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14 | Jmenovky 
s kombinovanou 
svorkou
• Z transparentní tvrdé fólie, 

se špendlíkem nebo svorkou 
k připevnění

• S výřezem pro palec na zadní straně pro 
snadnou výměnu zásuvných štítků

• Na každou jmenovku jeden čistý 
zásuvný štítek

Materiál: plast. Způsob upevnění: s 
kombinovanou svorkou. 
Barva: transparentní. 

Výška: 54 mm. Šířka: 90 mm. Bal.j.: 50 ks. 

14 |  Čís. 533 083 6F Kč / bal.j. 1.310,- 

20 – 21 | Držáky 
průkazů JOJO STYLE
• Díky poutku na patentku lze jmenovky 

rychle a jednoduše vyměňovat 
a uzavírat do obalu

• Vhodné pro všechny oděvy

Délka: 800 mm. Materiál: kov / plast. 
Provedení: s poutkem s patentkou. 
Bal.j.: 20 ks. 

20 | Barva: černá. 
 Čís. 536 789 6F Kč / bal.j. 1.810,- 

21 | Barva: modrá. 
 Čís. 536 790 6F Kč / bal.j. 1.810,- 

22 – 25 | Zásuvkové boxy VARICOLOR®

18 – 19 | Držáky 
průkazů JOJO STYLE
• Ať jako výtažný obal na průkaz, nebo 

jako přívěsek na klíče, díky výtažné 
šňůrce jsou tyto výrobky obzvlášť 
praktické při kontrolách přístupu všeho 
druhu

• Vhodné pro všechny oděvy

Délka: 800 mm. Materiál: kov / plast. 
Provedení: s kovovým pružinovým háčkem. 
Bal.j.: 20 ks. 

18 | Barva: černá. 
 Čís. 536 793 6F Kč / bal.j. 2.440,- 

19 | Barva: modrá. 
 Čís. 536 797 6F Kč / bal.j. 2.440,- 

17 | Plastové obaly 
na kartu
• Pevný obal s otočnou připevňovací 

sponou chrání průkazky či přístupové 
karty před poškozením

• Praktický průhledný materiál
• Pro firemní a bezpečnostní průkazy 

ve formátu šekové karty

Výška: 71 mm. Šířka: 101 mm. 
Materiál: polystyren. Způsob upevnění: se 
svorkou. Barva: transparentní. 
Provedení: zavřené. Rozsah dodávky: držáky 
karet, spona. Formát papíru: pro formát 
karet v x š 54 x 87 mm. Bal.j.: 25 ks. 

17 |  Čís. 532 933 6F Kč / bal.j. 1.500,- 

15 | Jmenovky 
• Z vysoce transparentní tvrdé fólie 

s čistou jmenovkou, s otočnou 
připevňovací sponou z kovu pro svislé 
držení

• Obzvlášť se hodí k vybavení mnoha 
osob, např. na konferencích a velkých 
akcích, při kterých se jmenovky často 
nevracejí

• Jednoduchý popis pomocí bezplatného 
softwaru DURAPRINT® s funkcí 
databáze

Výška: 60 mm. Šířka: 90 mm. 
Materiál: tvrdá fólie. Způsob upevnění: se 
svorkou. Barva: transparentní. Rozsah 
dodávky: jmenovky, spona. Formát 
papíru: v x š 60 x 90 mm. 

Provedení: zavřené. Bal.j.: 25 ks. 

15 |  Čís. 532 934 6F Kč / bal.j. 1.150,- 
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16 | Držáky karet 
s rolosystémem
• S praktickým rolosystémem a zadní 

kovovou sponou s poutkem s patentkou
• S výřezem pro palec pro snadné 

vyjímání a výměnu karet
• Pro firemní a bezpečnostní průkazy 

ve formátu šekové karty

Výška: 54 mm. Šířka: 87 mm. 
Materiál: plast. Způsob upevnění: jojo 
se svorkou. Barva: transparentní. 
Délka: 800 mm. Bal.j.: 10 ks. 

16 |  Čís. 117 522 6F Kč / bal.j. 1.090,- 
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Počet zásuvek ks 4 5 7 10
  Čís.

 Kč
 478 981 6F

1.690,-
 119 772 6F

1.790,-
 119 774 6F

1.990,-
 119 773 6F

2.190,-

• Přehledné uchovávání podkladů 
na místě použití

• Zásuvky s jemnými barevnými okraji 
jako pomůcka pro organizaci a orientaci

• Možnost stohování pomocí 
protiskluzových plastových patek

Celková výška: 292 mm. Celková 
šířka: 280 mm. Celková hloubka: 356 mm. 
Pro formát papíru: A4 / C4 / Folio / Letter. 
Materiál: plast ABS. Barva pouzdra: šedá. 
Barva zásuvek: barevně tříděné. 
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