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  NOVUS E 15

-  praktická a lehká sešívačka z kolekce Evolution
- sešívačka E 15 je vhodná k děrovačce E 210

Barvy a objednací čísla:
 modrá lesklá 020-1762
 červená lesklá 020-1761
 černá lesklá 020-1760

Fresh barvy:
 zelená lesklá 020-1894
 růžová lesklá 020-1895
 petrolejová lesklá 020-1896

  NOVUS E 25

-  moderní sešívačka s neklouzavou spodní částí a kovovým integrovaným 
odstraňovačem sponek.

Barvy a objednací čísla:
 modrá lesklá 020-1766
 červená lesklá 020-1765
 černá lesklá 020-1764

Fresh barvy:
 zelená lesklá 020-1787
 fi alová lesklá 020-1788
 růžová lesklá 020-1861
 petrolejová lesklá 020-1862



-  moderní sešívačka s neklouzavou spodní částí a kovovým integrovaným 

Barvy a objednací čísla:




Fresh barvy:





  NOVUS E 210

- lehká a praktická děrovačka z kolekce Evolution
- sešívačku tvoří kovový základ a plastický horní díl
-  je vybavena potištěným posuvným pravítkem pro usnadnění děrování 

různých formátů
- vhodná k sešívačce E 15

Barvy a objednací čísla:
 modrá lesklá 025-0544
 červená lesklá 025-0543
 černá lesklá 025-0542

Fresh barvy:
 zelená lesklá 025-0599
 růžová lesklá 025-0600
 petrolejová lesklá 025-0601

- sešívačku tvoří kovový základ a plastický horní díl
-  je vybavena potištěným posuvným pravítkem pro usnadnění děrování 

  NOVUS E 216

-  moderní děrovačka kolekce Evolution pro každý psací stůl. 
- vhodná k sešívačce E 25.

Barvy a objednací čísla:
 modrá lesklá 025-0540
 červená lesklá 025-0539
 černá lesklá 025-0538

Fresh barvy:
 zelená lesklá 025-0547
 fi alová lesklá 025-0548
 růžová lesklá 025-0583
 petrolejová lesklá 025-0584

Dárek

Rozešívač

Dárek

Rozešívač

Dárek

Rozešívač

Dárek

Rozešívač
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  NOVUS B 10FC PROFESSIONAL

-  malá sešívačka s technologií plochého sešívání pro 30% úsporu 
místa v pořadačích Flat-Clinch

-  sešívačka obsahuje integrovaný odstraňovač zaseklých sponek.

Barvy a objednací čísla:
modrá 020-2202
šedá 020-2203
černá 020-2201

Dárek

Toblerone

  NOVUS B 4FC

- sešívačka pro každodenní profesionální použití
- otočná matrice
- dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní
- technologie plochého sešívání pro 30% úsporu místa v pořadačích Flat-Clinch
- dodání vč. 200 sponek 24/6 DIN SUPER

Barvy a objednací čísla:
modrá 020-1468
šedá 020-1467
černá 020-1423

  NOVUS B 8FC Power on Demand

-  unikátní sešívačka B 8FC s technikou „Power on Demand“, úspora vynaložené 
síly na sešívání více než 70% 

-  výklopná páka horní části umožňuje snadné sešití až 50 listů standardního 
papíru 

-  s integrovaným bypassovým systémem lze sešívat různé množství listů 
s jedním typem sešívacích sponek, 24/8 SUPER, bez výměny sešívacích sponek

- otočná matrice 
- vysoká kapacita zásobníku
-  dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní
- technologie plochého sešívání pro 30% úsporu místa v pořadačích Flat-Clinch

Barvy a objednací čísla:
modrá 020-1676
černá 020-1673

Dárek

Toblerone

Dárek

Toblerone

  pro kvalitní sešití používejte sponky NOVUS

-  ekologicky pozinkované sponky NOVUS jsou vyrobeny z ocelového drátu nejvyšší kvality v různých typech pro různé typy sešívaček
- používání nevhodných nebo nekvalitních sponek negativně ovlivňuje funkčnost přístroje a výsledek sešívání
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  NOVUS B 40

-  klasická bloková sešívačka s kovovým zásobníkem a dvojitým vedením 
sponek se systémem bypassového sešívání

- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání

Barvy a objednací čísla:
světle šedá 023-0056

Dárek

Svítilna SENCOR

  NOVUS B 50

- moderní bloková sešívačka pro sešívání velkého množství papíru, až 140 listů
- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání
- expresní odstranění poruchy sešívání

Barvy a objednací čísla:
světle šedá 023-0060

25
Guarantee

Years

Dárek

Čelovka SENCOR

  NOVUS B 56

- bloková sešívačka s velmi vysokým výkonem sešívání, až 200 listů
- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání
- celokovový přístroj s plastovým pouzdrem
- expresní odstranění poruchy sešívání

Barvy a objednací čísla:
světle šedá 023-0059

200
25

Guarantee
Years

Dárek

Čelovka SENCOR

   pro kvalitní sešití používejte sponky NOVUS pro blokové sešívačky

-  ekologicky pozinkované sponky NOVUS jsou vyrobeny z ocelového drátu nejvyšší kvality 
-  používání nevhodných nebo nekvalitních sponek negativně ovlivňuje funkčnost přístroje a výsledek sešívání
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  NOVUS B 265

-  velká registrační děrovačka s optimálním přenosem síly 
pro děrování bez námahy

-  s dorazovou lištou pro děrování dle rozměrů DIN a aretačním 
tlačítkem na horní části pro za� xování ve složeném stavu 
při uskladnění

Barvy a objednací čísla:
šedá 025-0266

Dárek

Káva NESCAFÉ 10x3v1

  NOVUS B 270

-  ergonomická, lehká bloková děrovačka s perfektním přenosem síly 
pro snadné děrování až 70 listů s komfortní rukojetí

-  dělené výklopné dno z měkké pryže usnadňuje manipulaci 
s odpadem 

- lehký celokovový přístroj z Hi-Tec magnézia 
- páka s aretačním tlačítkem pro úsporu místa při ukládání

Barvy a objednací čísla:
šedá 025-0492

 NOVUS B 270

-  ergonomická, lehká bloková děrovačka s perfektním přenosem síly 
pro snadné děrování až 70 listů s komfortní rukojetí

-  dělené výklopné dno z měkké pryže usnadňuje manipulaci 
s odpadem 

- lehký celokovový přístroj z Hi-Tec magnézia 
- páka s aretačním tlačítkem pro úsporu místa při ukládání

Barvy a objednací čísla:
šedá 025-0492

  NOVUS B 2200

-  výkonná bloková děrovačka 2 v 1 ke komfortnímu 2 a 4 
násobnému děrování

- automaticky středící posuvné pravítko 
- speciální systém pro nastavení vícenásobného děrování
-  komfortní rukojeť pro snadné děrování díky perfektnímu přenosu 

síly
- dodávka vč. 6 doplňkových matric

Barvy a objednací čísla:
šedá 025-0488

#PLATNOST AKCE 2.10. 2017 - 28.2. 2018  #ZMĚNA DÁRKŮ VYHRAZENA
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Dárek
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German 
Engineering
by Novus

Art. no.:
030-0433

Weight:
approx. 620 g

EAN:
4009729057346

Also takes 
hammer tacker 
staples

Also takes 
hammer tacker 
staples

metal power high performer

Making a football table

For a bit of fun at half-time, a football table is very easy 
to make yourself with the tacker.

Fastening cold-frame sheeting

Make your own cold-frame and use the hand tacker to 
make easy work of fastening the sheeting.

dual power

Art. no.:
030-0439

Weight:
approx. 590 g

EAN:
4009729058794

H A N D  T A C K E R S

J-29J-25

J-27

Small professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc housing 
for all sorts of diff erent jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Large professional tacker with lightweight, durable aluminium housing 
for all sorts of different jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Powerful professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc 
housing for all sorts of professional DIY work in the home and 
workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples, nails and fl at wire staples.

• Precise-Plus: long nozzle for precision fastening at hard-to-reach places 
and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

All tools are engineered in Germany and hold GS 'tested safety' certification.
Guarantee: assuming usage as intended, Novus gives a 2-year guarantee.
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4009729058794
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• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Large professional tacker with lightweight, durable aluminium housing 
for all sorts of different jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Powerful professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc 
housing for all sorts of professional DIY work in the home and 
workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples, nails and fl at wire staples.

• Precise-Plus: long nozzle for precision fastening at hard-to-reach places 
and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
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4009729057346

Also takes 
hammer tacker 
staples

Also takes 
hammer tacker 
staples

metal power high performer

Making a football table

For a bit of fun at half-time, a football table is very easy 
to make yourself with the tacker.

Fastening cold-frame sheeting

Make your own cold-frame and use the hand tacker to 
make easy work of fastening the sheeting.

dual power

Art. no.:
030-0439

Weight:
approx. 590 g

EAN:
4009729058794

H A N D  T A C K E R S

J-29J-25

J-27

Small professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc housing 
for all sorts of diff erent jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Large professional tacker with lightweight, durable aluminium housing 
for all sorts of different jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Powerful professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc 
housing for all sorts of professional DIY work in the home and 
workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples, nails and fl at wire staples.

• Precise-Plus: long nozzle for precision fastening at hard-to-reach places 
and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

All tools are engineered in Germany and hold GS 'tested safety' certification.
Guarantee: assuming usage as intended, Novus gives a 2-year guarantee.
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  NOVUS J-11 creative

-  hobby sponkovač z plastu pro příležitostné použití v domácnosti 
a zahradu

-  Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní 
pojistkou pro snadné plnění sponami

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 154 x 27 x 83 
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) typ 53 / 4-8 mm
Maximální délka 8 mm
Hmotnost 150 g
Plnící kapacita 100 ks A-sponky
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0436

  NOVUS J-25 metal power 

- ruční kovový sponkovač
-  profesionální sponkovač s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, s krytem ze zinkového odlitku 

pro rozličné práce v profesionálních aplikacích pro kutily a dílny
-  Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- Lock: zámek rukojeťi pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 180 x 28 x 92  
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm

spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm
Maximální délka 10 mm
Hmotnost 620 g
Plnící kapacita 150 ks A-spony, 85 ks D-spony
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0433

  NOVUS J-27 dual power 

-  profesionální sponkovačs nízkou hmotností, odolným hliníkovým pouzdrem pro různé domácí práce, údržbu 
a v dílně

- Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu
- Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 197 x 30 x 109   
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 6 - 14 mm, 

spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 14 mm
Maximální délka 14 mm
Hmotnost 590 g
Plnící kapacita 140 ks A-spony, 80 ks D-spony
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0439

  NOVUS J-29 high performer 

-  profesionální sponkovač s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, s krytem ze zinkového odlitku 
pro všechny druhy práce v profesionálních aplikacích pro kutily a dílny

-  Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami, hřeby a sponami z plochého drátu díky posuvnému 
mechanismu

-  Precise-Plus: vysunutý úderník pro precizní práce v těžko přístupných místech a doraz pro paralelní stohování 
spon v řadě

- PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu.
- Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami a hřeby
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- Lock: zámek rukojeťi pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 195 x 33 x 115  
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm

spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm
Hřeby Novus (E) Typ J16 mm

Maximální délka 14 mm spony, 16 mm hřeby
Hmotnost 950 g
Plnící kapacita 140 ks A-spony, 85 ks D-spony, 85 ks E-hřeby
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0432

  NOVUS J-13 worker

-  ruční sponkovač s kvalitním plastovém krytem pro univerzální použití
-  Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou 

pro snadné plnění sponami
- zámek rukojeťi pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 175 x 28 x 96  
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm
Maximální délka 10 mm
Hmotnost 215 g
Plnící kapacita 140 ks A-sponky
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0435

  NOVUS J-17 dual worker

-  sponkovač v kvalitním plastovém krytu pro univerzální použití
-  Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému 

mechanismu
-  PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu
-  Quick-Loading System: spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
-  Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- zámek rukojeťi pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:
Rozměry (D x Š x H) mm 197 x 30 x 109 
Spojovací materiál spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 6 - 14 mm, 

spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 14 mm
Maximální délka 14 mm
Hmotnost 420 g
Plnící kapacita 150 ks A-spony, 85 ks D-spony
Záruka 2 roky
Objednací číslo 030-0438
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German 
Engineering
by Novus

Art. no.:
030-0433

Weight:
approx. 620 g

EAN:
4009729057346

Also takes 
hammer tacker 
staples

Also takes 
hammer tacker 
staples

metal power high performer

Making a football table

For a bit of fun at half-time, a football table is very easy 
to make yourself with the tacker.

Fastening cold-frame sheeting

Make your own cold-frame and use the hand tacker to 
make easy work of fastening the sheeting.

dual power

Art. no.:
030-0439

Weight:
approx. 590 g

EAN:
4009729058794

H A N D  T A C K E R S

J-29J-25

J-27

Small professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc housing 
for all sorts of diff erent jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Large professional tacker with lightweight, durable aluminium housing 
for all sorts of different jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Powerful professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc 
housing for all sorts of professional DIY work in the home and 
workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples, nails and fl at wire staples.

• Precise-Plus: long nozzle for precision fastening at hard-to-reach places 
and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

All tools are engineered in Germany and hold GS 'tested safety' certification.
Guarantee: assuming usage as intended, Novus gives a 2-year guarantee.
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and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
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• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

All tools are engineered in Germany and hold GS 'tested safety' certification.
Guarantee: assuming usage as intended, Novus gives a 2-year guarantee.
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make easy work of fastening the sheeting.

dual power
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030-0439

Weight:
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4009729058794
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J-29J-25

J-27

Small professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc housing 
for all sorts of diff erent jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Large professional tacker with lightweight, durable aluminium housing 
for all sorts of different jobs in the home, DIY and workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples and fl at wire staples.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

Powerful professional tacker with durable, low-recoil, die-cast zinc 
housing for all sorts of professional DIY work in the home and 
workshop.

• Easy Shift: sliding mechanism for easily changing between fi ne wire 
staples, nails and fl at wire staples.

• Precise-Plus: long nozzle for precision fastening at hard-to-reach places 
and distance holder for stapling in parallel rows.

• Power Control: impact power adjuster for manual adjustment to the 
material.

• Quick-Loading System: bottom-loading mechanism with safety lock 
release for refi lling staples easily.

• Comfort Grip: ergonomic soft-grip handle for working comfort.
• Lock-down handle for storage when not in use.
• Staple inspection window showing how many staples are left.

All tools are engineered in Germany and hold GS 'tested safety' certification.
Guarantee: assuming usage as intended, Novus gives a 2-year guarantee.
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spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm

spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 14 mm

150 ks A-spony, 85 ks D-spony

spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm
spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm

- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci

spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 6 - 14 mm, 
spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 14 mm

NOVUS J-29 high performer NOVUS J-29 high performer 

spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm
spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm

140 ks A-spony, 85 ks D-spony, 85 ks E-hřeby

-  profesionální sponkovačs nízkou hmotností, odolným hliníkovým pouzdrem pro různé domácí práce, údržbu 

DMOC

760 Kč
vč. DPH

DMOC

440 Kč
vč. DPH

-  profesionální sponkovač s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, s krytem ze zinkového odlitku 

DMOC

955 Kč
vč. DPH

#PLATNOST AKCE 2.10. 2017 - 28.2. 2018  #ZMĚNA DÁRKŮ VYHRAZENA

DMOC

840 Kč
vč. DPH

DMOC

1130 Kč
vč. DPH

Dárek ke každému sponkovači

Káva NESCAFÉ 10x3v1

NOVUS J-13 worker

Káva NESCAFÉ 10x3v1

DMOC

235 Kč
vč. DPH
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PREZEN
TACE

  Tabule Basic Board 

- tabule Basic Board s bílou, lakovanou popisovatelnou plochou 
- popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači Whiteboard
- magnetická popisovatelná plocha
- kvalitní hliníkový pro� lový rám s plastovými rohovými spojkami pro maximální stabilitu 
- kašírovaná zadní strana tabule 
- praktická odkládací přihrádka 30 cm pro příslušenství 
- včetně upevňovací sady pro montáž na výšku nebo šířku

Obj. č. Druh
Rozměry tabule v cm 
(v x š)

Doporučená MOC
(vč. DPH)

96151-20116 Basic Board, bílá 60 x 90 947 Kč
96152-20115 Basic Board, bílá 90 x 120 1761 Kč
96154-15451 Basic Board, bílá 100 x 150 3470 Kč
96158-15454 Basic Board, bílá 120 x 180 4505 Kč
96155-15452 Basic Board, bílá 100 x 200 4346 Kč

Dárek

Magnetická stěrka DAHLE
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Tři kroky k výběru správného skartovače

WASTE
Rychle a efektivně

Ochrana před jemným prachem: DAHLE CleanTEC®

S ohrožením zdraví jemným prachem se nesetkáváme jen 
v silničním provozu, ale také v kanceláři. Kopírky, laserové tiskárny 
a faxy představují známé zdroje jemného prachu – ale také skarto-
vač vytváří částice, které se dýchacími cestami dostávají do plic.

Skartovače DAHLE CleanTEC® jsou vybaveny inovativním systé-
mem ke snížení výskytu jemného prachu: 
Částice jemného prachu jsou zachycovány přímo nad řeznými válci 
a uzavřeným systémem zaváděny do fi ltru na zadní straně přístroje.

Podle počtu uživatelů a četnosti používání jsou skartovače DAHLE k dispozici v různých velikostech a s různými 
výkonnostními stupni skartování.

Místo použití

TEAM DEPARTMENTDESKSIDE
pro použití přímo 
u psacího stolu

pro větší počet uživatelů pro celé oddělení

VOLUMEPRO
pro velké skupiny uživatelů

Obj. 30 l|40 l
Obj. 60 l|100 l

OFFICE
Bezpečně a pohodlně při 
vysokém výkonu

SECURITY
Zvlášť vysoká ochrana 
proti obnově dat

Aplikace Ochrana před 
jemným prachem

Místo použití

• Snížení výskytu jemného prachu o  %
• Uzavřený systém: Částice se nedostanou do 

vzduchu v místnosti
• Účinnost vůči ultra jemným částicím (< nm)
• Inovativní fi ltrační systém z Freudenbergu 

„Made in Germany“

Jemné prachové � ltry DAHLE CleanTEC® snižují vý-
skyt jemného prachu ve vzduchu v místnosti o 98 %.

Obj. 140 l|160 l
Objem 190 l

Prvním krokem je účel skartace. Jaké požadavky máte na svůj skartovač?

• Skartování velkého množství papíru nebo médií?
• Co nejlepší ochrana proti obnovení dat?
• Nebo nejlepší kompromis obou možností?

Odpověď na tuto otázku vás navede do příslušné kategorie výrobků, která je vhodná pro vaše používání:

Aplikace - účel skartace

Jak se správně orientovat v čísle výrobku skartovačů DAHLE

4  10 ai r  L  p l u s

Stupeň utajení 
dle DIN 66399 (P4)

Objem sběrné 
nádoby (10=100 l) Technologie CleanTEC® 

(Ochrana před jemným 
prachem)

Rozšířený vstupní otvor 
pro skartované dokumenty

Zvýšený výkon 
motoru

2  04

Stupeň utajení 
dle DIN 66399 (P2)

Objem sběrné 
nádoby (04=40 l)

P1 - proužek 6 mm
P2 - proužek 4 mm

P4 - cross 4x 40 mm P5 - cross 2x 15 mm
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  OFFICE – standardní skartovače

-  skartovače pro malé i velké kanceláře
-   nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- bez nutnosti mazání a údržby

Číslo 
výrobku

Obj.č.
Kapacita 
skartace 80g/m2

Řez 
v mm

Stupeň utajení 
NBÚ/DIN

Šířka vstupního 
otvoru v mm

Objem odpadního 
koše (l)

Rozměry v mm 
(vxšxh)

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

403 50114-12906 7-9 4x40 NBÚ 2/P-4 240 30 628x430x350 12410 Kč
404 50214-12641 7-9 4x40 NBÚ 2/P-4 240 40 705x430x350 17303 Kč
406 50314-12674 15-17 4x40 NBÚ 2/P-4 260 60 865x545x435 20332 Kč
410 50414-12652 15-17 4x40 NBÚ 2/P-4 260 100 944x545x435 26100 Kč

  OFFICE – skartovače CleanTEC®

-  skartovače pro velké kanceláře
- jedinečný � ltrační systém DAHLE CleanTEC®
-  nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou 

dlouhou životnost
-  patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných 

řezných válců
- bez nutnosti mazání a údržby

Číslo 
výrobku

Obj.č.
Kapacita 
skartace 80g/m2

Řez 
v mm

Stupeň utajení 
NBÚ/DIN

Šířka vstupního 
otvoru v mm

Objem odpadního 
koše (l)

Rozměry v mm 
(vxšxh)

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

404 air 51214-13412 7-9 4x40 P-4 240 40 705x430x350 19682 Kč
406 air 51314-13835 15-17 4x40 P-4 260 60 865x545x435 22646 Kč
410 air 51414-13654 15-17 4x40 P-4 260 100 944x545x435 28816 Kč
410 airLplus 51464-13867 24-26 4x40 P-4 310 100 944x545x435 38143 Kč

  čistička vzduchu DAHLE nanoCLEAN

- doporučeno společností ECARF pro alergiky
- dokonalý � ltr proti nanočásticím, zvířecím chlupům, prachu aj.
-  kompaktní přístroj s jedinečnou � ltrační technologií vy� ltruje 99,4 % všech škodlivých částic z okolí
-  5stupňový � ltrační výkon speciální netkané textilie váže zdraví škodlivé nano částice do 10 nanometrů, 

které vnikají do plic (0,00001 mm)
- bez uvolňování škodlivého ozónu
- absolutně bezhlučná, může být používána např. i v ložnicích
- spínatelná automatická funkce zajistí automatické odpojení po 8hodinách

Obj.č. Objem Hlučnost v Db
Rozměry v mm 
(vxšxh)

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

80100-11705 max. 30 m3/h max. 44 200x140x120 1 977 Kč

Dárek

čistička vzduchu nanoCLEAN

Dárek

Herní set YENKEE

Dárek

Náhradní � ltr

NEW
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  505  KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

-  hobby řezačka pro náročné uživatele 5 v 1
- duální řezná hlava pro standardní a kreativní práci
- čtyři varianty řezu – rovný, dva druhy vlnitého řezu, nepravidelný řez, perforace + funkce skládání

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00505-09301 320 A4 8 477 x 213 1,2 1574 Kč

- duální řezná hlava pro standardní a kreativní práci
- čtyři varianty řezu – rovný, dva druhy vlnitého řezu, nepravidelný řez, perforace + funkce skládání

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

00505-09301 320 A4

  507, 508  KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

-  hobby řezačka pro náročné uživatele
- jednoduchá výměna hlavy nože
- možnost dokoupení kreativního setu se 3 řezacími hlavami pro dekorativní řezy pro model DAHLE 507

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00507-20045 320 A4 8 440 x 211 1,0 913 Kč
00508-20051 460 A3 6 580 x 211 1,3 1188 Kč

-  hobby řezačka pro náročné uživatele
- jednoduchá výměna hlavy nože
- možnost dokoupení kreativního setu se 3 řezacími hlavami pro dekorativní řezy pro model DAHLE 507

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

00507-20045 320 A4
00508-20051 460 A3

  440, 442, 444, 446, 448  KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

-  komfortní kotoučová řezačka pro profesionální použití
- stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro stabilní polohu
- natištěné jednotlivé DIN formáty
- ostrý kotoučový nůž a spodní nůž pro přesné řezy bez otřepů
- automatický přítlak v místě řezu

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00440-21310 360 A4 35 560 x 384 3,9 4151 Kč
00442-20420 510 A3 35 710 x 384 4,9 4592 Kč
00444-09686 670 A2 30 870 x 384 5,7 5028 Kč
00446-20421 920 A1 25 1120 x 384 7,4 5643 Kč
00448-20422 1300 A0 20 1500 x 384 10,0 6445 Kč

Dárek

Reproduktor YENKEE

Dárek

Svítilna SENCOR

Dárek

Svítilna SENCOR

26

www.youtube.com/user/dahlebuero

DAHLE 507, 508 
• Kompaktní kotoučová a velkoformátová řezačka pro kutily a začátečníky
• Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami
• Natištěné jednotlivé DIN formáty
• Ostrý kotoučový nůž
• Spodní nůž
• Kotoučový nůž v uzavřené plastové hlavě
• Automatický přítlak v místě řezu
• Dva úhlové příložníky s dělením v mm
• Jednoduchá výměna řezací hlavy
• Kreativní set pro model 507 se třemi řezacími hlavami pro dekorační řezy voli-

telně k dostání (960)

DAHLE 505 
• Všestranný pomocník 5 v 1
• Superplochý stůl
• Neklouzavé pryžové patky
• Natištěné jednotlivé DIN formáty
• Ostrý kotoučový nůž
• Spodní nůž
• Nasouvací kryt hlavy nože a uzavřené kazety nožů
• Automatický přítlak v místě řezu
• Dva úhlové příložníky s dělením v mm
• Čtyři dekorační kazety pro vlnitý řez, nepravidelný řez, perforaci a skládání
• Okénko v boční části
• Dva ukazatelé pro obě řezací zařízení u dekoračních řezů
• Výška řezu u dekoračních řezů 0,3 mm

Č. výrobku Délka řezu  
v mm

DIN Výška řezu v mm Řezný výkon A4  
80 g/m² list¹

Velikost stolu, vnější roz-
měry v mm

Hmotnost v kg

507 320 A4 0,8 8 440 x 211 1,0
508 460 A3 0,6 6 580 x 211 1,3

Č. výrobku Délka řezu  
v mm

DIN Výška řezu v mm Řezný výkon A4  
80 g/m² list¹

Velikost stolu, vnější roz-
měry v mm

Hmotnost v kg

505 320 A4 0,8 8 477 x 213 1,2

KREATIVNÍ SADA 960  
se 3 řezacími hlavami 
vhodnými k modelu 507

rovný řez  
vlnitý řez  
nepravidelný řez  
perforace 
skládání

1  Uvedený řezný výkon řezačky se týká papíru tloušťky 80 g/m2 a je závislý na vlastnostech, kvalitě a stavu papíru. Všechny údaje se opírají o 10 listů =  
výška řezu 1 mm a mohou nabízet orientační pomůcku při výběru řezačky.

rovný řez 

26

www.youtube.com/user/dahlebuero

DAHLE 507, 508 
• Kompaktní kotoučová a velkoformátová řezačka pro kutily a začátečníky
• Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami
• Natištěné jednotlivé DIN formáty
• Ostrý kotoučový nůž
• Spodní nůž
• Kotoučový nůž v uzavřené plastové hlavě
• Automatický přítlak v místě řezu
• Dva úhlové příložníky s dělením v mm
• Jednoduchá výměna řezací hlavy
• Kreativní set pro model 507 se třemi řezacími hlavami pro dekorační řezy voli-

telně k dostání (960)

DAHLE 505 
• Všestranný pomocník 5 v 1
• Superplochý stůl
• Neklouzavé pryžové patky
• Natištěné jednotlivé DIN formáty
• Ostrý kotoučový nůž
• Spodní nůž
• Nasouvací kryt hlavy nože a uzavřené kazety nožů
• Automatický přítlak v místě řezu
• Dva úhlové příložníky s dělením v mm
• Čtyři dekorační kazety pro vlnitý řez, nepravidelný řez, perforaci a skládání
• Okénko v boční části
• Dva ukazatelé pro obě řezací zařízení u dekoračních řezů
• Výška řezu u dekoračních řezů 0,3 mm

Č. výrobku Délka řezu  
v mm

DIN Výška řezu v mm Řezný výkon A4  
80 g/m² list¹

Velikost stolu, vnější roz-
měry v mm

Hmotnost v kg

507 320 A4 0,8 8 440 x 211 1,0
508 460 A3 0,6 6 580 x 211 1,3

Č. výrobku Délka řezu  
v mm

DIN Výška řezu v mm Řezný výkon A4  
80 g/m² list¹

Velikost stolu, vnější roz-
měry v mm

Hmotnost v kg

505 320 A4 0,8 8 477 x 213 1,2

KREATIVNÍ SADA 960  
se 3 řezacími hlavami 
vhodnými k modelu 507

rovný řez  
vlnitý řez  
nepravidelný řez  
perforace 
skládání

1  Uvedený řezný výkon řezačky se týká papíru tloušťky 80 g/m2 a je závislý na vlastnostech, kvalitě a stavu papíru. Všechny údaje se opírají o 10 listů =  
výška řezu 1 mm a mohou nabízet orientační pomůcku při výběru řezačky.
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  502  PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

-  kompaktní řezačka pro kutily a začátečníky 
- stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami 
- ruční přítlak k � xaci řezaného materiálu
- šablony pro formáty a dělení v cm

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00502-20043 320 A4 8 420 x 175 1,5 1139 Kč

Dárek

Svítilna SENCOR

K
A
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Á
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N
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  533, 534 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- kompaktní řezačka pro kutily a začátečníky
- šablony pro foto formáty a dělení v cm
- horní i spodní nůž z oceli Solingen 
- ruční přítlak k � xaci řezaného materiálu

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00533-21247 340 A4 15 450 x 285 3,9 2571 Kč
00534-21249 460 A3 15 575 x 285 4,9 3645 Kč

  564 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- komfortní řezačka pro profesionální použití
- kvalitní brousitelné nože vyrobené z nožové oceli Solingen
- optimální ochrana zajištěna bezpečnostní automatikou
- individuálně regulovatelné stlačení řezného materiálu díky ručnímu přítlaku
- dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích
- nastavitelný zadní doraz k rychlému nalezení formátu 
- přední doraz pro � xaci papíru

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00564-20215 360 A4 45 475 x 310 9,3 11799 Kč

  561 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- profesionální komfortní řezačka s ergonomickou rukojetí
- šablony pro foto formáty a dělení v cm
- kvalitní brousitelné nože vyrobené z oceli Solingen
- řezný nůž zajištěn speciální  bezpečnostní automatikou
- automatický přítlak v místě řezu pro za� xování řezaného materiálu
- dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích  

Obj.č. Délka řezu v mm
Formát řezaného 
papíru

Řezný výkon list 
A4 80g/m2

Velikost pracovní 
desky v mm

Hmotnost 
netto v kg

Doporučená MOC 
(vč. DPH)

00561-21285 360 A4 35 440 x 265 6,1 6468 Kč

Dárek

Sluchátka SENCOR

Dárek

Reproduktor YENKEE

Dárek

Reproduktor YENKEE
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  SHERPA® MOTION 10 

-  stojan SHERPA® MOTION je lehce otočný a umožňuje rychlý a snadný 
přistup k často používaným podkladům

-  hlavní součástí výrobku je kulový čep, kolem něhož lze otáčet 10 
rámečků formátu A4 o 360°

Barvy a objednací čísla:
grafi tová 02-5587-37

-  stojan SHERPA® MOTION je lehce otočný a umožňuje rychlý a snadný 

-  hlavní součástí výrobku je kulový čep, kolem něhož lze otáčet 10 

Dárek

Káva TCHIBO

  SHERPA® TABLE MODULE 10 

-  stabilní stolní systém pro 10 oboustranně využitelných rámečků, 
rozšiřitelný s pomocí přídavného modulu (5624) až na 100 rámečků

Barvy a objednací čísla:
antracitová 02-5623-57

Dárek

Káva TCHIBO

  SHERPA® STYLE TABLE 10 

-  stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® rámečky ve formátu A4

Barvy a objednací čísla:
černá 02-5855-01

-  stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® rámečky ve formátu A4

Dárek

Káva TCHIBO

#PLATNOST AKCE 2.10. 2017 - 28.2. 2018  #ZMĚNA DÁRKŮ VYHRAZENA#PLATNOST AKCE 2.10. 2017 - 28.2. 2018  #ZMĚNA DÁRKŮ VYHRAZENA

  náhradní rámečky SHERPA® PANEL A4 

-  rámečky  A4 pro držáky SHERPA®, které jsou oboustranně využitelné a snadno 
vyjímatelné

-  stabilní celoobvodový barevný polypropylenový rám, díky němuž je orientace 
a listování mezi deskami velmi snadná

-  z matné antire� exní průhledné fólie, která zabraňuje odrazům světla - možno 
i scanovat)

- obsah balení: 5ks

Barvy a objednací čísla:
mix barev 02-5606-00
černá 02-5606-01
červená 02-5606-03
žlutá 02-5606-04
zelená 02-5606-05
tmavě modrá 02-5606-07
oranžová 02-5606-09
šedá 02-5606-10
grafi tová 02-5606-37
modrofi alová 02-5606-44

  rámečky FUNCTION PANEL A4  

-  rámečky s barevnými štítky a eurozávěsem jsou vyrobeny z průzračné antire� exní 
tvrzené fólie, což umožňuje skenování

- univerzální děrování umožňuje zavěšení do pořadače
- s rozlišovacími barevnými štítky
- obsah balení: 5ks

Barvy a objednací čísla:
červená 02-5607-03
žlutá 02-5607-04
zelená 02-5607-05
modrá 02-5607-06
transparentní 02-5607-19

  MOŽNO DOKOUPIT:



13#PLATNOST AKCE 2.10. 2017 - 28.2. 2018  #ZMĚNA DÁRKŮ VYHRAZENA

PREZEN
TACE

  CLICK SIGN Dveřní tabule 

-  dveřní tabule z vysoce kvalitního plastu
-  snadná výměna kartónových štítků se provádí vyjmutím průhledné krycí tabulky
- na stěnu lzepřipevnit buď nalepením, nebo našroubováním
- vhodné elektronicky popisovatelné štítky lze objednat jako samostatný výrobek
- gra� cké předlohy pro potisk štítků si můžete zdarma stáhnout na www.durable.de
- dodáváno včetně návodu a montážní sady

Barvy a objednací čísla:
červená CLICK SIGN 149x52,5mm 02-4860-03
grafi tová CLICK SIGN 149x52,5mm 02-4860-37
červená CLICK SIGN 149x105,5mm 02-4861-03
grafi tová CLICK SIGN 149x105,5mm 02-4861-37
červená CLICK SIGN 149 x 148,5mm 02-4862-03
grafi tová CLICK SIGN 149 x 148,5mm 02-4862-37
červená CLICK SIGN A5 02-4866-03
grafi tová CLICK SIGN A5 02-4866-37
červená CLICK SIGN A4 02-4867-03
grafi tová CLICK SIGN A4 02-4867-37

  CRYSTAL SIGN Dveřní štítek 

-  elegantní a nadčasový dveřní štítek z vysoce kvalitního akrylu 
-  mezi dvě akrylové desky se vkládají kartonové štítky, takže jsou nápisy oboustranně 

čitelné
- sada obsahuje 1x dveřní štítek včetně dvou průhledných popisovatelných fólií

Barvy a objednací čísla:
transparentní CRYSTAL SIGN 105x105mm 02-4820-19
transparentní CRYSTAL SIGN 148x105mm 02-4821-19
transparentní CRYSTAL SIGN 148x148mm 02-4822-19
transparentní CRYSTAL SIGN 210x148mm 02-4823-19
transparentní CRYSTAL SIGN 210x210mm 02-4824-19

  INFO SIGN Infotabule 

-  profesionální dveřní informační tabule v jednoduchém designu s čistými liniemi
-  zadní část tabule je vyrobena z hliníku, krycí desky z akrylu, mezi obě části se vkládá 

štítek s textem
- upevňuje se nalepením nebo našroubováním, montážní sada je obsažena v balení
- gra� cké předlohy pro potisk štítků si můžete zdarma stáhnout na www.durable.de

Barvy a objednací čísla:
stříbrná INFO SIGN 149 x 52,5mm 02-4800-23
stříbrná INFO SIGN 149 x 105,5 mm  02-4801-23
stříbrná INFO SIGN 149x148,5 mm  02-4802-23
stříbrná INFO SIGN 149 x 210,5 mm  02-4803-23
stříbrná INFO SIGN 149 x 297 mm  02-4804-23
stříbrná INFO SIGN 210 x 148,5 mm  02-4805-23
stříbrná INFO SIGN 210 x 297 mm  02-4806-23
stříbrná INFO SIGN 297 x 210 mm ( A4 na šířku) 02-4807-23
stříbrná INFO SIGN 420x297 mm ( A3 na výšku ) 02-4808-23

Dárek

Toblerone

Dárek

Toblerone

Dárek

Toblerone
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  DURAFRAME®A3, A4, A5 

-  samolepící informační rámeček s odklopitelnou 
magnetickou přední stranou pro rychlou a pohodlnou 
výměnu dokumentu 

- rámečky lze opakovatelně odlepit a znovu přilepit
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- rámeček je průhledný z obou dvou stran
- obsah balení: 2 ks

Barvy a objednací čísla:
černá DURAFRAME® A3 02-4873-01
červená DURAFRAME® A3 02-4873-03
zelená DURAFRAME® A3 02-4873-05
tmavě modrá DURAFRAME® A3 02-4873-07
stříbrná DURAFRAME® A3 02-4873-23
černá DURAFRAME® A4 02-4872-01
bílá DURAFRAME® A4 02-4872-02
červená DURAFRAME® A4 02-4872-03
zelená DURAFRAME® A4 02-4872-05
tmavě modrá DURAFRAME® A4 02-4872-07
oranžová DURAFRAME® A4 02-4872-09
stříbrná DURAFRAME® A4 02-4872-23
zlatá DURAFRAME® A4 02-4872-30
černá DURAFRAME® A5 02-4871-01
stříbrná DURAFRAME® A5 02-4871-23

  DURAFRAME® MAGNETIC A4, A5 

-  magnetický informační rámeček s magnetickou zadní stranou
- přilne na všechny magnetické povrchy
- pro snadné a rychlé vystavení tiskovin
- obsah balení: 5 ks

Barvy a objednací čísla:
černá DURAFRAME® MAGNETIC A4 02-4869-01
červená DURAFRAME® MAGNETIC A4 02-4869-03
tmavě modrá DURAFRAME® MAGNETIC A4 02-4869-07
oranžová DURAFRAME® MAGNETIC A4 02-4869-09
stříbrná DURAFRAME® MAGNETIC A4 02-4869-23
černá DURAFRAME® MAGNETIC A5 02-4947-01
stříbrná DURAFRAME® MAGNETIC A5 02-4947-23

  DURAFRAME®  MAGNETIC SECURITY A4 

-  magnetický informační rámeček s magnetickou zadní stranou
- v souladu s ISO 3864-4 pro bezpečnostní barvy
- na výšku a na šířku
- vhodné pro všechny kovové povrchy
- obsah: 5ks

Barvy a objednací čísla:
žlutá/černá DURAFRAME®  MAGNETIC  SECURITY A4 02-4945-130
zelená/bílá DURAFRAME®  MAGNETIC  SECURITY A4 02-4945-131
červená/bílá DURAFRAME®  MAGNETIC  SECURITY A4 02-4945-132

  DURAFRAME® NOTE 

-  samolepicí informační rámeček ve formátu A4, který umožňuje 
přímé psaní na dokumenty

-  vhodné např. pro úklidový plán, seznam účastníků či podpisů, 
atd.

- rychlé upevnění, snadná manipulace, profesionální vzhled
- rychlá a snadná výměna informací díky magnetickému rámu
- možno umístit jak na výšku, tak na šířku a vložit až 5 listů 80g/m2
- obsahuje držák na propisky s klipem
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- obsah balení: 1 ks

Barvy a objednací čísla:
černá DURAFRAME® NOTE 02-4993-01
stříbrná DURAFRAME® NOTE 02-4993-23

  Rámeček DURAFRAME® SECURITY A4 

-  samolepící rámeček ve formátu A4 s odklopitelnou magnetickou přední stranou 
pro rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu 

- bezpečnostní značky a pokyny mohou být snadno a rychle vyměňovány
- čitelné z obou stran
- použití na výšku i na šířku
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- rámečky lze opakovatelně odlepit a znovu přilepit
- obsah: 2 ks

Barvy a objednací čísla:
žlutá/černá DURAFRAME® SECURITY A4 02-4944-130
zelená/bílá DURAFRAME® SECURITY A4 02-4944-131
červená/bílá DURAFRAME® SECURITY A4 02-4944-132

Dárek

HALLS

Dárek

HALLS

Dárek

HALLS

Dárek

HALLS

Dárek

HALLS
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  VARICOLOR® 5, 7, 10 

-  atraktivní, inovativní box barevnými, hladce výsuvnými zásuvkami a štítky pro jejich 
označení 

- box je vyroben z vysoce kvalitního plastu a je možno jej stohovat
- vhodný pro tiskoviny formátu A4 a C4
- rozměry (v x š x h): 292 x 280 x 356 mm

Barvy a objednací čísla:
multi-colour VARICOLOR 5    -  5 zásuvek 02-7605-27
multi-colour VARICOLOR 7   - 7 zásuvek 02-7607-27
multi-colour VARICOLOR 10 – 10 zásuvek 01-7610-27

  VARICOLOR® SAFE 

-  atraktivní, inovativní box se čtyřmi barevnými, hladce výsuvnými zásuvkami a štítky 
pro jejich označení 

- vrchní zásuvka je opatřena cylindrickým zámkem
- vrchní a spodní zásuvka jsou v rozměru XXL
- box je vyroben z vysoce kvalitního plastu a je možno jej stohovat
- rozměry (v x š x h): 292 x 280 x 356 mm

Barvy a objednací čísla:
multi-colour VARICOLOR SAFE 02-7606-27

Dárek

Káva NESCAFÉ 10x3v1

Dárek

Káva NESCAFÉ 10x3v1
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  Skříňka na klíče KEY BOX 18, 36, 54 

- z vysoce kvalitního hliníku, v nadčasovém elegantním designu 
-  poskytuje snadný přístup ke klíčům 
- je vybavena kvalitním zámkem se dvěma klíči 
-  slouží k uložení klíčů s inovativními klíčenkami KEY CLIP, které umožňují 

stálou viditelnost popisu, protože klíč je ukryt za klíčenkou 
- vzdálenost jednotlivých vodorovných lišt s háčky lze měnit
-  přehledný seznam k nalepení na zadní stranu dvířek lze vytvořit s pomocí 

bezplatného softwaru na www.durable.de
-  skříňku lze snadno našroubovat přímo na zeď, jelikož součástí balení 

je montážní sada a šest klíčenek.
- včetně 6 klíčenek v různých barvách

Rozměr ((š x v x h) mm) a objednací čísla:
302 x 280 x 118 Skříňka na klíče  - 18 háčků 02-1951-23
302 x 280 x 118 Skříňka na klíče  - 36 háčků 02-1952-23
302 x 280 x 118 Skříňka na klíče  - 54 háčků 02-1953-23

  Lékárnička FIRST AID BOX M, L

-  hliníková lékárnička se dvěma přihrádkami chrání obsah v případě potřeby před 
kontaminací, vlhkostí a vysokými teplotami

- elegantní design se perfektně hodí do jakéhokoliv moderního prostředí
- lékárnička je opatřena zámkem a 2 klíči
- léčiva nejsou součástí dodávky

Rozměr ((š x v x h) mm) a objednací čísla:
302 x 280 x 118 Lékárnička M 02-1970-23
302 x 400 x 118 Lékárnička L 02-1973-23

Dárek

myš Yenkee

Dárek

myš Yenkee

Kontakt:


