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spisovky

spisovky

Spisovka A5 Guriatti Classic

Spisovka A5 se zipem a blokem

Spisovka A4 Sakota 1888

Spisovka A4 Sakota 1889

konferenční desky formátu A5, vybavené poznámkovým blokem, s přihrádkami
na psací potřeby, vizitky apod., uzavíratelné na zip, doplněné 2kroužkovou mechanikou
kat. č. barva
cena
451490 černá
311,–

konferenční desky formátu A5, vybavené poznámkovým blokem,
s přihrádkami na psací potřeby, vizitky apod., uzavíratelné na zip
kat. č. barva
cena
451660 černá
275,–

kvalitní černé konferenční desky formátu A4 z umělé kůže, uvnitř 4kroužková
mechanika, poznámkový blok, praktická přihrádka na dokumenty a vizitky, uzavírání
na zip
kat. č. barva
cena
451870 černá
580,–

kvalitní černé konferenční desky
formátu A4 z umělé kůže, poznámkový
blok, přihrádky na dokumenty a vizitky, poutko
na psací potřeby, kalkulačka, uzavírání na zip
kat. č. barva
cena
451571 černá
539,–

Spisovka A5 se zipem a blokem
praktická černá spisovka A5 s uzavíráním na zip, klipem připevněn poznámkový blok,
poutko na psací potřeby, kalkulačka, přihrádky na vizitky a dokumenty
kat. č. barva
cena
451570 černá
358,–

Spisovka A4 Guriatti B-09G

Spisovka A5 Milano
koženkové konferenční desky, vybavené čtyřkroužkovou mechanikou, jednodeskou
s klipem, přihrádkami na vizitky, tužky apod., uzavíratelné
na zip
kat. č. barva
cena
451520 černá
392,–

Spisovka A4 Guriatti B-08G
konferenční desky formátu A4 v atraktivním červeno-černém provedení, kapsa
na dokumenty, 5 kapsiček na karty, kapsa na zip, kapsa na CD, poznámkový blok,
4kroužkový pořadač, úchyt na pero, rozměr: 27,5 x 35,5 cm
kat. č. barva
cena
451450 černá / červená
526,–

konferenční desky formátu A4 v atraktivním červeno-černém provedení, 2 kapsy
na dokumenty, 4 kapsičky na karty, 3 úchyty na pera, kalkulačka, poznámkový blok,
4kroužkový pořadač, rozměr: 27,5 x 35,5 cm
kat. č. barva
cena
451460 černá / červená
516,–

Spisovka A4 Guriatti Pocket
konferenční desky A4 s rukojetí, eko kůže, 4kroužkový pořadač, klip, kapsa
na dokumenty, 2 místa pro pera, kapsy na vizitky
kat. č. barva
cena
451940 černá
461,–

Spisovka A4 Asistent
elegantní koženkové složky formátu A4, jsou
uzavíratelné na zip, vybaveny poznámkovým
blokem a kapsami různých rozměrů pro uložení
psacích potřeb, vizitek, volných listů papírů apod.,
povrchová úprava složky v imitaci černé matné
kůže
kat. č. barva
cena
451610 černá
392,-

Spisovka A4 Atlanta

Spisovka A4 s uchy
černá spisovka ze syntetické kůže, vybavena 4kroužkovou mechanikou a poznámkovým
blokem, na vnitřní straně je kapsa pro uložení dokumentů, přihrádka na vizitky, poutka
na psací potřeby, zvenku jsou vyjímatelná ucha, uzavírání na zip
kat. č. barva
cena
451580 černá
676,–

2016

2017

2016

konferenční složka A4 z umělé kůže, uzavíratelná na zip a opatřená praktickým
držadlem, vnitřní výbava obsahuje 4kroužkovou mechaniku, blok A4, kapsy
na dokumenty a vizitky, kalkulačku, hřbet 47 mm
kat. č. barva
cena
451760 černá
464,–

2017

04
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spisovky, aktovka, kufry

kufr, tašky na notebook

Spisovka A4 Exklusive Beta

Portfolio A4 Sakota

elegantní koženkové složky formátu A4 uzavíratelné na zip, vnitřní výbava obsahuje
stříbrný klip na uchycení bloku, kapsy na dokumenty, kalkulátor, úchyty na psací
potřeby, kapsy na vizitky a linkovaný blok A4, hřbet 35mm
kat. č. barva
cena
451750 černá
531,–

portfolio s barevnou gumičkou, vnitřní
strana v barvě gumičky, poznámkový
blok, poutka na psací potřeby, kapsa
na vizitky a na dokument, materiál
mikrovlákno, ve dvou barevných
kombinacích
kat. č. barva
cena
451572 černá / šedá
261,–
451573 černá / červená
261,–

04

www.leitz.com/complete

Tašky na notebooky Leitz Complete
Lehký, pevný polyester pro pohodlné každodenní
použití
Přední kapsa umožňuje rychlý přístup k Vašemu
telefonu, cestovnímu pasu, psacím potřebám
a vizitkám

Polstrovaná kapsa na tablet a notebook s
měkkým ﬂeecem pro ochranu povrchu zařízení

kat. č.
448233
448231

cena
2162,1983,-

F

Brašna Leitz Complete pro notebook 15.6”
Pro všechny Vaše mobilní zařízení a dokumenty
formátu A4.

Spisovka Metropol
konferenční desky velikosti A4 s kalkulačkou, desky jsou vyrobeny z materiálu
vzhledem připomínající kůži, uvnitř desek je poznámkový blok A4, zipová kapsa a kapsy
na vizitky, elastické poutko na pero
kat. č. barva
cena
451430 černá
938,–

S možností nošení v ruce nebo přes rameno

Kožená aktovka Pierre Classic line
aktovka na dokumenty v koženém provedení obsahuje čtyři vnitřní kapsy, prostor
na uložení mobilního telefonu, kuličkového pera, vizitek atd., kapsa na zadní straně
umožňuje připevnění k držadlu vozíku nebo kufru, čtyři kovové cvoky chrání dno
aktovky před opotřebením a nečistotami, polstrované ucho přes rameno zajišťuje
pohodlné nošení, vnější rozměr aktovky je 31 x 40 x 15 cm
kat. č. barva
cena
5393,–
451640 černá

Lze upevnit na madlo pojízdného kufru.

F

kat. č.
448234

barva
15,6“ / černá

cena
1983,-

G

Batoh Leitz Complete pro notebook 15.6”

3

DNY

Rozšiřitelný batoh s dostatkem prostoru pro všechny
Vaše mobilní zařízení i různorodé dokumenty do
formátu A4 . Lze nosit v ruce, na zádech nebo
upevnit na madlo pojízdného kufru.
Zádový větrací systém
20 kapes, včetně polstrovaná kapsy na tablet
a notebook s měkkým ﬂeecem pro ochranu
obrazovky a povrchu zařízení nebo boční kapsy
na láhev nebo deštník

G

kat. č.
448289

barva
15,6“ / černá

cena
2257,-

3

DNY

Taška na notebook Light
klasický model tašky na notebook z kvalitně zpracovaného nylonového materiálu,
taška vyniká vnějším polstrováním, má přední a zadní kapsu se zipem, vnitřní kapsy:
kapsa na notebook, 1 variabilní prostor pro adaptér s kabely, kapsy pro dokumenty,
mobilní telefon, diskety, CD, vizitky, kalkulačku aj., vnější rozměry (VxŠxH): 32 x 41 x
9 cm, hmotnost 908 g
kat. č. barva
cena
448230 černá
445,–

Pilotní kufr Attache

H

kvalitní pevný kufr z černé syntetické kůže, na vrchním víku (uvnitř) jsou poutka na
psací potřeby a kapsa na zip, přihrádka na dokumenty, uzamykání na číselné zámky,
rozměry: 45,5 x 34 x 20 cm, ve variantě s kolečky - rozměry: 46 x 36 x 22,5 cm
kat. č. barva
cena
1455,–
451712 černá
451711 černá / kolečka 1933,–

Dámská taška Leitz Complete pro notebook 13,3”
Pro všechny Vaše mobilní zařízení a dokumenty
formátu A4.
Ramena z pravé kůže
Lze upevnit na madlo pojízdného kufru

kat. č.
448232

3

DNY

H

barva
13,3“ / černá

cena
1983,-

F

F

NOVÉ

I

Kufr na 4 kolečkách Leitz Complete

Pro notebook, dokumenty formátu A4
a oblečení

Kvalitní pevná kovová kolečka
Robustní madlo pro upevnění dalších zavazadel

Se 4 kvalitními kolečky a elegantní rukojetí

Důmyslné detaily jako integrovaná klíčenka,
kapsa na prádlo nebo síťka proti zmačkání
oblečení

Vrchní a boční madlo pro pohodlnou manipulaci
Rozměry (ŠxVxD mm) 380 x 550 x 225

kat. č.
451714

2016

2017

barva
černá

Kufr na kolečkách Leitz Complete
Kufr ve velikosti příručního zavazadla, pro uložení
různorodých dokumentů, mobilních zařízení
i oblečení.

Kufr ve velikosti kabinového zavazadla s otočnými
kolečky.

94

barva
15,6“ / černá
13,3“ / černá
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Praktické průhledné síťované kapsy na kabely
a drobné příslušenství

I

cena
4105,-

kat. č.
451713

2016

2017

barva
černá

cena
3755,-
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diáře Filofax

diáře ADK, děrovač
Diář ADK A5 Classic

Diář ADK A6 Asistent

český diář, vyrobený z měkké a na omak příjemné hověziny s důrazem na kvalitní
zpracování do nejmenších detailů, ADK Classic je neprodávanějším ADK diářem,
dodáván je včetně sady pro denní plánování, kuličkovým perem a mikrotužkou
ADK, formát desek A5 o rozměrech 23 x 18 cm, velikost formulářů 21 x 13 cm, výška
čtyřkroužkové mechaniky 2,5 cm (pojme cca 250 běžných formulářů ADK), diář je
vyroben ručně v České republice
kat. č. barva
cena
5
2969,591830 černá
DNŮ
591890 hnědá
2969,591900 červená
2969,-

menší, tenké a lehké desky přesně do ruky, moderního vzhledu, v kombinaci dvou
materiálů – nylonové látky a svěží imitace kůže zevnitř, formát desek A6 o rozměrech
18 x 13 cm, velikost formulářů 16 x 10,5 cm, výška slim mechaniky 1,5 cm (pojme cca
150 běžných formulářů ADK), dodáván včetně kompletní sady pro týdenní plánování
kat. č. barva
cena
948,–
591961 černá
591962 červená
948,–
591963 šedá
948,–

04

5
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elegantní diář s jemnou strukturou, která dodává jeho barvě dvoutónový efekt, v zajímavých a žádaných barvách, zapínání pomocí patentu, český kalendář, týden na 2 strany +
základní náplň, diář Saffiano compact ZIP má zapínání pomocí zipu, díky řadě kapes lze vyjmout kroužkovou mechaniku a používat jako peněženku
kat. č. popis / barva
cena
086854 kapesní / 81 x 120 mm / černá
991,–
086855 kapesní / 81 x 120 mm / červená
991,–
087040 kapesní / 81 x 120 mm / malinová
991,–
087041 kapesní / 81 x 120 mm / akvamarín
991,–
087042 kapesní / 81 x 120 mm / limetková
991,–
086883 osobní / 95 x 171 mm / černá
1176,–
086884 osobní / 95 x 171 mm / červená
1176,–
087050 osobní / 95 x 171 mm / malinová
1176,–
086885 osobní / 95 x 171 mm / akvamarín
1176,–
086886 osobní / 95 x 171 mm / limetková
1176,–
087043 formát A5 / 148 x 210 mm / malinová
1464,–
087044 formát A5 / 148 x 210 mm / akvamarín
1464,–
087045 formát A5 / 148 x 210 mm / limetková
1464,–
087046 compact / ZIP / malinová
1408,–
087047 compact / ZIP / akvamarín
1408,–
087048 compact / ZIP / limetková
1408,–
Diáře Compact ZIP jsou na osobní náplň.
087049 compact / ZIP / červená
1408,–

Diář ADK A5 Praktik 5

Diář ADK A6 Linea
varianta tenčích desek z kvalitního syntetického PU materiálu, vybavených
čtyřkroužkovou slim mechanikou o výšce 1,5 cm (pojme cca 150 běžných formulářů
ADK), formát desek A6 o rozměrech 18 x 15 cm, velikost formulářů 16 x 10,5 cm, diář
dodáván včetně týdenních plánů, poznámkových listů a kuličkového pera ADK
kat. č. barva
cena
555,–
591964 černá / oranžová
591965 bílá / oranžová
555,–

diář z kvalitního PU materiálu v široké škále barevných provedeních – vybrat si můžete
svou oblíbenou nebo i firemní barvu, formát desek A5 o rozměrech 23 x 17 cm, velikost
formulářů 21 x 13 cm, výška čtyřkroužkové mechaniky je 2,5 cm (pojme cca 250 běžných
formulářů ADK), diář je dodáván včetně kompletní sady pro týdenní plánování
kat. č. barva
cena
591901 černá
819,–
591902 červená
819,–
5
591903 modrá
819,–
DNŮ
591904 žlutá
819,–
591905 šedá
819,–
591907 zelená
819,–
591908 oranžová
819,–

3

DNY

ŠIRŠÍ NABÍDKA NA NAŠEM
E-SHOPU OD ŘÍJNA!
Diář Filofax Metropol

Náhradní vložky do diářů Filofax

perfektní diář pro jakoukoliv příležitost, desky z odolného plastu s příjemným
povrchem, vzhledem připomínající kůži, šestikroužková mechanika, český kalendář
týden na dvě strany + základní náplň
kat. č. popis / barva
cena
086690 formát A5 / černá
1301,–
086650 formát A5 / červená
1301,–
3
DNY
086710 osobní / 95 x 171 mm / červená
986,–
086870 osobní / 95 x 171 mm / černá
986,–

kat. č.
087800
087810
087820
087930
087900
087910
087920

popis
kalendář kapesní 2017 týden / 2 strany
kalendář osobní 2017 týden / 2 strany
kalendář A5 2017 týden / 2 strany
kalendář A5 2017 denní
kalendář osobní 2017 denní
osobní / papír linkovaný
osobní / pouzdro na vizitky / 6 kapes

A5

5 Čtvrtek Štvrtok
Dalimil; Andrea
k

6 Pátek Piatok

Tři králové; Antónia
Traja králi a vianočný sviatok
pravoslávnych
k

KALENDÁR̆ TÝDEN 2017
NA DVĔ STRÁNKY
4 5–360
6–359
KALENDÁR
TÝZ̆DEN̆
NA
DVE STRANY
8:
8:

2017 Leden Január
7 Sobota Sobota
Vilma; Bohuslava
y

7–358

cena
89,60
135,–
221,–
446,–
341,–
84,50
106,–

PERSONAL

k Čtvrtek Štvrtok

Dalimil; Andrea

5

4

Dalimil; Andrea

k Pátek Piatok

Tři králové; Antónia
Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych

10:

11:

11:

12:

12:

13:

13:

14:

14:

15:

15:

16:

16:

17:

17:

18:

18:

19:

19:

k Pátek Piatok

6–359

Tři králové; Antónia
Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych

y Sobota Sobota

y Sobota Sobota
Vilma; Bohuslava

20:

Leden

20:

4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 1 2 3 4 5

www.filofax.com

Papír:
70gsm
Barva: bílá s c̆erným tiskem
Listů:
64
Velikost: 148mm x 210mm
Únor

Papier:
TÝD P Ú 70gsm
S Č P S N
5
1 2 s3 c̆iernou
4 5
Farba:
biela
potlac̆ou
6 6 7 8 9 10 11 12
Listov:
6416 17 18 19
7 13 14 15
8 20 21 22
23 24 25
26
Vel’kost̆:
148mm
x 210mm
9 27 28

1

2

3

4

5

www.filofax.com

6

7

Papier: 70gsm
Leden
Farba: TÝD biela
s c̆iernou
P Ú S
Č P S Npotlac̆ou
26 27 28 29 30 31 1
Listov: 52 64
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 x
12120mm
13 14 15
Vel’kost̆:2 81mm
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 1 2 3 4 5

www.filofax.com

Vilma; Bohuslava

universální 6děrovačka pro plánovací diáře a organizéry, stabilní kovová konstrukce,
plastový příložník, kapacita 6 listů 70 g/m2, vzdálenost středu děrování od hrany
papíru 7 mm, průměr výseku 5,5 mm, nastavitelná vzájemná rozteč ve 4 polohách
kat. č. barva
cena
306700 černá
385,–

7

rozvrz̆ení diár̆e
je na druhé stránce
REF. 17-68271
Neděle

$XX.XX8
Nedel'a

Čestmír; Severín

5 015142 242633

rozvrz̆ení diár̆e
je na druhé stránce

Papír: 70gsm
Barva: bílá s c̆erným tiskem
Listů:
64
8–357
Velikost:
95mm x 171mm
Papier:TÝD70gsm
P Ú S Č P S N
26 27 s 28
29 30 31
1
Farba: 52 biela
c̆iernou
potlac̆ou
1 2 3 4 5 6 7 8
Listov: 2 649 10 11 12 13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
Vel’kost̆:3 95mm
x 171mm

5

DNŮ

Kancelářský děrovač KW trio 9170
Papír:
70gsm
Barva: bílá s c̆erným tiskem
Listů:
64
Velikost: 81mm x 120mm

Čestmír; Severín

7–358

cena
290,–
290,–
335,–

6

8 Neděle Nedel'a

8–357

5

popis
obr. č.
1
týdenní plánovací levý
týdenní plánovací pravý
2
denní termínovaný oboustranný 3

C̆ESKÝ A SLOVENSKÝ

C̆ESKÝ A SLOVENSKÝ

9:

10:

k Čtvrtek Štvrtok

kat. č.
088330
088350
087850

KALENDÁR̆ TÝDEN 2017
NA DVĔ STRÁNKY
KALENDÁR TÝZ̆DEN̆
NA DVE STRANY

KALENDÁR̆ TÝDEN 2017
NA DVĔ STRÁNKY
KALENDÁR TÝZ̆DEN̆
NA DVE STRANY

C̆ESKÝ A SLOVENSKÝ
C̆ASOVÝ ROZVRH 08.00 - 20.00
9:

Náhradní vložky do diářů ADK A5

POCKET
2017 Leden Január

2017 Leden Január

5–360 4

5

DNŮ

Neděle Nedel'a
REF. 17-68471

8
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DNŮ

Diář Filofax Saffiano

Čestmír; Severín
$XX.XX

5 015142 243241

rozvrz̆ení diár̆e
je na druhé stránce
REF. 17-68571

$XX.XX

1

5 015142 243715

2

3

96

2016

2017

2016

2017

97

