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KAISER+KRAFTObjednávka 037 / 65 23 633Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov
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14 | Štítky 
na menovky 
s kombinovanou 
svorkou
• Z priehľadnej tvrdej fólie, s ihlou 

a svorkou na nastoknutie alebo 
pripnutie

• S otvorom na zasunutie palca na zadnej 
strane, na ľahkú výmenu zásuvných 
štítkov

• Každá menovka s jedným nepopísaným 
zásuvným štítkom

Materiál: plast. Spôsob upevnenia: s 
kombinovanou svorkou. 
Farba: transparentné. 

Výška: 54 mm. Šírka: 90 mm. OJ: 50 ks. 

14 |  Čis. 533 083 6F € / OJ 64,90 

20 – 21 | Držiaky 
preukazov JOJO 
STYLE
• Patentové pútka umožňujú jednoduchú 

a rýchlu výmenu a uzavretie menoviek
• Vhodné na každý odev

Dĺžka: 800 mm. Materiál: kov / plast. 
Vyhotovenie: s patentovým pútkom. 
OJ: 20 ks. 

20 | Farba: čierna. 
 Čis. 536 789 6F € / OJ 89,90 

21 | Farba: modrá. 
 Čis. 536 790 6F € / OJ 89,90 

22 – 25 | Zásuvkové boxy VARICOLOR®

18 – 19 | Držiaky 
preukazov JOJO 
STYLE
• Či ako jojo na preukaz alebo prívesok 

na kľúče, s vyťahovacou šnúrkou 
sa jojá osvedčili ako obzvlášť praktické 
na kontrole vstupu akéhokoľvek druhu

• Vhodné na každý odev

Dĺžka: 800 mm. Materiál: kov / plast. 
Vyhotovenie: s kovovou záchytkou pružiny. 
OJ: 20 ks. 

18 | Farba: čierna. 
 Čis. 536 793 6F € / OJ 119,- 

19 | Farba: modrá. 
 Čis. 536 797 6F € / OJ 119,- 

17 | Tvrdé obaly 
na 1 kartu
• Pevný tvrdý obal s otočným svorkovým 

pripevnením chráni preukazy 
a prístupové karty pred poškodením

• Krištáľovo priehľadný materiál umožňuje 
optimálnu čitateľnosť a jednoducho 
skenovanie čiarového kódu

• Na podnikové a bezpečnostné preukazy 
vo formáte šekovej karty

Výška: 71 mm. Šírka: 101 mm. 
Materiál: polystyrén. Spôsob upevnenia: so 
svorkou. Farba: transparentné. 
Vyhotovenie: uzavreté. Rozsah 
dodávky: držiak kariet, svorka. Formát 
papiera: pre formát kartónu v x š 
54 x 87 mm. OJ: 25 ks. 

17 |  Čis. 532 933 6F € / OJ 74,90 

15 | Menovky 
• Z vysokotransparentnej tvrdej fólie 

s nepopísaným štítkom, s otočným 
svorkovým pripevnením z kovu na zvislé 
pripnutie

• Obzvlášť vhodné pre vybavenie 
viacerých osôb, napr. na konferenciách 
a veľkých podujatiach, pri ktorých 
sa menovky často nevracajú

• Jednoduché popisovanie s bezplatným 
softvérom DURAPRINT® s databázovou 
funkciou

Výška: 60 mm. Šírka: 90 mm. 
Materiál: tvrdá fólia. Spôsob upevnenia: so 
svorkou. Farba: transparentné. Rozsah 
dodávky: menovka, svorka. Formát 
papiera: v x š 60 x 90 mm. 

Vyhotovenie: uzavreté. OJ: 25 ks. 

15 |  Čis. 532 934 6F € / OJ 54,90 
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16 | Držiaky kartónov 
s jojo vysúvaním
• S praktickým jojo vysúvaním a kovovou 

svorkou s patentovým pútkom na zadnej 
strane

• Otvor na zasunutie palca na jednoduché 
vyberanie a výmenu karty

• Na podnikové a bezpečnostné preukazy 
vo formáte šekovej karty

Výška: 54 mm. Šírka: 87 mm. 
Materiál: plast. Spôsob upevnenia: jojo 
so svorkou. Farba: transparentné. 
Dĺžka: 800 mm. OJ: 10 ks. 

16 |  Čis. 117 522 6F € / OJ 39,90 

 22 23 24 25
Počet zásuviek ks 4 5 7 10
  Čís.

 €
 478 981 6F

94,90
 119 772 6F

74,90
 119 774 6F

79,90
 119 773 6F

84,90

• Uschovanie podkladov prehľadne a na 
dosah ruky

• Zásuvky s jemnými farebnými kontúrami 
ako organizačná a orientačná pomôcka

• Stohovateľné pomocou protišmykových 
plastových pätiek

Celková výška: 292 mm. Celková 
šírka: 280 mm. Celková hĺbka: 356 mm. 
Pre formát papiera: A4 / C4 / Folio / Letter. 
Materiál: plast ABS. Farba púzdra: šedá. 
Farba zásuviek: farebne triedené. 

Väčší výber 
online!
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