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MYSLÍME
NA HRDINOV
HOMEOFFICU

LAMpA StOLNá
 LED GEORGE

čierna

€ 
1 ks / bez DPH

11,12

GEORGE, čierna
EM.Z7501BK                      

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 11,12

moderná dizajnová stolná LeD lampa George. Dobrá 
kvalita a úspora elektrickej energie. Farba svetla je 
neutrálna biela. napätie: 220 - 240 v.

Slúchadlá  S mikrofó-
NOM GENIUS HEADSEt

       HS-M200C, 
       single jack

€ 
1 ks / bez DPH

3,27

HS-M200C
900.0600.15                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 3,27

Headset Genius HS-200c je ideálnym riešením                    
pre ničím nerušenú internetovú komunikáciu. Je 
to dané aj veľmi nízkou hmotnosťou len 57 gramov, 
takže o nich po chvíli takmer nebudete vedieť. Samo- 
zrejmosťou je nastaviteľná veľkosť, vhodné sú tak                     
pre každého. Napájací kábel má 1,5 m.

S NAMI ZVLáDNEtE 
Podať doBrÝ PracoVNÝ VÝkoN 

AJ Z DOMU

KáVA RISVEGLI
1 kg, zrnková

€ 
1 ks / bez DPH

16,91

1 kg
598.0414.01                      

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 16,91

Pre výraznú šálku, ktorá  spĺňa chuťové požiadavky 
spotrebiteľa, ktorý uprednostňuje dlhšie pretrvanie          
na podnebí s nízkou  trpkosťou a kyslosťou. Jemná 
a hodvábna, táto klasická zmes  má jemný, ale veľmi 
výrazný charakter. Okamžité tóny v šálke sú  čokoláda 
a vanilka, ktoré skutočne prevládajú.



Tlačové chyby a zmeny cien vyhradené. Spoločnosť Xepap spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho 
upozornenia, alebo na ukončenie akcie pred jej uplynutím.

PozNámkoVÝ Blok kocka
9x9x3,5 cm lepený

€ 
1 ks / bez DPH

0,53

9x9x3,5 cm
102.0996.35                      

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,53

Poznámkový blok lepený, hladký v kocke 9x9x3,5 cm, 
bielej farby.

€ 
1 ks / bez DPH

0,88

NOtES SAMOLEpIACI INFO
       75x75 NEON žltý | 80 list.

€ 
1 ks / bez DPH

0,21

7,5x7,5 cm 
102.0970.09                    

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,21

Samolepiace notesy, ktoré vďaka svojim farbám za-
bezpečia, aby Váš odkaz bol neprehliadnuteľný.

NOtES SAMOLEpIACI INFO
 75x75 MIX PASTEL | 400 list.

7,5x7,5 cm 
102.0970.16                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,88

Samolepiaci notes v pastelových farbách pre rýchle 
poznámky a krátke odkazy.Mix pastelových farieb: 
zelená, žltá, modrá, ružová.Rozmer 75 x 75 mm.

záložka iNfo
4x20x50 / fólia / 4x40 ks

€ 
1 ks / bez DPH

1,04

4x20x50 | 4x40
102.0970.47                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 1,04

Samolepiaca záložka INFO, ktorá Vám užmožní ele-
gantne si zvýrazňovať text nakoľko je priehľadná a text 
pod ňou je čitateľný.  40 kusov záložiek - 20x50 mm.

€ 
1 ks / bez DPH

0,03

Blok a4 college
14080/2b 80 list. čistý

A4 80 list. 
102.4080.03                    

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,89

Čistý blok formá-
tu a4 so špirálou                                 
na bočnej strane, 
80 listov. vyrobené                                                       
z bezdrevného pa-                                      
piera 60 g/m². 
Dodávaný s rôznymi 
motívmi obálok.

LEpIACA páSKA
 12x10 priehľadná

12 mm x 10 m 
807.1210.00                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,03

Lepiaca páska priesvitná 12 mm x 10 m, lepiaca 
páska určená pre kanceláriu.

Pero StaBilo marathoN
modré

€ 
1 ks / bez DPH

0,39

Modré
202.0318.03                      

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 0,39

Guličkové pero so stláčacím mechanizmom. Kom-
fortná úchopová zóna zabezpečuje pohodlné písanie, 
extra veľký zásobník atramentu (napíše až 5500 m) 
umožňujúca písanie 2 krát dlhšie ako bežné guličkové 
perá. Náhradné náplne dostupné v modrej a čiernej 
farbe. Šírka stopy 0,38 mm.

€ 
1 ks / bez DPH

4,52

zVÝrazňoVač StaBilo 
BoSS origiNal

sada 4 farby

€ 
1 bal / bez DPH

3,08

sada 4 farby 
221.0074.40                    

akciová mj

od 1 bal
cena bez DPH

€ 3,08

Fluorescentná farba 
na vodnej báze, vysoká 
životnosť, odolný proti vy-
sýchaniu (bez uzáveru vy-
drží až 4 hodiny). Klinový 
hrot - stopa 2 alebo 5 mm.

kalkulačka Victoria    
              GVA 260
               10 miestna

GVA 260
599.0120.23                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 4,52

10 miestny displej, dvojité napájanie /batéria+solárna 
batéria/, naklonený displej, tlačidlá veľkých rozmerov, 
kovový kry, pamäť, odmocnina, percentá, 1,55 V batéria.

Batéria r6 PoPular
       AA 1,5 V (4 ks)

€ 
1 bal / bez DPH

0,40

AA 1,5 V (4 ks) 
999.0162.07                    

akciová mj

od 1 bal
cena bez DPH

€ 0,40

R 6 POPULAR AA 1,5 V. Balenie: 4/40/320.
blister: 4 ks.

káBel PredlžoVací 
S VyPíNačom

 3 zásuvky, 10 m, biely

10 m | 3 zástuvky 
597.0103.02                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 7,91

Predlžovací prívod 10 m na 230 V~ slúži                                              
na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná 
zásuvka nedosiahne.

€ 
1 ks / bez DPH

0,89

€ 
1 ks / bez DPH

7,91

€ 
1 ks / bez DPH

1,81

zošíVačka koVoVá
 D.RECt 3016

40 listov

3016 / 40 listov
403.0031.00                     

akciová mj

od 1 ks
cena bez DPH

€ 1,81

Zošívačka, ktorá zošije až 40 listov. Masívna kovová 
konštrukcia s profilovanou plastovou podložkou, vy-
bavené integrovaným odstraňovačom spojovačov. 
Dodávané v mixe, nie je možnosť výberu farby 
zošívačky. Spojovače: 24/6, 24/8, 26/6.


