
G „Metal Tip“ korekčné pero 8 IK83301

 plynulé dávkovanie tekutiny
 rýchlo schne, dokonale kryje
 kompaktné prevedenie
 s rozpúšťadlom
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výrobok farba obj. kód
A1 stojan na písacie potreby IVIC03

A2 stojan na písacie potreby strieborná IVIC53

A3 stojan na písacie potreby, ležatý IVIC28

A4 stojan na písacie potreby, ležatý strieborná IVIC61

A1

A2

A3

A4

VICTORIA drôtené stojany na písacie potreby

výrobok farba obj. kód
B1 „Economy“ stojan na písacie potreby priehľadná INH6390202

B2 „Economy“ stojan na písacie potreby dymová INH6390208

B3 „Economy“ stojan na písacie potreby priehľadná červená INH6390220

B4 „Economy“ stojan na písacie potreby priehľadná modrá INH6390230

 4 priehradky
 priemer: 110 mm
 výška: 105 mm 

HELIT „Economy“ stojany na písacie potreby

APLI etikety na zošity

výrobok balenie obj. kód
D etikety, linajkové 5 LCA10195

 klasické etikety na zošity, biely základ s modrým okrajom
 rozmery: 38 x 50 mm

 na školské zošity
 30 ks/bal

 školské etikety na zošity
 24 ks/bal

 8 ks obalov na zošity + 8 etikiet
 materiál: PVC

PULSE etikety na zošity

výrobok obj. kód
C1 „Girls" etikety na zošity PLS220259

C2 „Boys" etikety na zošity PLS220260

výrobok obj. kód
E1 „Girls" etikety na zošity INP424000470

E2 „Boys" etikety na zošity INP424000471

 elegantný dizajn
 trvácny, kovový materiál
 ideálne doma aj v kancelárii
 dodávame bez doplnkov

výrobok formát obj. kód
F1 obal na zošity A4 INP0302013899

F2 obal na zošity A5 INP0302000599

PANTA PLAST etikety na zošity PANTA PLAST obaly na zošity

NOVINKA! NOVINKA!

Obaly na zošity a knihy

 hrubé obaly: PP materiál, hrúbka: 100 μ
 tenké obaly: PE materiál, hrúbka: 50 μ
 balenie 10 ks/bal

 PP materiál
 hrúbka: 100 μ
 balenie 50 ks/bal

výrobok typ obj. kód
G1 obal na zošity A4 SKOZ13401

G2 obal na zošity A5 SKOZ13402

G3 obal na zošity A6 SKOZ13405

G4 obal na knihy vlastiveda SKOZ13403

G5 obal na zošity notový zošit SKOZ13406

G6 obal na knihy literatúra SKOZ13431

výrobok typ obj. kód
H1 obal na zošity, hrubý A4 SKOZ13412

H2 obal na zošity, hrubý A5 SKOZ13413

H3 obal na zošity, tenký A4 SKOZ13429

H4 obal na zošity, tenký A5 SKOZ13428

typ

Obaly na zošity
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APLI samolepiace 
obaly na knihy

 priehľadné
 ľahko nalepiteľné
 lepia celým povrchom
 po celý rok chráni povrch pred prípadným 

znečistením a poškodením

výrobok rozmery (cm) hrúbka (μ) obj. kód
A1 samolepiaci obal na knihy 150 x 33 50 LCA261

A2 samolepiaci obal na knihy 150 x 50 50 LCA262

A3 samolepiaci obal na knihy 300 x 50 80 LCA429

A4 obal na knihy 29 x 53 130 LCA12280

A5 obal na knihy 30,5 x 53 130 LCA12281

A6 obal na knihy 31,7 x 53 130 LCA12282

A7 obal na knihy 28 x 53 130 LCA12279

PANTA PLAST farebné obaly na zošity

 s uškom
 drsný povrch
 materiál: 80 μ PP 

výrobok formát farba obj. kód
C1 obal na zošity A5 INP0302005104

C2 obal na zošity A5 INP0302005103

C3 obal na zošity A4 INP0302006703

C4 obal na zošity A4 INP0302006704

 s uškom
 priehľadné

výrobok formát hrúbka (μ) obj. kód
D1 obaly na zošity A5 40 INP0302FBA5

D2 obaly na zošity A5 90 INP3025000

D3 obaly na zošity A4 90 INP3026000

PANTA PLAST obal na knihy a zošity

 farba: priehľadná
 ľahko nalepiteľné
 so samolepiacou páskou 
 po celý rok chráni 

povrch pred prípadným 
znečistením a poškodením

výrobok rozmery (mm) obj. kód
B obal na knihy a zošity 550 x 310 INP0302007600

PANTA PLAST priehľadné obaly na zošity

výrobok farba obj. kód
E1 puzdro na doklady IGT8FK2

E2 puzdro na doklady IGT8BO2

E3 puzdro na doklady „for Girl“ kvetinková IGT8V

E4 puzdro na doklady „for Boy“ IGT8E

 na doklady
 PVC materiál
 8 ks priehľadných 

vnútorných vreciek
 rozmery: 108 x 72 mm 

VICTORIA puzdrá na doklady

 vhodný na dokumenty formátu A4
 otvor zhora
 číry
 počet dier: 11
 ku všetkým klasickým krúžkovým 

a pákovým šanónom

VICTORIA priehľadný euroobal

výrobok hrúbka (μ) ks/bal  obj. kód
F euroobal 50 100  IDGV

PANTA PLAST euroobaly s farebným okrajom

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov formátu A4
 otvor zhora
 s farebným okrajom 

na lepšiu kategorizáciu
 počet dier: 11
 ku všetkým klasickým krúžkovým 

a pákovým šanónom

výrobok farba hrúbka (μ) ks/bal  obj. kód
G1 farebný euroobal 40 20  INP412000603

G2 farebný euroobal 40 20  INP412000604

G3 farebný euroobal 40 20  INP412000605

G4 farebný euroobal 40 20  INP412000606

G5 farebný euroobal 40 20  INP412000613
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Post-it® „Mini-kocka“ samolepiace bločky

výrobok rozmery (mm) farba listov/blok blokov/bal obj. kód
A1 samolep. bloček 51 x 51 rôzne žlté 400 1 LP2051L

A2 samolep. bloček 51 x 51 rôzne ružové 400 1 LP2051P

 keď si potrebujete poznačiť len pár slov, táto veľkosť je najlepšou voľbou
 hospodárne použitie
 vynikajúca lepiaca schopnosť

A1 A2

VICTORIA samolepiace bločky

výrobok rozmer (mm) listov/blok blokov/bal  obj. kód
D1 samolepiaci bloček 50 x 40 100 3  LV5040

D2 samolepiaci bloček 75 x 75 100 1  LV7575

D3 samolepiaci bloček 75 x 125 100 1  LV75125

 vďaka vynikajúcemu lepidlu lepí spoľahlivo
 v žltej farbe

D2

D1

D3

Post-it® „Super Sticky“ samolepiace bločky

B1

B2 silné lepenie
 dajú sa odstrániť bez stopy
 farby Rio: žltá, modrá, zelená, pink, neónovo žltá, oranžová
 farby Marrakesh: šafran, zimozeleň, moruša, špargľa,, curry

Post-it® „Z“ samolepiace bločky

 „Z“ samolepiace bločky zabezpečujú 
ešte väčšiu efektivitu
 po vytiahnutí bločka z dávkovača 

je ďalší hneď k dispozícii

výrobok rozmery (mm) farba listov/blok blokov/bal obj. kód
C R330 76 x 76 100 1 LPR3301

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

VICTORIA záložky

 perforácia pre ľahšiu obsluhu
 triedenie dokumetov podľa farebných kódov
 živé farby

 premiestniteľné
 popisovateľný PP povrch

výrobok rozmery (mm) farba listov/blok blokov/bal obj. kód
B1 654-6SS RIO 76 x 76 Rio 540 6 LP6546SSR

B2 654-6SS MAR 76 x 76 Marrakesh 540 6 LP6546SSM

SIGEL „Micro“ záložky

 vhodné na vyznačovanie 
informácií
 popisovateľný povrch
 bez rozpúšťadiel
 počet listov: 10 x 40

výrobok rozmery (mm) obj. kód
F záložky 6 x 50 SIHN617
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VICTORIA záložky

výrobok rozmery (mm) počet záložiek obj. kód
A1 záložky 20 x 50 4 x 40 LVJC

A2 záložky 20 x 50 4 x 40 LVJP2

 ideálne na krátke správy 
(telefónne čísla, ceny, odkazy, atď.)
 popisovateľný povrch 

– LVJC: PP, LVJP2: papier
 premiestniteľné

výrobok rozmery (mm) počet listov obj. kód
D1 „Multicolor“ záložky 44 x 12,5 10 x 50 SIHN684

D2 záložky 50 x 12 5 x 40 SIHN301

výrobok rozmery (mm) počet listov obj. kód
E1 „Neon“ záložky, 5 farieb 20 x 50 5 x 40 SIHN650

E2 „Multicolor“ záložky 15 x 50 10 x 50 SIHN682

SIGEL záložky

SIGEL záložky

 ideálne na krátke odkazy a vyznačovanie informácií
 popisovateľný povrch
 papierový materiál
 bez rozpúšťadiel

 vhodné na vyznačovanie informácií
 premiestniteľné
 popisovateľný PP povrch
 lepidlo bez rozpúšťadiel

 vhodné na vyznačovanie informácií
 premiestniteľné
 popisovateľný PP povrch
 lepidlo bez rozpúšťadiel

SIGEL „Šípky“ záložky

výrobok rozmery (mm) listov/blok obj. kód
B „Šípky“ záložky 25 x 45 5 x 25 SIHN600

SIGEL „Smile“ záložky

výrobok rozmery (mm) počet záložiek obj. kód
C „Smile“ záložky 20 x 50 5 x 40 SIHN502

 ideálne na krátke odkazy 
a vyznačovanie informácií
 popisovateľný povrch
 papierový materiál
 bez rozpúšťadiel

A1

D2

D1

A2

 ideálne na krátke správy (telefónne 
čísla, ceny, odkazy, atď.)
 popisovateľný povrch
 materiál: papier
 premiestniteľné

výrobok farba rozmery (mm) počet listov  obj. kód
F 670-5 neónová 15 x 50 5 x 100  LP6705

Post-it® záložky
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výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
A8 „Propyglass“ doska s gumičkou 30 IV021330

A9 „Propyglass“ doska s gumičkou  30 IV021342

A10 „Propyglass“ doska s gumičkou 30 IV021346

A11 „Propyglass“ doska s gumičkou 30 IV021340

A12 „Propyglass“ doska s gumičkou 30 IV021343

A13 „Propyglass“ doska s gumičkou 30 IV021348

A14 „Propyglass“ doska s gumičkou dymová 30 IV021338

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
A1 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113330

A2 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113342

A3 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113346

A4 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113340

A5 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113343

A6 „Propyglass“ doska s gumičkou 15 IV113348

A7 „Propyglass“ doska s gumičkou dymová 15 IV113338

VIQUEL „Propyglass“ 15 mm a 30 mm 
priehľadné PP dosky s gumičkou

 vhodné na uchovávanie dokumentov A4
 pružný polypropylénový materiál
 bez potreby dierkovania založených dokumentov

 uzatvárateľné s gumičkou cez rohy
 s 3 chlopňami pre bezpečné uchovávanie

VIQUEL „Propyglass“ A3 PP doska s gumičkou

 vhodná na uchovávanie dokumentov formátu A3
 pružný, priehľadný polypropylénový materiál
 bez potreby dierkovania založených dokumentov
 gumičky cez rohy

 s 3 chlopňami pre bezpečné uchovávanie
 mix farieb, farba sa nedá vybrať

výrobok chrbát (mm) obj. kód
B „Propyglass“ A3 PP doska s gumičkou 30 IV113283

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
C1 doska s gumičkou pastelovo modrá 15 INP4103403

C2 doska s gumičkou pastelovo zelená 15 INP4103404

C3 doska s gumičkou pastelovo ružová 15 INP4103405

C4 doska s gumičkou pastelovo fialová 15 INP4103415

PANTA PLAST 15 mm PP dosky s gumičkou

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
 pružný polypropylénový materiál
 možnosť založenia dokumentov 

bez potreby dierkovania
 gumičky cez rohy
 s 3 chlopňami pre bezpečné 

uchovávanie dokumentov
 v 4 farbách

PANTA PLAST „Simple“ dosky s gumičkou

výrobok farba formát obj. kód
D1 „Simple“ doska s gumičkou kovovo modrá A4 INP4105703

D2 „Simple“ doska s gumičkou kovovo čierna A4 INP4105701

D3 „Simple“ doska s gumičkou kovovo bordová A4 INP4105710

D4 „Simple“ doska s gumičkou kovovo strieborná A4 INP4105712

výrobok farba formát obj. kód

D5 „Simple“ doska s gumičkou kovovo modrá A5 INP4105803

D6 „Simple“ doska s gumičkou kovovo čierna A5 INP4105801

D7 „Simple“ doska s gumičkou kovovo bordová A5 INP4105810

D8 „Simple“ doska s gumičkou kovovo strieborná A5 INP4105812

 drsný PP materiál
 odolné prevednie
 gumička cez rohy

skolsky slabikar_2017_2.indd   157skolsky slabikar_2017_2.indd   157 7.6.17   22:247.6.17   22:24



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!158

výrobok formát chrbát (mm) obj. kód
A1 „Paríž“ doska s gumičkou A4 15 INP410006433

A2 „Paríž“ doska s gumičkou A4 30 INP410006533

A3 „Londýn“ doska s gumičkou A4 15 INP410006434

A4 „Londýn“ doska s gumičkou A4 30 INP410006534

A5 „Flowers“ doska s gumičkou A4 15 INP0410006440

A6 „New York“ doska s gumičkou A4 15 INP0410006438

A7 „Smile“ doska s gumičkou A4 15 INP0410006441

A8 „Tiger“ doska s gumičkou A4 15 INP041006439

PANTA PLAST dosky s gumičkou

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
B1 box na dokumenty 30 D2075FK

B2 box na dokumenty 30 D2075K

B3 box na dokumenty 30 D2075Z

B4 box na dokumenty 30 D2075P

výrobok farba obj. kód
D1 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134391

D2 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134351

D3 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134361

D4 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134381

D5 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134341

D6 „Economy“ kartónová doska s gumičkou E134371

DONAU boxy na dokumenty

 vhodné na uchovanie dokumentov A4
 zvonka PP povrch, zvnútra kartón
 na uchovávanie dokumentov bez dierkovania

 s gumičkou
 rozmery: 320 x 240 x 30 mm

PANTA PLAST rýchloviazače s dlhým klipom

 vhodné na uchovávanie dokumentov 
formátu A4 bez dierkovania
 predná strana priehľadný PP,

zadná strana tvrdý PP
 na založenie 30 listov 

výrobok farba formát obj. kód
E1 rýchloviazač s dlhým klipom A4 INP4101901
E2 rýchloviazač s dlhým klipom A4 INP4101903
E3 rýchloviazač s dlhým klipom A4 INP4101905
E4 rýchloviazač s dlhým klipom A4 INP4101904

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov formátu A4
 s gumičkou
 3 vnútorné chlopy

ESSELLTE „Economy“ kartónové dosky s gumičkou

 vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
 pružný polypropylénový materiál
 vložené dokumenty nie je potrebné dierkovať
 uzatvárateľné gumičkou
 3 vnútorné chlopy pre bezpečné uchovávanie dokumentov
 balenie: 1 ks

VICTORIA kartónové dosky s gumičkou

výrobok farba  obj. kód
C1 kartónová doska s gumičkou  IDPG01

C2 kartónová doska s gumičkou  IDPG02

C3 kartónová doska s gumičkou  IDPG03

C4 kartónová doska s gumičkou  IDPG04

C5 kartónová doska s gumičkou  IDPG05

C6 kartónová doska s gumičkou  IDPG06

 vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
 gumičky cez rohy
 s 3 vnútornými chlopňami
 materiál: 320 g/m2 kartón
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výrobok farba  obj. kód
B1 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820023

B2 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820036

B3 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820044

B4 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820051

B5 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820062

B6 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820064

B7 „Wow“ kartónová doska s gumičkou  E39820001

výrobok farba  obj. kód
A1 „Wow“ doska s gumičkou  E45990023

A2 „Wow“ doska s gumičkou  E45990036

A3 „Wow“ doska s gumičkou  E45990044

A4 „Wow“ doska s gumičkou  E45990051

A5 „Wow“ doska s gumičkou  E45990062

A6 „Wow“ doska s gumičkou  E45990064

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
C1 „Urban Chic“ PP doska s gumičkou 15 E46490024

C2 „Urban Chic“ PP doska s gumičkou 15 E46490089

C3 „Urban Chic Jumbo“ PP doska s gumičkou 30 E39990024

C4 „Urban Chic Jumbo“ PP doska s gumičkou 30 E39990089

C5 „Urban Chic“ harmoniková doska - E39970024

C6 „Urban Chic“ harmoniková doska  - E39970089

LEITZ „Wow“ dosky s gumičkou LEITZ „Wow“ kartónové dosky s gumičkou

LEITZ „Urban Chic“ dosky s gumičkou a harmonikové dosky

 chráni dokumenty pred pokrčením a vypadnutím
 ideálne na uchovávanie dokumentov formátu A4 a euroobalov

 kvalitný PP materiál
 vhodná na ukladanie dokumentov, poznámok
 zatváranie pomocou gumičky pre bezpečné prenášanie dokumentov

 lesklý laminovaný povrch pre kvalitný vzhľad
 zatváranie pomocou gumičky pre bezpečné prenášanie dokumentov
 kapacita: 250 ks A4 listov (80 g)
 chrbát: 15 mm
 FSC certifikát

NOVINKA!
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DONAU boxy na suchý zips

 vhodné na uchovanie dokumentov A4
 zvonka PP povrch, zvnútra kartón
 na uchovávanie dokumentov bez dierkovania
 3 vnútorné chlopy pre bezpečné uchovávanie dokumentov
 so suchým zipsom sa ľahko zatvára

 4 diery
 farebný register
 60 listov/balenie (15 listov/farba)

výrobok farba chrbát (mm) rozmery (mm) obj. kód
A1 box na suchý zips 35 319 x 248 x 35 D2074FK

A2 box na suchý zips 35 319 x 248 x 35 D2074P

A3 box na suchý zips 35 319 x 248 x 35 D2074Z

A4 box na suchý zips 35 319 x 248 x 35 D2074K

A5 box na suchý zips 35 319 x 248 x 35 D2074SK

výrobok farba chrbát (mm) rozmery (mm) obj. kód

A6 box na suchý zips 15 315 x 235 x 15 D2072FK

A7 box na suchý zips 15 315 x 235 x 15 D2072P

A8 box na suchý zips 15 315 x 235 x 15 D2072Z

A9 box na suchý zips 15 315 x 235 x 15 D2072K

výrobok formát obj. kód
B1 náhradné listy do krúžkových šanónov A4 INP42505

B2 náhradné listy do krúžkových šanónov A5 INP42506

PANTA PLAST „Gemini“ náhradné 
listy do krúžkových šanónov

výrobok farba chrbát (mm) obj. kód
C1 taška na dokumenty 50 D2078SK

C2 taška na dokumenty 50 D2078K

C3 taška na dokumenty 50 D2078VZ

C4 taška na dokumenty 50 D2078Z

C5 taška na dokumenty 50 D2078P

C6 taška na dokumenty 50 D2078FK

DONAU tašky na dokumenty

 vhodné na uchovanie 
dokumentov A4
 zvonka PP povrch, zvnútra kartón
 zatváranie pomocou pracky
 rozmery: 319 x 240 x 50 mm

PANTA PLAST „Omega“ tašky na dokumenty 

 na uchovávanie dokumentov formátu A4
 pružný a odolný PP materiál
 jednoduché zatváranie pomocou pracky
 vrecko na CD a vizitky
 rozmery: 330 x 245 x 45 mm

výrobok farba obj. kód
D1 taška na dokumenty INP4104806

D2 taška na dokumenty INP4104803

D3 taška na dokumenty INP4104805

D4 taška na dokumenty INP4104804

PANTA PLAST „Omega“ harmonikové dosky

 vhodné na uchovávanie dokumentov A4
 odolný polypropylénový materiál

 6 priehradiek
 s gumičkou

výrobok farba obj. kód
E1 harmoniková doska INP4104105

E2 harmoniková doska INP4104103

E3 harmoniková doska INP4104104

E4 harmoniková doska INP4104106

E5 harmoniková doska  INP4104101

REXEL „Joy“ harmonikové dosky

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov formátu A4
 s predtlačenými štítkami

výrobok farba počet priehradiek  obj. kód
F1 „Joy“ harmoniková doska 19  REX2104018

F2 „Joy“ harmoniková doska 19  REX2104019

VIQUEL „Propystick“ harmoniková doska

výrobok počet priehradiek obj. kód
G „Propystick“ harmoniková doska 12 IV198382

 vhodné na uchovávanie dokumentov formátu A4
 z odolného, pružného 

polypropylénového materiálu  priehľadné priehradky, farebné ušká
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VIQUEL „Rainbow Class“ harmoniková doska

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4
 odolný, pružný 

polypropylénový materiál
 ľahké zatváranie 

pomocou patentu
 s registrom a 

popisovateľnými štítkami
 vrecko na CD a vizitky

výrobok počet priehradiek obj. kód
A „Rainbow Class“ harmoniková doska 12 IV118687

výrobok farba obj. kód
B1 zatvárateľná obálka INP4103903

B2 zatvárateľná obálka INP4103904

B3 zatvárateľná obálka INP4103913

B4 zatvárateľná obálka INP4103915

PANTA PLAST PP zatvárateľné obálky

 na uschovanie dokumentov formátu A4
 farebný, priehľadný polypropylenový materiál
 uzatváranie na zips

výrobok farba formát obj. kód
C1 obálka na patent A4 INP410003003

C2 obálka na patent A4 INP410003004

C3 obálka na patent A4 INP410003013

C4 obálka na patent A5 INP410003603

C5 obálka na patent A5 INP410003604

C6 obálka na patent A5 INP410003613

výrobok farba formát obj. kód
C7 obálka na patent A6 INP410005203

C8 obálka na patent A6 INP410005204

C9 obálka na patent A6 INP410005213

C10 obálka na patent A7 INP410005303

C11 obálka na patent A7 INP410005304

C12 obálka na patent A7 INP410005313

C13 obálka na patent DL INP410003703

C14 obálka na patent DL INP410003704

C15 obálka na patent DL INP410003713

PANTA PLAST PP obálky na patent

 vhodné 
na uchovávanie 
dokumentov A4, A5, 
A6, A7 a DL (šek)
 priehľadný farebný, 

polypropylénový 
materiál
 uzatváranie 

na patent

C7

C14

C11

DONAU PP obálky na patent

PANTA PLAST obaly na dokumenty

výrobok farba formát obj. kód
D1 obálka na patent priehľadná A4 D8544A

D2 obálka na patent A4 D8544P

D3 obálka na patent A4 D8544Z

D4 obálka na patent A4 D8544K

D5 obálka na patent priehľadná A5 D8547A

D6 obálka na patent A5 D8547P

D7 obálka na patent A5 D8547Z

D8 obálka na patent A5 D8547K

D9 obálka na patent priehľadná A6 D8549A

D10 obálka na patent A6 D8549P

D11 obálka na patent A6 D8549Z

D12 obálka na patent A6 D8549K

D13 obálka na patent priehľadná A7 D8550A

D14 obálka na patent A7 D8550P

D15 obálka na patent A7 D8550Z

výrobok farba formát obj. kód

D16 obálka na patent A7 D8550K

D17 obálka na patent priehľadná DL D8548A

D18 obálka na patent DL D8548P

D19 obálka na patent DL D8548Z

D20 obálka na patent DL D8548K

výrobok formát obj. kód
E1 „Flowers“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006340

E2 „London“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006334

E3 „New York“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006338

E4 „Paris“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006333

E5 „Smile“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006341

E6 „Tiger“ obal na dokumenty, na zips A4 INP0410006339

E7 „Flowers“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006240

E8 „London“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006234

E9 „New York“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006238

výrobok formát obj. kód

E10 „Paris“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006233

E11 „Smile“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006241

E12 „Tiger“ obal na dokumenty, na patent A4 INP0410006239

E13 „Flowers“ obal na dokumenty, na patent A5 INP0410006940

E14 „London“ obal na dokumenty, na patent A5 INP0410006934

E15 „New York“ obal na dokumenty, na patent A5 INP00410006938

E16 „Paris“ obal na dokumenty, na patent A5 INP0410006933

E17 „Smile“ obal na dokumenty, na patent A5 INP0410006941

E18 „Tiger“ obal na dokumenty, na patent A5 INP0410006939

 vhodné na uchovávanie 
dokumentov A4, A5, 
A6, A7 a DL (šek)
 pružný, priehľadný farebný 

polypropylénový materiál
 uzatváranie na patent
 hrúbka: 180 μ
 4 farby

 na uschovanie dokumentov 
formátu A4 a A5
 priehľadný farebný, 

polypropylénový materiál
 uzatváranie na patent alebo zips
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výrobok obj. kód
C „Tatoo“ zošívačka IMA040422

výrobok obj. kód
A „Half-Strip“ zošívačka IKVT02

výrobok obj. kód
B „10“ zošívačka IKVT01

výrobok obj. kód
D „Vivo“ zošívačka IMA040300

VICTORIA „10“ zošívačka

10
listov

No 10

15
listov

No 10

 plastové telo
 s rozošívačkou
 bezpečná kovová mechanika
 hĺbka zošívania: 60 mm

VICTORIA „Half-Strip“ zošívačka

24/6

24/6, 26/6

25
listov

15
listov

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

MAPED „Tatoo“ zošívačka 

LEITZ „Urban Chic Mini“ sety mini zošívačiek a dierovačiek

 darček: 400 ks spiniek
 nový vzor
 hĺbka zošívania: 29 mm

MAPED „Vivo“ zošívačka

RAPESCO „X5“ zošívačky

 plastové telo, kovová mechanika 
 v modrej a bordovej farbe, farba sa nedá vybrať
 blistrové balenie
 darček: 400 ks spiniek
 hĺbka zošívania: 29 mm

 o 60 % menej silovej námahy
 plastové telo

 hĺbka zošívania: 59 mm
 moderné, púdrové farby

výrobok farba obj. kód „
E1 „X5“ zošívačka IR1311
E2 „X5“ zošívačka púdrovo modrá IR1340
E3 „X5“ zošívačka ružová IR1339

výrobok farba obj. kód
F1 „Urban Chic Mini“ set mini zošívačky a dierovačky E55996024
F2 „Urban Chic Mini“ set mini zošívačky a dierovačky E55996089

No 10

10
listov

 set mini zošívačky a dierovača 
 v trendových farbách „Urban Chic“
 v 180° otvarateľná zošívačka umožňuje zošiť aj tvar U (napr. na korkové tabule)
 kompatibilné so spinkami LEITZ „Power Performance P2“, no. 10
 darček: spinky

ROČNÁ
ZÁRUKA

15 NOVINKA!
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 tenký dizajn
 8 miestny displej
 mena
 výpočty s menami

SHARP „EL-233ER“ vrecková kalkulačka

CASIO „MS-120B MS“ stolová kalkulačka

VICTORIA „GVA-612“ stolové kalkulačky

výrobok farba obj. kód
D1 „GVA-612“ stolová kalkulačka GVA612K
D2 „GVA-612“ stolová kalkulačka GVA612N

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

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
C „HL-815“ vrecková kalkulačka GCHL815

výrobok obj. kód
B „EL-233ER“ vrecková kalkulačka SH233

CASIO „HL-815“ vrecková kalkulačka

 8 miestny displej 
 pamäť
 odmocnina 
 percentá 
 gumené tlačidlá 
 rozmery: 66,5 x 115 x 17,5 mm
 napájaná: 1 x AA batéria 

(príslušenstvo)

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

VICTORIA „GVZ-136AP“ vrecková kalkulačka

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

batériou (príslušenstvo)

 naklonený displej
 pamäť
 percentá
 signaliácia symbolov
 výpočet dane
 výpočty s menami

 „00“ tlačidlo
 obchodné funkcie 
 rozmery: 103 x 137 x 31 mm
 napájaná 1 x LR54 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
F „MS-120B MS“ stolová kalkulačka GCMS120

CASIO „MJ-120D“ stolová kalkulačka

 naklonený displej
 pamäť
 percentá
 odmocnina
 výpočet dane
 oprava posledného čísla
 automatické vypnutie
 funkcia MU pre výpočet marže
 kontrola a oprava posledných 150 krokov
 rozmery: 124 x 140 x 30,5 mm
 napájaná 1 x CR2032 batériou 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
E „MJ-120D“ stolová kalkulačka GCMJ120
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VICTORIA „GVA-260“ stolová kalkulačka

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

 10 miestny displej
 dvojité napájanie 

(batéria+solárna batéria)
 tlačidlá veľkých rozmerov
 kovový kryt
 pamäť
 odmocnina
 percentá
 automatické vypnutie
 rozmery: 102 x 137 x 27 mm
 napájaná 1 x LR1130 

batériou (príslušenstvo) 
+ solárnou batériou

výrobok  obj. kód
E „FX-220 Plus“ vedecká kalkulačka  GCFX220P

CASIO „FX-220 Plus“ vedecká kalkulačka

 181 funkcií
 dvojriadkový, 10+2 miestny displej
 pamäť
 zlomky
 prevod uhlových jednotiek
 trigonometrické funkcie
 permutácia a kombinácia
 štatistické výpočty
 S-VPAM
 oprava chýb
 automatické vypnutie
 tvrdé, posuvné puzdro
 rozmery: 80 x 160 x 20 mm
 napájaná 2 x AA batériami (príslušenstvo)

SHARP „EL-531“ vedecké kalkulačky

 272 funkcií
 dvojriadkový, 10+2 

miestny displej
 9 pamätí
 oprava chýb
 štandardný a štatistický režim
 funkcia náhodného čísla
 permutácia
 logické operácie
 regresné modely
 trigonometrické funkcie
 štatistické výpočty s jednou 

a dvomi premennými
 tvrdé, posuvné puzdro
 automatické vypnutie
 rozmery: 80 x 155 x 13 mm
 napájaná 1 x AA batériou (príslušenstvo)

výrobok farba obj. kód
C1 „EL-531“ vedecká kalkulačka SH531F

C2 „EL-531“ vedecká kalkulačka SH531Z

C3 „EL-531“ vedecká kalkulačka SH531P
výrobok obj. kód

D „FX-82ES Plus“ vedecká kalkulačka GCFX82P

CASIO „FX-82ES Plus“ vedecká kalkulačka

 252 funkcií
 zlomky
 transformácia súradníc
 štatistika, tabuľky
 Natural-VPAM
 tvrdé, posuvné puzdro
 rozmery: 80 x 160 x 20 mm
 napájanie na 1 ks AAA batérie (príslušenstvo)

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

VICTORIA „GVT-736“ vedecká kalkulačka

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

výrobok  obj. kód
F „FX-570ES Plus“ vedecká kalkulačka  GCFX570P

CASIO „FX-570ES Plus“ 
vedecká kalkulačka

 417 funkcií
 zlomky
 transformácia súradníc
 výpočet rovníc
 vektory
 Natural-VPAM
 tvrdé, posuvné puzdro
 rozmery: 80 x 160 x 20 mm
 napájanie na 2 ks AAA batérie (príslušenstvo)
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VICTORIA „GVT-742CQ“ 
vedecká kalkulačka

VICTORIA „GVT-991MS“ vedecká kalkulačka

výrobok obj. kód
A „GVT-742CQ“ vedecká kalkulačka GVT742CQ

 283 funkcií 
 dvojriadkový displej 
 9 pamätí
 hyperbolické funkcie 
 trigonometrické funkcie 
 pamäť na vzorce 
 logické výpočty 
 výpočet deviácie a regresie 
 výpočet rovníc 
 výpočet integrálov
 tvrdé, posuvné puzdro 
 rozmery: 80 x 160 x 19 mm
 napájaná 1 x CR2025 batériou 

(príslušenstvo)

výrobok obj. kód
B „GVT-991MS“ vedecká kalkulačka GVT991

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

(príslušenstvo) + solárnou batériou

SHARP „EL-506X“ vedecká kalkulačkaek SHARP „EL-501X“ vedecká kalkulačka

výrobok farba obj. kód
C „EL-506X“ vedecká kalkulačka SH506XWH

 469 vedeckých funkcií
 dvojriadkový, 10+2 displej 
 9 pamätí
 štandardný, štatistický, komplexný, maticový režim
 konštantné kalkulácie
 diferenciály a integrály
 vedecké funkcie
 reťazové kalkulácie
 výpočty s nezávislými premennými
 simulačné výpočty
 lineárne, kvadratické a terciálne rovnice
 52 fyzikálnych konštantov
 metrické konverzie: 44
 napájanie na 2 ks batérie LR44 

(príslušenstvo) + solárnou batériou

výrobok obj. kód
D „EL-501X“ vedecká kalkulačka SH501X

 131 funkcií
 8 + 2 miestny displej 
 pamäť
 režimy: normal, statistik, komplex
 konštanty
 náhodné číslo
 štatistické výpočty s jednou premennou
 automatické vypnutie 
 rozmery: 150 x 82 x 24 mm
 napájaná 2 x LR44 batériami (príslušenstvo)

výrobok  obj. kód
E „FX-82MS“ vedecká kalkulačka  GCFX82MS

výrobok  obj. kód
F „FX-82 EX“ vedecká kalkulačka GCFX82EX

CASIO „FX-82MS“ vedecká kalkulačka CASIO „FX-82 EX“ vedecká kalkulačka

 240 funkcií
 dvojriadkový displej
 ukladanie výsledkov
 trigonometrické výpočty
 DEG-DMS 
 kombinácia, permutácia, náhodné 

číslo, korelácie, koeficienty
 tvrdý kryt
 napájaná 2 x LR44 batériami (príslušenstvo)
 rozmery: 18,6 x 85 x 156 mm

 274 funkcií
 nový displej s vysokým rozlíšením, 

séria ClassWiz 
 menu s ikonkami
 zlomky
 koordináty
 štatistika
 tabuľky
 revízie a opravy
 tvrdý obal
 mini batéria (príslušenstvo)

NOVINKA!
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výrobok rozmery (cm) obj. kód
B podložka na stôl 59,8 x 36,5 IV136509

VIQUEL „Mapa sveta“ 
podložka na stôl

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C podložka na stôl 59,8 x 36,5 IV135909

 plastová
 utierateľná mokrou utierkou

 vhodné na individuálne prispôsobenie podložky fotkami, obrázkami
 farebná zadná strana a priehľadné vrecko
 materiál: PVC

VIQUEL podložka 
na stôl s vreckom

výrobok rozmery (cm) farba obj. kód
D podložka na stôl s vreckom 46,5 x 33,5 IV135509

VIQUEL „Zemeguľa“ 
podložka na stôl

 plastová
 utierateľná mokrou utierkou

výrobok formát materiál obj. kód
E1 podložka pod zošit A4 plast ISKE147

E2 podložka pod zošit A5 plast ISKE156

Podložky pod zošity

NOVINKA!

výrobok farba obj. kód
A1 „Joy“ stolová kalkulačka REX2104235

A2 „Joy“ stolová kalkulačka REX2104234

A3 „Joy“ stolová kalkulačka REX2104233

REXEL „Joy“ stolové kalkulačky

 veľký, naklonený displej
 100 % z recyklovaných materiálov
 v trendových farbách
 napájaná batériou aj solárnou batériou

NOVINKA!
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 popisovačom popisovateľný, za sucha zotierateľný povrch
 s lešteným hliníkovým rámom
 možnosť zavesenia vodorovne alebo zvislo
 príslušenstvo: držiak na písacie potreby, 

súčiastky potrebné na zavesenie
 5 ročná záruka na povrch

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 zotierateľná tabuľa 60 x 90 VVII01

A2 zotierateľná tabuľa 90 x 120 VVII02

A3 magnetická, zotierateľná tabuľa 45 x 60 VVIM01

A4 magnetická, zotierateľná tabuľa 60 x 90 VVIM02

A5 magnetická, zotierateľná tabuľa 90 x 120 VVIM03

A6 magnetická, zotierateľná tabuľa 100 x 100 VVIM05

A7 magnetická, zotierateľná tabuľa 100 x 150 VVIM06

VICTORIA zotierateľné biele tabule

VICTORIA smaltované, 
magnetické biele tabule

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

B2 smaltovaná, magnetická tabuľa 90 x 120 VVIZ02

B3 smaltovaná, magnetická tabuľa 100 x 100 VVIZ03

B4 smaltovaná, magnetická tabuľa 100 x 150 VVIZ05

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

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

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

a držiak na písacie potreby
 25 ročná záruka na povrch

ROČNÁ
ZÁRUKA

25

ROČNÁ
ZÁRUKA

5

VICTORIA vodorovne otáčateľné magnetické biele tabule

 obojstranný magnetický povrch
 popisovačom popisovateľné
 dá sa upevniť v požadovanom uhle
 dodávame so stojanom
 s držiakom na písacie potreby
 5 ročná záruka na povrch

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C1 vodorovne otáčateľná tabuľa 90 x 120 VVBAT01

C2 vodorovne otáčateľná tabuľa 100 x 150 VVBAT02

ROČNÁ
ZÁRUKA

5

skolsky slabikar_2017_2.indd   167skolsky slabikar_2017_2.indd   167 7.6.17   22:257.6.17   22:25



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!168

 popisovačom popisovateľný povrch
 kovové nohy
 rozmery povrchu: 70 x 100 cm
 nastaviteľná výška: medzi 115 a 195 cm
 vzdialenosť upínadiel papiera je nastaviteľná
 plastový držiak na písacie potreby
 dodávame v zmontovanom stave

VICTORIA mobilné magnetické fl ipchartové tabuleVICTORIA fl ipchartové tabuľe

výrobok obj. kód
B1 mobilná flipchartová tabuľa VFT625

B2 mobilná flipchartová tabuľa s pomocnými ramenami VFT626

 magnetický, popisovačom popisovateľný povrch
 rozmery povrchu: 70 x 100 cm
 5 ks koliesok s brzdou
 nastaviteľná výška: 165–200 cm
 vzdialenosť upínadiel papiera je nastaviteľná
 plastový držiak na písacie potreby
 pomocné ramená (2 ks, VFT626)
 dodávame v demontovanom stave

výrobok obj. kód
A1 flipchartová tabuľa VFT600

A2 magnetická flipchartová tabuľa VFT605

A2

B2

 5 x 20 listových blokov v jednom balení
 s 2 x 3 dierkami pre univerzálne použitie
 rozmery: 65 x 91 cm

 5 x 20 listových blokov 
v jednom balení
 s 2 x 3 dierkami 

pre univerzálne použitie
 rozmery: 68 x 98 cm

výrobok obj. kód
C flipchartový papier, biely VPTP

výrobok obj. kód
D flipchartový papier, štvorčekový VPTPK

Štvorčekový fl ipchartový papierVICTORIA fl ipchartový papier

98 cm

68 cm

B1

B2
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VICTORIA korkové tabule s dreveným rámom

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

C2 korková tabuľa 40 x 60 VVI15

C3 korková tabuľa 60 x 90 VVI16

C4 korková tabuľa 60 x 100 VVI17

C5 korková tabuľa 90 x 120 VVI07

VICTORIA obojstranné korkové 
tabule s dreveným rámom

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 obojstranná korková tabuľa 30 x 40 VVI18

A2 obojstranná korková tabuľa 40 x 60 VVI19

A3 obojstranná korková tabuľa 60 x 90 VVI35

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

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

VICTORIA kombinované tabule 
s dreveným rámom

 ideálna na domáce a kancelárske použitie
 2 v 1 výrobok: biela tabuľa a korková tabuľa
 biela tabuľa nie je magnetická
 príslušenstvo: skrutky na upevnenie tabule, 1 popisovač a 6 pripináčikov

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 kombinovaná tabuľa 40 x 60 VVI12

B2 kombinovaná tabuľa 60 x 80 VVI13

VICTORIA korkové tabule s kovovým rámom

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 korková tabuľa s kovovým rámom 60 x 90 VVI21

D2 korková tabuľa s kovovým rámom 90 x 120 VVI22

D3 korková tabuľa s kovovým rámom 100 x 150 VVI24

 ideálna na domáce 
a kancelárske použitie
 pripínacia tabuľa
 zadné vystuženie 

pre väčšiu pevnosť
 hliníkový rám so zaoblenými 

plastovými rohovými 
elementami
 príslušenstvo: materiál 

potrebný na zavesenie
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VICTORIA zotierateľné biele 
tabule s dreveným rámom

 popisovačom popisovateľná, za sucha utierateľná
 drevený rám prírodnej farby
 príslušenstvo: skrutky potrebné na zavesenie a 1 popisovač

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A1 zotierateľná tabuľa 30 x 40 VVI1

A2 zotierateľná tabuľa 40 x 60 VVI2

A3 zotierateľná tabuľa 60 x 90 VVI3

VICTORIA magnetické zotierateľné 
biele tabule s dreveným rámom

 popisovačom popisovateľná, za sucha utierateľná
 drevený rám prírodnej farby
 magnetkami sa dajú prichytiť papiere na magnetický povrch
 príslušenstvo: skrutky potrebné na zavesenie a 1 popisovač

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B1 magnetická zotierateľná tabuľa 30×40 VVI4

B2 magnetická zotierateľná tabuľa 40×60 VVI5

B3 magnetická zotierateľná tabuľa 60×90 VVI6

 na domáce a kancelárske použitie
 čierna tabuľa popisovateľná 

kriedou, utierateľný povrch
 dá sa zavesiť vodorovne aj zvisle
 príslušenstvo: súčiastky potrebné na zavesenie

VICTORIA čierne tabule s dreveným 
rámom popisovateľné kriedou

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

C2 čierna tabuľa 40 x 60 VVI10

C3 čierna tabuľa 60 x 90 VVI11

Zelené tabule s hliníkovým rámom popisovateľné kriedou

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D1 zelená tabuľa 60 x 90 VVK02

D2 zelená tabuľa 90 x 120 VVK03

D3 zelená tabuľa 100 x 150 VVK04

 optimálne riešenie 
pre školské inštitúcie
 navrhnutá na každodenné použitie
 pevný a trvácny laminovaný povrch
 leštený hliníkový rám
 popisovateľná klasickou kriedou
 ľahké čistenie, jednoduchá údržba
 široký držiak na písacie potreby
 obsahuje súčiastky 

na prichytenie na stenu
 5 ročná záruka na povrch

ROČNÁ
ZÁRUKA

5

výrobok obj. kód
E biela tabuľa IMA258500

výrobok priemer (mm) ks/bal obj. kód
F1 magnetky 24 10 FS464033

F2 magnetky 32 10 FS464041

MAPED biela tabuľa

 obojstranná tabuľa s doplnkami
 jedna strana čistá, druhá 

strana štvorčeková
 1 x špongia
 1 x popisovač
 1 x štipec
 rozmery: 279 x 213 x 26 mm

 praktické k magnetickým tabuliam
 v rôznych farbách

5 STAR magnetky

F2

F1
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REXEL farebné magnetické tabule a štartovacia sada k bielym tabuliam

 magnetická, za sucha utierateľná tabuľa
 bez rámu
 obkladačka v tvare štvorca
 rozmer: 360 x 360 mm
 penová lepiaca páska
 v balení: 2 magnetky, 1 popisovač

výrobok farba obj. kód
A1 štartovacia sada k bielym tabuliam – VN3798

A2 magnetická odkazová tabuľa VN3774

A3 magnetická odkazová tabuľa VN3873

A4 magnetická odkazová tabuľa VN3897

výrobok farba obj. kód
A5 magnetická odkazová tabuľa VN3803

A6 magnetická odkazová tabuľa VN3773

A7 magnetická odkazová tabuľa VN3802

A8 magnetická odkazová tabuľa, linajková VN4174

DONAU samolepiaca odkazová tabuľa

 ideálna do kancelárie aj do domácnosti
 samolepiaci povrch, na ktorý sa 

dajú prichytiť papiere
 podľa potreby sa dá premiestniť bez poškodenia
 príslušenstvo: súčiastky na prichytenie na stenu

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B samolepiaca odkazová tabuľa 58 x 46 D7565

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C kriedou popisovateľná tabuľa 200 x 45 LCA10962

APLI samolepiaca, kriedou popisovateľná tabuľa

 ideálna doma aj v kancelárii
 kriedou popisovateľná
 v rolke
 nalepí sa takmer na každý povrch
 vynikajúci prostriedok písomnej 

a kreslenej komunikácie
 s možnosťou strihania na mieru
 hrúbka: 210 μ
 v zelenej farbe

výrobok rozmery (cm) obj. kód
D popisovačom popisovateľná tabuľa 200 x 45 LCA10961

 ideálna doma aj v kancelárii
 popisovateľná popisovačom na tabuľu
 za sucha zotierateľná
 v rolke
 nalepí sa takmer na každý povrch
 vynikajúci prostriedok písomnej 

a kreslenej komunikácie
 s možnosťou strihania na mieru
 hrúbka: 110 μ
 v bielej farbe

APLI samolepiaca, popisovačom 
popisovateľná biela tabuľa

NOBO „Instant“ popisovateľné tabuľové fólie

výrobok typ  obj. kód
E1 „Instant“ tabuľová fólia  VN5156

E2 „Instant“ tabuľová fólia s tabuľkami  VN5157

E3 „Instant“ tabuľová fólia priehľadná  VN5158

 elektrostatická fólia, ktorá sa nalepí na každý povrch
 dokonale sa hodí ako krátkodobá náhrada tabúľ
 viackrát použiteľná
 nenecháva na povrchu stopy
 rozmery: 60 x 80 cm
 dĺžka kotúča: 20 m
 balenie: 25 listov/kotúč
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 špeciálna čistiaca tekutina 
na biele tabule
 ideálny účinok dosiahnete 

spolu so stierkou na tabule 
SCHNEIDER (TSC296)
 s pumpičkou

 3 dielny odkladač 
 elegantný dizajn

 trvácny, kovový materiál
 ideálne doma aj v kancelárií

výrobok balenie (ml) obj. kód
D sprej na biele tabule 250 TSCCLEAN

 stierka s mikrovláknami na zotieranie bielych tabúľ
 za sucha zotierateľné

SCHNEIDER špongia 
s mikrovláknom

výrobok rozmery (cm) obj. kód
C špongia s mikrovláknom 14 x 9 TSC296

KORES magnetická 
stierka na tabule

výrobok rozmery (cm) obj. kód
B  magnetická stierka na tabule 11 x 5,5 x 2 IK20860

 magnetická stierka, 
na magnetické biele tabule
 na čistenie bielych tabúľ
 ergonomický tvar 

pre pohodlné použitie
 nezanecháva stopy

SCHNEIDER sprej na biele tabule

 plastový rám
 3x zväčšenie
 so sklom bez skreslenia
 rôzne farby, farba sa nedá vybrať

MAPED „Ergologic“ lupy 

výrobok priemer (mm) obj. kód
E1 lupa 50 IMA039100

E2 lupa 75 IMA039300

výrobok ks/bal obj. kód
F1 magnetky 4 IMA052200

F2 magnetky 8 IMA051100

F3 magnetky 8 IMA051200

MAPED 
farebné 
magnetky

 praktické k magnetickým tabuliam
 blistrové balenie
 rozmer: 27 x 10 mm (IMA051200)

 priemer: 22 mm (IMA052200), 10 mm (IMA051100)
 farba: modrá, zelená alebo mix
 farba sa nedá vybrať

VICTORIA drôtené odkladače

výrobok farba obj. kód
G1 3 dielny odkladač strieborná IVIC59

G2 3 dielny odkladač IVIC16

 magnetická
 na utieranie bielych a flipchartových tabúľ
 bez krytu sa dá pripevniť na magnetickú tabuľu

DONAU magnetická 
stierka na tabule

výrobok rozmery (cm) obj. kód
A  magnetická stierka na tabule 11 x 5,7 x 2,5 D7638
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ALBA „Fluokid2“ stolové lampy

ALBA „Architect“ stolové lampy ALBA „Halox“ halogénové lampy

 žiarovka: 1 x 11 W (objímka: E27)
 žiarovka nie je súčasťou balenia 

(výnimka: VLAARCHIF)
 jednoduchý, čistý dizajn
 možnosť pripevnenia k stolu
 súčasťou výrobku je úchytka na stôl

 sklápateľné rameno
 nastaviteľné tienidlo
 vypínač s dvomi polohami na tienidle (0,l)
 dĺžka ramena: 42 + 39 cm
 priemer podstavca: 20 cm
 priemer tienidla: 17 cm
 hmotnosť: 3,2 kg
 napájané zo siete 220/240 V

 praktické riešenie pre deti
 žiarovka: 1 x 11 W (objímka: E14)
 kompatibilné aj s LED žiarovkami s príslušnou objímkou
 žiarovka nie je súčasťou balenia
 sklápateľné tienidlo

 žiarovka: 1 x 35/50 W (objímka: GY6,35) 
halogénová žiarovka je súčasťou balenia
 jednoduchý a elegantný dizajn, 

hodí sa do každého prostredia
 nastaviteľné tienidlo
 nastaviteľné rameno
 intenzita svetla (0, I, II) sa dá 

nastaviť na podstavci
 dĺžka tienidla: 13 cm
 dĺžka ramena: 48 cm
 výška podstavca: 11 cm
 rozmery podstavca: 13 x 8 cm
 hmotnosť: 1,6 kg
 napájanie zo siete 220/240 V
 s adaptérom

výrobok  farba obj. kód
A1 „Architect“ stolová lampa VLAARCHI

A2 „Architect“ stolová lampa VLAARCHIF

A3 „Architect“ stolová lampa chrómová VLAARCHICH

výrobok  farba obj. kód
C1 „Fluokid2“ stolová lampa VFLUOKID2FK

C2 „Fluokid2“ stolová lampa VFLUOKID2L

C3 „Fluokid2“ stolová lampa VFLUOKID2Z

výrobok  farba obj. kód
B1 „Halox“ halogénová lampa svetlosivá/strieborná VLAHALE

B2 „Halox“ halogénová lampa čierna/strieborná VLAHALF

výrobok  farba obj. kód
E1 „Basic“ stolová lampa VLBSF

E2 „Basic“ stolová lampa VLBSH

EGLO „Torrina“ LED stolové lampy

EGLO „Basic“ stolové lampy

 žiarovka: 1 x 40 W 
(nie je súčasťou balenia)
 objímka: E27
 materiál: oceľ/plast
 výška: 30 cm
 priemer podstavca: 12,5 cm
 napájanie zo siete 220/240 V

výrobok  farba obj. kód
F „Ledarum“ stolová lampa VLEDARUMFK 

ALBA „Ledarum“ stolová lampa

 3 W LED žiarovka (zabudovaná)
 intenzita svetla: 200 lm
 priemerná životnosť LED 

žiarovky: 25 000 hodín
 naklonené flexibilné rameno
 nastaviteľné tienidlo
 dĺžka ramena: 49 cm
 priemer tienidla: 12 cm
 priemer podstavca: 18 cm
 hmotnosť: 1,3 kg
 napájaná zo siete 220/240 V

 vypínač s dvomi polohami na tienidle (0,l)
 výška: 34 cm
 rozmery podstavca: 11 x 16 cm
 napájané zo siete 220/240 V

výrobok farba  obj. kód
D1 „Torrina“ LED stolová lampa  VLTORB

D2 „Torrina“ LED stolová lampa  VLTORW

D3 „Torrina“ LED stolová lampa strieborná/  VLTORS

 zdroj svetla: energiu šetriaci 1 x 5 W 
LED panel (zabudovaný)
 intenzita svetla: 540 lm
 priemerná životnosť LED žiarovky: 25 000 hodín
 materiál: oceľ/plast

 výška: 33 cm
 priemer podstavca: 15,5 cm
 ekologický výrobok vďaka nízkej spotrebe energie 
 napájanie zo siete 220/240 V

skolsky slabikar_2017_2.indd   173skolsky slabikar_2017_2.indd   173 7.6.17   22:267.6.17   22:26



Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné! Údaje do Školského šlabikára 2017 sme uviedli na základe dôkladného overenia. 
Aj napriek tomu nie sú vylúčené chyby, za eventuálne nesprávnosti neručíme!174

výrobok farba  obj. kód
C1 „Joy“ stolová lampa  REX2104403

C2 „Joy“ stolová lampa  REX2104402

C3 „Joy“ stolová lampa  REX2104401

REXEL „Joy“ stolové lampy

 3 druhy jasu
 napájaná batériou, funguje aj bez 

elekriny 3 hodiny, prenosná
 nabíjateľná cez USB

ALBA „Fluoscope“ stolové lampy MUSE„M-312“ 
prenosné Bluetooth reproduktory 

 žiarovka: 1 x 11 W svetelná 
trubica (príslušenstvo)
 objímka: G23
 dokonalá stabilita vďaka podstavcu s ťažidlom
 úspora energie pomocou svetelnej trubice
 ABS tienidlo: 30 x 6 cm
 dĺžka ramena: 42 + 39 cm

 priemer podsatvca: 20 cm
 napájané zo siete 220/240 V
 hmotnosť: 3,3 kg

 Bluetooth reproduktor
 AUX in
 vstavaná batéria: 6 hodín funguje
 3 farebný LED indikátor
 Micro USB nabíjanie
 USB kábel (v balení)

výrobok farba  obj. kód
E1 „Fluoscope“ stolová lampa  VFLUOSF

E2 „Fluoscope“ stolová lampa  VFLUOSFK

výrobok  farba obj. kód
B1 „Gexo“ LED stolová lampa čierna/chróm VLGXB

B2 „Gexo“ LED stolová lampa biela/chróm VLGXW
výrobok  farba obj. kód

A „Ledaero“ stolová lampa s LED žiarovkou VLEDAEROFK

EGLO „Gexo“ stolové lampy 
s LED žiarovkou

ALBA „Ledaero“ stolová lampa s LED žiarovkou

 žiarovka: 3 W LED (zabudovaná)
 intenzita svetla: 220 lm
 priemerná životnosť LED 

žiarovky: 25 000 hodín
 materiál: oceľ/plast
 výška: 32 cm
 priemer podstavca: 12,5 cm
 ekologický výrobok vďaka 

nízkej spotrebe energie
 napájanie zo siete 220/240 V

 5 W LED žiarovka (zabudovaná)
 intenzita svetla: 350 lm
 priemerná životnosť LED 

žiarovky: 25 000 hodín
 podložka s ťažidlom 

pre väčšiu stabilitu
 sklápateľné rameno
 otočné tienidlo
 dĺžka ramena: 46 cm
 priemer tienidla: 10 cm
 priemer podstavca: 15,5 cm
 hmotnosť: 1,33 kg
 napájanie zo siete 220/240 V
 záruka: 3 roky

REXEL „Joy“ stolové ventilátory

 samostatne stojací alebo 
pripevniteľný klipom 
 funguje aj s USB (v balení) 

alebo s 4 x AA batériami 
(nie sú súčasťou balenia)
 tichý: < 50 db

výrobok farba  obj. kód
D1 „Joy“ ventilátor  REX2104407

D2 „Joy“ ventilátor  REX2104408

D3 „Joy“ ventilátor  REX2104409

výrobok vzor  obj. kód
F1 „M-312“ prenosný Bluetooth reproduktor biely SHM312BTW

F2 „M-312“ prenosný Bluetooth reproduktor Liberty SHM312L

F3 „M-312“ prenosný Bluetooth reproduktor London SHM312LD

F4 „M-312“ prenosný Bluetooth reproduktor New York SHM312NY

F5 „M-312“ prenosný Bluetooth reproduktor SHM312BTR

NOVINKA!
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čierny mesh čierny mesh

(cm)

46 44 40-53 48 41 84-96

MAYAH „Fresh“ kancelárska stolička

 plynové nastavenie výšky
 komfortné sieťové operadlo
 nastaviteľná hĺbka operadla
 opierky sa nedajú namontovať
 čalúnenie: 
 sedadlo: mesh a koženka
 operadlo: sieťový materiál
 jednoduché používanie 

a skladovanie vďaka 
kompaktným rozmerom
 max. záťaž: 110 kg

výrobok farba poťahu obj. kód
A „Fresh“ kancelárska stolička BBSZVV03

(cm)

52 50 42-52 50 46 90-99

MAYAH „Fun“ kancelárska stolička

 vypolstrované sedadlo
 plynové nastavenie výšky
 hojdacia mechanika
 priedušné operadlo
 čalúnenie: 
 sedadlo: mesh 
 operadlo: sieťový materiál
 s opierkami
 max. záťaž: 110 kg

výrobok farba poťahu obj. kód
B „Fun“ kancelárska stolička BBSZVV08

REALLY USEFUL plastové odkladacie škatule

HELIT „BeeBox“ odkladacie boxy 

 ideálny na skladovanie kariet 
a malých predmetov
 4 priehradky
 100 linajkových kariet
 4 štítky/zástavy
 5 variabilných priečinkov pre max. 600 kariet
 samolepiace štítky na označenie priečinkov
 vrchnák sa dá odstrániť alebo zaklopiť
 pre karty formátu A8

výrobok farba obj. kód
D1 „BeeBox“ odkladací box priehľadná modrá INH6901030

D2 „BeeBox“ odkladací box priehľadná malinová INH6901025

 priehľadné plastové škatule s vekom a rúčkou
 obsah škatule je dobre viditeľný
 stohovateľné s vekom, aj bez veka
 charakteristika: široká škála využitia, veľká nosnosť
 odolnosť voči teplotným zmenám (-15 °C – 80 °C)
 materiál: polypropylén
 farba: priehľadná (výnimka: CSDRU6014A, mix farieb)

výrobok objem (l)
vonkajšie 

rozmery (mm)
vnútorné 

rozmery (mm) ks/bal obj. kód
C1 plastová odkladacia škatuľa, sada, farebná 0,14 280 x 224 x 65 90 x 65 x 55 16 CSDRU6014A

C2 plastová odkladacia škatuľa, sada, priehľadná 0,14 280 x 224 x 65 90 x 65 x 55 16 CSDRU6014C

C3 plastová odkladacia škatuľa 0,07 90 x 65 x 30 61 x 48 x 24 5 CSDRU007C5

C4 plastová odkladacia škatuľa 0,14 90 x 65 x 55 64 x 48 x 42 5 CSDRU014C5

C5 plastová odkladacia škatuľa 0,3 120 x 85 x 65 90 x 65 x 55 1 CSDRU03C

C6 plastová odkladacia škatuľa 0,9 220 x 100 x 70 185 x 80 x 60 1 CSDRU09C

C7 plastová odkladacia škatuľa 3 245 x 180 x 160 190 x 143 x 120 1 CSDRU3C

C8 plastová odkladacia škatuľa 4 395 x 255 x 88 348 x 220 x 68 1 CSDRU4C

C9 plastová odkladacia škatuľa 5 340 x 200 x 125 285 x 160 x 105 1 CSDRU5C

C10 plastová odkladacia škatuľa 9 395 x 255 x 155 335 x 210 x 140 1 CSDRU9C

C11 plastová odkladacia škatuľa 10 520 x 340 x 85 460 x 298 x 70 1 CSDRU10C

C12 plastová odkladacia škatuľa 12 465 x 270 x 150 415 x 235 x 140 1 CSDRU12C

C13 plastová odkladacia škatuľa 18 480 x 390 x 200 380 x 310 x 170 1 CSDRU18C

C14 plastová odkladacia škatuľa 19 395 x 255 x 290 315 x 205 x 270 1 CSDRU19C

C15 plastová odkladacia škatuľa 35 480 x 390 x 310 370 x 310 x 280 1 CSDRU35C

C16 plastová odkladacia škatuľa 48 610 x 402 x 315 545 x 330 x 289 1 CSDRU48C

C17 plastová odkladacia škatuľa 50 710 x 440 x 230 605 x 370 x 200 1 CSDRU50C

C18 plastová odkladacia škatuľa 64 710 x 440 x 310 605 x 370 x 280 1 CSDRU64C

C19 plastová odkladacia škatuľa 84 710 x 440 x 380 605 x 370 x 355 1 CSDRU84C

C20 doplnková tácka (pre 4 l a 9 l škatule) 372 x 243 x 33 1 CSDRUST
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HELIT „Economy“ smetné koše

výrobok farba objem (l) obj. kód
E1 „Economy“ smetný kôš priehľadná biela 13 INH2360210

E2 „Economy“ smetný kôš priehľadná žltá 13 INH2360211

E3 „Economy“ smetný kôš priehľadná červená 13 INH2360220

E4 „Economy“ smetný kôš priehľadná modrá 13 INH2360230

E5 „Economy“ smetný kôš priehľadná oranžová 13 INH2360240

E6 „Economy“ smetný kôš priehľadná zelená 13 INH2360250

 z plastu
 výška: 30 cm
 priemer: 28 cm

 trojpriehradkový stojan na poháre 
s držiakom na obrúsky 
 vhodný pre klasické rozmery 

pohárov (ø 8,5 cm)
 praktický, štýlový a kompaktný tvar

 ponukový stojan na čaj so 6 priehradkami
 2 väčšie priehradky sú vhodné 

na uloženie čajových filtrov, 4 menšie 
priehradky na cukor a miešatká
 elegantné a odolné vyhotovenie 

kombinácia hliníka a plastu

 elegantný stojan na poháre 
s 11 priehradkami, ktorý umožňuje 
prenášať až 8 pohárov s teplými 
nápojmi + k nim pripadajúce doplnky
 praktická, vyberateľná časť 

na menšie odpadky
 kombinácia hliníka a plastu

 elegantný a moderný stojan na šálky 
s 5 priehradkami, ktorý umožňuje 
prenášať 4 poháre s teplými nápojmi 
 kombinácia hliníka a plastu

DONAU smetné koše

výrobok farba objem (l) obj. kód
C1 smetný kôš 14 D305FK

C2 smetný kôš 14 D305K

C3 smetný kôš 14 D305SZ

 klasický tvar
 z plastu

DONAU koše na papier

výrobok farba objem (l) obj. kód
D1 kôš na papier 12 D307F

D2 kôš na papier 12 D307K

D3 kôš na papier 12 D307SZ

D4 kôš na papier 16 D306FK

D5 kôš na papier 16 D306K

D6 kôš na papier 16 D306SZ

 klasický tvar
 z plastu

 elegantný dizajn
 trvácny, kovový materiál
 ideálne doma aj v kancelárii
 objem: 18 l

VICTORIA drôtené koše na papiere

výrobok farba obj. kód
B1 kôš na papier strieborná IVIC57

B2 kôš na papier IVIC08

ALBA ponukové stojany

výrobok  obj. kód
A1 „Coffee break“ stojan na čaj, vertikálny  KALPLAY

A2 „Coffee break“ plastový stojan na poháre  KALCUP

A3 „Coffee break“ hliníkový stojan na poháre  KALTRAY

A4 „Coffee break“ hliníkový stojan na šálky  KALMUG

A2

A4

A3

A1
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výrobok obj. kód
„Frixion Ball“ roller s odstrániteľným atramentom

+ „Super Grip“ modré guličkové pero

PFBRKSGG

BONUSOVÉ BALENIE

skolsky slabikar_2017_obalka.indd   4-6skolsky slabikar_2017_obalka.indd   4-6 7.6.17   22:547.6.17   22:54



ŠKOLSKÝ ŠLABIKÁR 2017
U NÁS NÁJDETE VŠETKO DO ŠKOLSKEJ TAŠKY
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Akcia trvá od 15. 6. do 15. 9. 2017, alebo do vypredania zásob. Fotky sú ilustračné.
V prípade vypredania zásob zabezpečíme darček v rovnakej hodnote. Darčeky sú kombinovateľné, dosiahnutý obrat sa považuje za kredit, ktorý môžete využiť pri výbere darčekov.

Darčeky je možné objednať do 10. 10. 2017, po tomto termíne obchodný partner stráca nárok na darček.

obj. kód:
UV128GSM

VOC bez DPH:
67,54 €

obj. kód:
OTSAS7G

VOC bez DPH: 
477,42 €

obj. kód:
KHKGB006

VOC bez DPH: 
48,91 €

obj. kód:
KHKE128

VOC bez DPH: 8,64 €

ZA NÁKUP AKCIOVÝCH VÝROBKOV ZO ŠKOLSKÉHO ŠLABIKÁRA 2017
V OBDOBÍ 15. 6. - 15. 9. 2017 VÁS AJ ODMENÍME!

Za nákup v hodnote 20 000 EUR 
bez DPH dostanete darček:

1x smartphon SAMSUNG „Galaxy S7“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 10 000 EUR 
bez DPH si môžete objednať

bonusové výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 3 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x raclett gril SEVERIN 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 1 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 750 EUR
bez DPH dostanete darček: 

1x French press kávovar 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 375 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 5 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x USB kľúč VERBATIM „V3 MAX“ 
(128GB, USB 3.0) za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 2 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 10 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x kancelársku stoličku MAYAH „Greg“ 
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 5 000 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

obj. kód:
NYSC480FW
VOC bez DPH: 

254,82 €

obj. kód:
IGTR2101944
VOC bez DPH: 

87,71 €

Za nákup v hodnote 7 000 EUR
bez DPH dostanete darček:

1x skartovací stroj REXEL „Style+“
za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 3 500 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

obj. kód:
KHK536

VOC bez DPH: 
16,07 €

Za nákup v hodnote 1 500 EUR
bez DPH dostanete darček: 

1x čajová sadu v darčekovom balení CAFE FREI 
„Milovníci čajov“ (3 x 100 g) za 0,01 € bez DPH/ks!

Za nákup v hodnote 750 EUR
bez DPH si môžete objednať bonusové

výrobky s 50 % zľavou!

Za nákup v hodnote 15 000 EUR bez DPH dostanete darček:
1x farebnú multifunkčnú laserovú tlačiareň 

SAMSUNG „SL-C480FW“ za 0,01 € bez DPH/ks!
Za nákup v hodnote 7 500 EUR bez DPH si môžete objednať 

bonusové výrobky s 50 % zľavou!

obj
KHK

VOC bez D

obj. kód:
BBSZVV32

VOC bez DPH: 
165,48 €
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