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Ceník kancelá řských pot řeb 
 

Název položky Cena v Kč vč.   
DPH 

bločky samolepící 40 x 50 mm, 100 listů 3,59 

blok A4 - linkovaný, 50 listů 12,32 

blok A5 - linkovaný, 50 listů 6,29 

blok kostka 9 x 9 x 4,5 cm lepená 12,44 

centropen slabý 0,3 mm 2,95 

datumovka 4 mm, datum slovem, samobarvící 89,78 

děrovačka - 25 listů, posuvné pravítko 30,78 

desky - mapa odkládací s 3 chlopněmi 2,31 

desky na dokumenty typu L průhledné A4 0,90 

desky s gumičkou A4 11,54 

desky s rychlovazačem, přední strana průhledná, formát A4 2,57 

desky s tkalounem A4 8,98 

dvojlisty linkované A4 0,65 

etikety 2,5 x 9,7 cm 100 archů 114,15 

eurodesky - obal závěsný "U" A4 38,48 

guma KIN 31 x 20 x 7 mm 0,90 

izolepa 19 mm x 33 m transparentní 3,21 

izolepa 48 mm x 66 m transparentní 12,83 

kalendář stolní - týdenní 14,76 

kniha záznamní A4 - tvrdé desky, šitá, 100 listů, linkovaná 28,86 

kniha záznamní A5 - tvrdé desky, šitá, 100 listů, linkovaná 16,67 

krabice archivní 26,5 x 35 x 11,5 cm 29,50 

lepidlo - tyčinka 21 g, typ CONCORDE 4,49 

notýsek A6 - linkovaný, 50 listů 3,72 

nůžky celokovové - kancelářské min. 18 cm 33,35 

opravný lak se štětečkem 7,70 

opravný roller - strojek 4,2 mm x 14 m 39,76 

opravný roller - náplň 4,2 mm x 14 m 29,50 

ořezávátko kovové ruční 1,79 

pero kuličkové - originál "Čína" se zahnutým psacím hrotem 7,70 
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Název položky Cena v Kč vč.   
DPH 

pořadač archivační s kapsou 22,45 

pořadač pákový - 50 mm, kovové ochranné lišty 23,09 

pořadač pákový - 75 mm, kovové ochranné lišty 23,09 

propiska - jednorázové kuličkové pero 1,16 

provázek polypropylenový, 250 g 38,48 

razítková barva modrá - vhodná do samobarvících razítek 17,96 

rozešívačka - vytahovač spojů 6,29 

rychlovazač A4 2,44 

sešit školní A4 linkovaný - 50 listů 6,41 

sešit školní A5 linkovaný - 50 listů 3,47 

sešívač celokovový min. 20 listů, jehly 24/6 20,52 

sponkovač - strojek 21,80 

sponky do sešívačky - 24/6 mm, NOVUS, 1000 ks 8,98 

sponky do sponkovače - 50 ks 30,78 

spony na spisy 32 mm - 100 ks 4,10 

spony na spisy 50 mm - 75 ks 8,34 

spony na spisy 75 mm - 25 ks 12,19 

toaletní papír dvouvrstvý, návin min. 30 m 3,59 

tužka dřevěná měkká č. 2 nebo B 0,77 

značkovač 8516 nevysychavý, klínový hrot 11,80 

značkovač vodní báze 8560, klínový krot 9,62 

zvýrazňovač - klínový hrot, šíře stopy 5 mm 4,49 

zvýrazňovač - plochý hrot, šíře stopy 5 mm 4,49 
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