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Aj keď žijeme modernú dobu plnú elektroniky, tradičné drevené počítadlo by malo zostať jednou zo základných edukačných pomôcok detí. 
Je to nástroj, ktorým dokážete priviesť deti k počítaniu hravou formou. Zároveň sa rozvíja jemná motorika. Stabilné stojanové počítadlo s 
veľkými drevenými guľôčkami je vyrobené výhradne z prírodných materiálov. Premyslená konštrukcia umožňuje počítadlo rozložiť na päť 
menších, stolových počítadiel s dvadsiatimi guľôčkami. Je dodávané v rozloženom stave. Rozmery počítadla: šírka 77 cm, výška 143 cm.

Despite the fact that we live in a modern time full of electronics the traditional wooden abacus should remain one of the basic educational 
aids children. It is a tool which can bring children to counting in a playful form while developing fine motor skills. Stable stand abacus with 
large wooden balls is made exclusively of natural materials. Sophisticated design and construction allows divide the abacus into five smaller 
ones with twenty balls. Delivered in an unfolded state. Dimension: width 77 cm, height 143 cm.

VEĽKÉ DREVENÉ STOVKOVÉ POČÍTADLO

POČÍTAJTE S NAMI  

Obj. kód  D100P

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/drevene-velke-stovkove-pocitadlo-p30554
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Flipchartová tabuľa BASIC s popisovateľným magnetickým povrchom 70x100cm, stierateľná za sucha. Má 
nastaviteľné uchytenie pre všetky typy flipchartového papiera. Je vybavená odkladacou policou. Výškovo 
nastaviteľné kovové nohy do maximálnej výšky 180cm. 

SK

Flipchartová tabuľa s popisovateľným, magnetickým povrchom 105x68cm, stierateľná za sucha. Pod elegantnou krycou 
lištou má nastaviteľné háky na uchytenie všetkých typov flipchartového papiera. Tabuľa je vybavená dvomi výsuvnými 
ramenami  a plastovou 68cm odkladacou policou. Výškovo nastaviteľné kovové nohy do maximálnej výšky 180cm.  Záruka 
na popisovateľný povrch 10 rokov.

SK

Dry erase and magnetic flipchart BASIC. The surface is made of steel and plastic frame in white. Board size  
70x100 cm.  Adjustable mount for all types of flipchart paper.  Equipped with a storage shelf.  Adjustable metal 
legs up to a height of 180cm. Flipchart designed for writing markers and hanging sheet of papers with magnets.

EN

Tripod flipchart AQUA 68x105 cm with 2 iron folded arms allows to attach paper sheets. Lacquered steel 
surface  and stylish plastic frame in white.  Adjustable legs lenght. Maximum height 180 cm. Stable and metal 
construction in gray.  Adjustable hooks to use with different pad formats.  Designed to write on the surface with 
markers and to stick paper sheets to it by using magnets. Warranty on the writable surface for 10 years.

EN

Flipchartová tabuľa AQUA Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Flipcharty

FM13 70x100 cm
V: 180 cm

FM14 68x105 cm
V: 180 cm

1

Flipchartová tabuľa BASIC Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

memo

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/fm13-flipchart-tabula-basic-plocha-100-x-70cm-p30236
http://www.topkancelaria.sk/fm9r-fm14-flipchart-tabula-s-dvoma-ramenami-plocha-105-x-68cm-p28693


Mobilná flipchartová tabuľa s krížovou nohou na kolieskach, vybavená dvomi výsuvnými ramenami pre 
uchytenie odtrhnutých hárkov papiera. Magnetický popisovateľný povrch 105x68cm je stierateľný za sucha. 
Horná lišta zakrýva posúvateľné háky na uchytenie všetkých typov flipchartového papiera. Tabuľa je vybavená 
odkladacou policou a 5 kolieskami s brzdou. Nastaviteľná výška do 220cm. Doplnky nájdete na str.  21.

SK

Mobilná flipchartová tabuľa s okrúhlou nohou na kolieskach. Tabuľa je vybavená dvomi výsuvnými ramenami 
pre uchytenie odtrhnutých hárkov papiera. Magnetický, popisovateľný povrch 105x68cm je stierateľný za 
sucha. Horná lišta zakrýva posúvateľné háky na uchytenie všetkých typov flipchartového papiera. Vybavená  
je odkladacou policou a 5 kolieskami s blokovaním. Nastaviteľná výška do 220cm. Doplnky nájdete na str.  21.

SK

Mobile flipchart with cross legs on wheels. Equipped with two folded arms to attach paper sheets. Dry erase 
and magnetic surface  105x68cm in white.  The top bar covers the removable hooks to hold all types of flipchart 
paper.  The board is equipped with a storage shelf and 5 wheels with blocking.  Adjustable height, maximum 220 
cm.  Accessories can be found on the page 21.

EN

Mobile flipchart board with round leg on wheels. Equipped with two folded arms to attach paper sheets. Dry erase and 
magnetic surface 105x68cm in white. The top bar covers the removable hooks to hold all types of flipchart paper. The 
board is equipped with a storage shelf and 5 wheels with blocking. Adjustable height up to 220cm.  For additional 
features, see p.  21.

EN

Mobilný flipchart IGNIS s krížovou nohou

Mobilný flipchart  TERRA s kruhovou nohou

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 2 
roky na 
produkt

2Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Flipcharty

FM15M 68x105 cm
V: 220 cm

FM16C 68x105 cm
V: 220 cm

memo

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/fm11c-fm16-mobilna-flipchart-tabula-s-dvoma-ramenami-plocha-105-x-68cm-p28697
http://www.topkancelaria.sk/fm15-mobilna-flipchart-tabula-s-dvoma-ramenami-plocha-105-x-68cm-p28695


Mobilná  obojstranná biela magnetická tabuľa  BASIC v hliníkovom ráme, obojstranne popisovateľná. Jednoduchá kovová 
konštrukcia hranatých tvarov. Mobilita je zabezpečená štyrmi plastovými kolieskami s blokovacím mechanizmom. Na 
strednej spojovacej priečke je pripevnená hliníková odkladacia polička. Tabuľa je polohovateľná, fixuje sa pomocou 
bočného mechanizmu. Tovar je dodávaný v dvoch samostatných baleniach.

SK

Double sided  dry erase and magnetic board BASIC with aluminium anodized frame in gray. Rotated and mobile 
board. A simple metal frame square shapes. All of 4 wheels are equipped with automatic blockade function. 
Aluminium shelf with plastic caps. The goods are supplied in two separate packages. Designed to write on the 
surface with dry erase markers and hang sheets using magnets.

EN

Mobilná,  otočná,  polohovateľná, biela tabuľa Standard v hliníkovom ráme, obojstranne popisovateľná. Mobilita 
je zabezpečená štyrmi pogumovanými kolieskami s brzdovým mechanizmom. Na strednú spojovaciu priečku 
je zavesená hliníková polička. Tabuľa sa fixuje pomocou bočného mechanizmu. Tovar je dodávaný v dvoch 
samostatných baleniach.

SK

Double sided, dry erase and magnetic board with aluminium anodized frame. Rotated and mobile board. Lacquered 
steel surface in white.  Aluminium shelf with plastic caps. Lacquered metal construction in gray with 4 rubber castors, 
equipped with blockade. Board with the possibility of using a double faced surface for presentations. Designed to 
write on the surface with dry erase markers and hang sheets using magnets.

EN

Otočná tabuľa so stojanom BASIC

Mobilná otočná biela tabuľa ST

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 2 
roky na 
produkt

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu -  Tabule a nástenky - Biele magnetické tabule

TMOJ129BASIC 120x90 cm
V: 159 cm

TMOJ1510BASIC 150x100 cm
V: 175 cm

TMOJ2010BASIC 200x100 cm
V: 185 cm

TMOJ129ST 120x90 cm
V: 159 cm

TMOJ1510ST 150x100 cm
V: 175 cm

TMOJ2010ST 200x100 cm
V: 185 cm

3

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/otocna-tabula-zo-stojanom-p29261
http://www.topkancelaria.sk/mobilna-otocna-biela-tabula-p27019


Informačná, obojstranná biela, magnetická tabuľa, paraván v hliníkovom ráme. Popisovateľná, stierateľná za 
sucha.  Vhodná pre moderačné účely, prezentácie, delenie pracovísk atď. Stabilná a odolná kovová konštrukcia 
v striebornej farbe. Rozmer tabule 150x120cm. Celková výška s podstavcom je 189 cm. Oddeľuje pracovné 
priestory pre vyšší komfort. Veľké plochy tabúľ pre lepšiu viditeľnosť informácii.

SK

Informačná modrá, alebo korková napichovacia obojstranná tabuľa (paraván) v hliníkovom ráme. Vhodná pre 
moderačné účely, prezentácie, delenie pracovísk atď. Stabilná a odolná kovová konštrukcia v striebornej farbe. Rozmer 
150x120cm. Celková výška tabule s podstavcom je 189 cm. Veľké plochy tabúľ pre lepšiu viditeľnosť informácii.  Možnosť 
nákupu kolies.

SK

Moderation double-sided boards  are available also in cork or felt versions of surface. The large area of the board gives 
you the opportunity to separate a space of work or a rest area. It is ideal for use as a notice board in corridors, halls in 
schools or in offices, too separate the space of work. Higher comfort of work. Larger board surface. Better exposure 
and visibility of notices. 

EN

Moderation blue or cork  double sided board (paraven) in aluminum frame. Suitable for moderation purposes, presentations, 
division of workplaces, etc. Stable and durable metal construction in silver color. Size 150x120cm. The total height of the 
board with the stand is 189 cm. Large area of the board for better visibility of information. Possibility to buy wheels.

EN

4Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Informačné tabule paravány

TMM1512ALP/
MD

120x150 cm
V: 189 cm

TFF1512ALP/
MD

120x150 cm
V: 189 cm

TCC1512ALP/
MD

120x150 cm
V: 189 cm

modrá 

korková 

Informačná tabuľa biela, paraván Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Informačná tabuľa modrá, alebo korková, paraván Záruka 2 
roky na 
produkt

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/tmm1512alp-md-informacna-biela-tabula-paravan-120x150x189cm-p30239
http://www.topkancelaria.sk/informacne-tabule-paravany-c763_791_1438


Nástenné projekčné plátna Topboards sa vyznačujú výborným kontrastom prezentovaného obsahu a vysokou 
kvalitou spracovania. Plátna sú v kovovom puzdre. Perfektne ochráni tkaninu voči zašpineniu a poškodeniu pri 
preprave. Konštrukcia môže byť pripojená na strop, alebo stenu. Plátno sa vysúva manuálne s fixáciou každých 
13cm.

SK

Prenosné projekčné plátna na statívoch Topboards sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania a dobrým 
kontrastom prezentovaného obsahu. Statív - trojnožka je vyrobený z oceľovej konštrukcie, ktorá je ukončená 
protišmykovou gumou. Prenosný statív pre jednoduché nastavenie výšky je vybavený rukoväťou.

SK

Portable projection screen Topboards are characterized by excellent contrast of the presented content and high 
quality processing. Projection screens are in a metal case. Perfectly protects the fabric against dirt and damage 
during transport. The construction can be connected to a ceiling or a wall. The fabric expands manually with a 
fixation every 13cm.

EN

Portable projection screen Topboards on tripod are characterized by high processing quality and good contrast 
to the presented content. Tripod is made of steel construction which is finished with non-slip rubber. Frame 
equipped with the screen height adjustment handle.

EN

Nástenné projekčné plátno

Prenosné projekčné plátno

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 2 
roky na 
produkt

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Prezentačné sytémy - Projekčné plátna

EMSS1515 150x150 cm

EMSS1818 180x180 cm

EMSS2020 200x200 cm

EMSS2424 240x240 cm

EMT1515 150x150 cm

EMT1818 180x180 cm

EMT2020 200x200 cm

EMT2424 240x240 cm

5

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/nastenne-projekcne-platno-p30303
http://www.topkancelaria.sk/prenosne-projekcne-platno-p30304


6Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia  Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Školské tabule

Matná keramická, biela projekčná tabuľa 2v1 určená na projekciu, alebo časté písanie a následné suché mazanie. 
Projekčná tabuľa je dostupná v hliníkovom ráme. Rozmer pracovného povrchu 215,5x134,5cm. Je vyrobená z 
vysokokvalitných materiálov,  ktoré sú výrazne odolné voči oderu, poškriabaniu a inému mechanickému poškodeniu 
keramického povrchu.

SK

Projection board 2in1. Matt ceramic, dry erase and magnetic board with aluminium anodized frame. Dimension 
of working surface 215,5x134,5cm. Made of top quality materials which significantly contributed to the increase 
of resistance to abrasion, scratches and other mechanical damage of the ceramic surface. Aluminium shelf 
included.

EN

Projekčná biela tabuľa s keramickým povrchom Záruka 25 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt TE220x139ALP 220x139 cm

Projekčná biela tabuľa 2v1 hliníkovom ráme PRESTIGE s odolným magnetickým povrchom voči oderu. Je vhodná 
na písanie a suché mazanie. Má vlastnosti ako štandardné biele magnetické tabule, ktoré máme v ponuke. Pracovná 
plocha 215,5x134,5 cm umožňuje zobraziť obrázok až do 100“. Projekčná tabuľa je vyrobená z vysoko kvalitných 
materiálov, ktoré výrazne zvyšujú odolnosti proti oderu.

SK

Projection board  2in1. Matt dry erase and magnetic board with aluminium anodized PRESTIGE frame. Dimension 
of working surface 215,5x134,5 cm allows the presentation of an image up to 100 “. Made of top quality materials 
which significantly contributed to the increase of resistance to abrasion. It can be mounted horizontally in the 
four.

EN

Projekčná biela tabuľa Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

TME220x139ALP 220x139 cm

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/te220-projekcna-keramicka-biela-tabula-220-x-139cm-p30250
http://www.topkancelaria.sk/tme220-projekcna-biela-tabula-220-x-139cm-p30251


Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky

TM34D 30x40 cm

TM64D 60x40 cm

TM86D 80x60 cm

TM96D 90x60 cm

TM108D 100x80 cm

TM129D 120x90 cm

TM1510D 150x100 cm

TM1812D 180x120 m

7

Biele magnetické tabule v eloxovanom hliníkovom ráme. Lakovaný povrch je popisovateľný popisovačmi na biele tabule 
a stierateľné za sucha.  Zadná časť zhotovená z odľahčeného dreveného materiálu. Tabule od rozmerov  240x100 cm 
do 300x120 cm majú  zo zadnej strany pozinkovaný plech pre zaručenie stabiliy. Možnosť montáže vodorovne aj zvislo. 
Vhodné len pre interiéry. Pre dokonalé vyčistenie plochy použite čistiaci roztok.

SK

White magnetic boards in anodized aluminum frame. Designed to write on the surface with markers and to stick 
paper sheets to it by using magnets. The boards from dimension 240x100 cm to 300x120 cm have zinc steel back so 
they are firm and stable. Horizontal and vertical mounting. For interial use only. Use a cleaning solution to clean the 
surface thoroughly.

EN

Biela tabuľa v hliníkovom ráme FUTURE Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

TM34ALF 80x40 cm

TM64ALF 60x40 cm

TM96ALF 90x60 cm

TM108ALF 100x80 cm

TM1010ALF 100x100 cm

TM126ALF 120x60 cm

TM129ALF 120x90 cm

TM1510ALF 150x100 cm

TM1512ALF 150x120 cm

TM1810ALF 180x100 cm

TM1812ALF 180x120 cm

TM2010ALF 200x100 cm

TM2012ALF 200x120 cm

TM2412ALF 240x120 cm

TM3012ALF 300x120 cm

Biele magnetické tabule s lakovaným povrchom, popisovateľné popisovačmi na biele tabule, za sucha stierateľné. 
Kvalitné drevené rámy bez prasklín a uzlov vyrobené z borovice. Zadná časť tabúľ je zhotovená z odľahčeného 
dreveného materiálu. Tabule je možné namontovať vodorovne aj  zvislo. Vhodné len pre interiérové použitie. Pre 
dokonalé vyčistenie plochy použite čistiaci roztok. Doplnky, katalóg str.  21.

SK

Dry erase and magnetic board with wooden frame. Lacquered steel surface in white. The rear part of the board 
is made of softboard. Pine wooden frame. It can be mounted vertically or horizontally. Mounting kit included. 
Designed to write on the surface with markers and to stick paper sheets to it by using magnets. For interial use 
only. Accessories can be found on the page 21.

EN

TM34D 30x40 cm

TM64D 60x40 cm

TM86D 80x60 cm

TM96D 90x60 cm

TM108D 100x80 cm

TM129D 120x90 cm

TM1510D 150x100 cm

TM1812D 180x120 m

Biela tabuľa v drevenom ráme Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

Popisovač
zadarmo

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/biele-tabule-v-drevenom-rame-p30373
http://www.topkancelaria.sk/biele-tabule-v-hlinikovom-rame-future-p30374


Magnetická biela tabuľa s bodovým rastrom v hliníkovom ráme. Jemný bodový raster uľahčuje udržiavanie 
priamej čiary pri písaní, kreslení geometrických tvarov pri vytváraní grafov atď. Vzdialenosť medzi bodmi je 
5cm. Možnosť montáže vodorovne aj zvislo. Pre dokonalé vyčistenie plochy použite čistiaci roztok. Odkladacia 
polička, čierny popisovač a montážny materiál je súčasťou balenia. Doplnky, katalóg str. 21. 

SK

Keramické, biele, magnetické tabule v hliníkovom ráme na písanie a projekciu. Majú výrazne lepšiu odolnosť voči oteru 
a škrabancom. Popisovateľné popisovačmi na biele tabule, za sucha stierateľné. Určené na intenzívne používanie, 
najmä počas prednášok, školení, konferencii a obchodných stretnutí. Tabule je možné namontovať vodorovne aj 
zvislo. Pre dokonalé vyčistenie plochy použite čistiaci roztok. Doplnky, katalóg str.  21.

SK

Spotted magnetic white board in aluminum frame. The fine spot raster on the surface of the whiteboard makes 
it easier to keep a straight line in writing, drawing geometric shapes when creating charts, etc. The distance 
between the points is 5cm. Horizontal and vertical mounting. Use a cleaning solution to clean the surface 
thoroughly. Accessories catalog p. 21.

EN

Ceramic, dry erase and magnetic board with aluminium frame for writing and projection. Significantly better against 
resistance to abrasion, scratches and other mechanical damage. Writable by whiteboard markers, dry-wiped. 
Designed for intensive use, especially during lectures, training, conferences and business meetings. Horizontal and 
vertical mounting.  Use a cleaning solution to clean the surface thoroughly. Accessories catalog p. 21. 

EN

Biela tabuľa s bodovým rastrom Záruka 10 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

8Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu -  Tabule a nástenky

TMP1510ALC 150x100 cm

TMP1810ALC 180x100 cm

TMP2012ALC 200x120 cm

TMP2412ALC 240x120 cm

TMP3012ALC 300x120 cm

TE129ALM 120x90 cm

TE1510ALM 150x100 cm

TE1812ALM 180x120 cm

TE2412ALM 240x120 cm

Popisovač
zadarmo

Popisovač
zadarmo

Keramická biela tabuľa MODERN Záruka 25 
rokov na 
povrch

Záruka 2 
roky na 
produkt

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/biele-tabule-s-bodovym-rastrom-p30372
http://www.topkancelaria.sk/keramicke-biele-tabule-modern-p30375


Školská trojdielna tabuľa v zelenom a čiernom prevedení, v hliníkovom ráme. Popisovateľná kriedou, tekutým 
popisovačom (str. 23), oteruvzdorná. Magnetický povrch umožňuje pripevniť školský materiál magnetmi.
Navrhnutá je pre časté používanie v školách. Vhodná len do interiéru.

SK

School three-part board in green or black, in aluminum frame. Designed to write on the surface with chalk, 
markers (p. 23) abrasion resistant. Magnetic surface to attach school material with magnets. Suggested for 
frequent use in schools. For interial use only.

EN

 Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Školské tabule 9

Suchostierateľná a magnetická, viacvrstvová školská biela tabuľa v hliníkovom ráme PRESTIGE. Zložená je z dvoch 
bočných zatvárateľných krídel a jednej stabilnej stredovej časti. Navrhnutá je pre časté písanie, pripevňovanie 
školského materiálu magnetmi. Horizontálna montáž v štyroch rohoch. Vhodná len do interiéru.

SK

Dry erase and magnetic multi-layered board in the PRESTIGE aluminum anodized frame. The surface of the 
board (main board + 2 double, swinging wings) is made of high quality white lacquered steel. Suggested for 
frequent writing, attachment of school material with magnets. Horizontal mouting in four corners. For interial 
use only.

EN

Školská tabuľa biela Záruka 2 
roky na 
produkt

TRBM129AL 120x90 cm
(240X90) cm

TRBM1710AL 170x100 cm
(340X100) cm

Záruka 10 
rokov na 
povrch

      TRZM1710AL 170x100 cm
(340X100) cm

      TRCM1710AL 170x100 cm
(340X100) cm

Školská tabuľa kriedová zelená Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 10 
rokov na 
povrch

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/skolske-tabule-c763_791_1442
http://www.topkancelaria.sk/skolske-tabule-biele-p30391


Plánovacia tabuľa je vhodná pre poznačenie dlhodobých projektov a aktivít. Má magnetický povrch. Tabuľa je 
osadená do elegantného hliníkového rámu, rozčlenená na mriežky pre týždenné, alebo mesačné plánovanie. 
Výhodou popisovateľného plánovača je jednoduchá údržba, očistiť ju môžete suchou handričkou. Popisy sú v 
slovenskom jazyku. Dodávané v rozmeroch 90x60 cm a 60x40 cm.

SK

Plánovacia tabuľa v drevenom ráme, v troch farebných prevedeniach, vhodná na plánovanie projektov a iných 
aktivít.  Modrý a ružový rám tabúľ je lesklý, béžový je z borovicovej drevotriesky , na dotyk drsnejší. Má magnetický 
povrch, členená na mriežky pre týždenne, alebo mesačné plánovanie, jednoduchá údržba handričkou. Popisy sú 
v slovenskom jazyku. Dodávané v rozmeroch 90x60 cm a 60x40 cm. 

SK

Planner is suitable for a marking of long-term projects and activities, has a magnetic surface. The planner in an 
elegant aluminum frame, divided into grids for weekly or monthly planning.  Simple maintenance, clean it with 
a dry cloth. Descriptions are in Slovak. Available in sizes 90x60 cm and 60x40 cm.

EN

Planner  in three color wooden frames, suitable for project planning and other activities. The blue and pink  
planner frame is shiny, beige is made of pine wood, rough on touch. Magnetic surface divided into grids for 
weekly or monthly planning, simple maintenance with a cloth. Descriptions in Slovak. Available in sizes 90x60 
cm and 60x40 cm. 

EN

Plánovacia tabuľa v hliníkovom ráme

2018

Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 2 
roky na 
produkt
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  Týždenný plánovač
TM96ALCPT 90x60 cm

TM64ALCPT 60X40 cm

  Mesačný plánovač
TM96ALCPM 90x60 cm

TM64ALCPM 60X40 cm

Plánovacie tabule vo farebnom ráme Záruka 2 
roky na 
produkt

 Týždenný  plánovač
TM64LNPT 60x40 cm

TM64LRPT 60x40 cm

TM64DPT 60x40 cm

TM96DPT 90x60 cm

 Mesačný   plánovač
TM64LNPM 60x40 cm

TM64LRPM 60x40 cm

TM64DPM 60x40 cm

TM96DPM 90x60 cm

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/planovacie-tabule-c763_791_809
http://www.topkancelaria.sk/planovacie-tabule-c763_791_809


Kombinovaná tabuľa DUO, korková a biela magnetická tabuľa v drevenom ráme. Biela plocha je popisovateľná 
popisovačmi, stierateľná. Rám je vyrobený z kvalitného borovicového dreva. Hrany rámu sú dokonale, do hladka 
opracované. Tabuľu je možné zavesiť vodorovne a zvislo. Balenie obsahuje 3 ks magnetov, 5 napichovacích špendlíkov 
a zostavu na montáž. Doplnky, katalóg str.  21.

SK

Biele popisovateľné, za sucha stierateľné magnetické tabule v dizajnových rámoch boli navrhnuté tak, aby mali 
užitočnú ale aj dekoratívnu funkciu. Sú ideálne pre domácnosti, reštaurácie, hotely a ďalšie pracoviská. Novými typmi 
tabúľ plníme očakávania a individuálne požiadavky našich zákazníkov. Tabuľu je možné zavesiť vodorovne aj zvislo. 
Rámy dostupné vo farbách B-biela, C-čierna, M-mahagón a RU-rustikálny štýl.

SK

Combined board DUO, cork and white magnetic board in wooden frame. The white area is writable by 
whiteboard markers, dry eraser. The frame is made of quality pine wood. The edges of the frame are perfectly 
smooth machined. Can be mounted horizontally and vertically. The package contains 3 magnet pens, 5 pins, 
and mounting kit. Accessories catalog p. 21.

EN

Dry erase and magnetic boards with decorative frame in mix colours: B-white, C-black, M-mahogany and 
RU-rustic style. Designed to write on the surface with markers. The product has a useful and decorative 
function. Perfectly suitable both in office, restaurant and in many other places of work or leisure. By our 
offerings we want to meet the expectations and requirements of the widest possible group of people.

EN

Tabule DUO vo farebných rámoch Záruka 2 
roky na 
produkt

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Korkové tabule a nástenky  

TCM64 60x40 cm

TCM64Z 60x40 cm

TCM64MT 60x40 cm

TCM64M 60x40 cm

TCM64R 60x40 cm

TCM64C 60x40 cm

+

TM64OBB 60x40 cm

TM64OBC 60x40 cm

TM64OBM 60x40 cm

TM64OBRU 60x40 cm

TM96OBB 90x60 cm

TM96OBC 90x60 cm

TM96OBM 90x60 cm

TM96OBRU 90x60 cm
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Biele tabule v dizajnových rámoch Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 10 
rokov na 
povrch

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/tabule-duo-vo-farebnom-rame-p30387
http://www.topkancelaria.sk/biele-tabule-v-dizajnovych-ramoch-p30256


Korkové tabule v dizajnových rámoch boli navrhnuté tak, aby mali užitočnú aj dekoratívnu funkciu. Ideálne pre 
domácnosti a moderné pracoviská. Novými typmi tabúľ plníme očakávania a individuálne požiadavky našich 
zákazníkov. Tabuľu je možné zavesiť vodorovne a zvislo. Dostupné sú vo farbách B-biela, C-čierna, M-mahagón a RU-
rustikálny štýl .

SK

Korkové tabule vo farebných drevených rámoch. Predná strana prírodný korok, zo zadnej strany spevnený 
mäkkou doskou. Tabule je možné zavesiť vodorovne alebo zvislo. Balenie obsahuje montážne očká a 5ks 
napichovacích špendlíkov. Rámy tabúľ sú dostupné vo farbách: zelená, tmavomodrá, modrá, ružová a červená. 
Rozmer tabule 60x40 cm. Doplnky, katalóg str. 21. 

SK

Cork boards with decorative frame in mix colours: B-white, C-black, M-mahogany and RU-rustic style. The 
product has a useful and decorative function. Perfectly suitable for modern offices, restaurants and in many 
other places of work or leisure. By our offerings we want to meet the expectations and requirements of the 
widest possible group of people. The board can be mounted horizontally and vertically.

EN

Cork boards in colored wooden frames (mix colours: blue, dark-blue, red, pink, green). The surface of the board is 
made of natural cork. The rear part of the board is made of softboard. Can be mounted vertically or horizontally. 
Set contains 5 pcs of pins and mounting kit of board. For use with suspension eyelets. Size of the board 60x40 
cm. Accessories catalog p. 21.

EN

Korkové tabule vo farebnom ráme Záruka 2 
roky na 
produkt

12

TC64MBZ 60x40 cm

TC64MBTM 60x40 cm

TC64MBM 60x40 cm

TC64MBR 60x40 cm

TC64MBC 60x40 cm

+

TC64OBB 60x40 cm

TC64OBC 60x40 cm

TC64OBM 60x40 cm

TC64OBRU 60x40 cm

TC96OBB 90x60 cm

TC96OBC 90x60 cm

TC96OBM 90x60 cm

TC96OBRU 90x60 cm

Korkové tabule v dizajnových rámoch Záruka 2 
roky na 
produkt

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU
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http://www.topkancelaria.sk/korkove-tabule-v-dizajnovych-ramoch-p30255
http://www.topkancelaria.sk/korkova-tabula-farebny-ram-p30383


Korkové tabule a nástenky v prírodnom drevenom ráme. Vyrobené z pevného borovicového dreva s dokonale 
opracovanými hranami. Tabule je možné namontovať vodorovne aj zvislo. Vysoko kvalitný materiál zabezpečuje 
zachovanie stabilného tvaru tabule. Súčasťou balenia je závesný systém. Doplnky, katalóg str. 21.

SK

Korkové tabule v MDF3 ráme s imitáciou dreva, hnedý dub. Vďaka svojej neutrálnej farbe dokonale zapadnú do 
väčšiny kancelárií. Možnosť montáže vodorovne aj zvislo. Vysoko kvalitné materiály zabezpečujú, že tabule aj 
odstupom času zachovávajú svoj tvar. Súčasťou balenia je závesný systém. Doplnky, katalóg str. 21.

SK

Cork and bulletin boards in natural wooden frame. Frames made of solid pine wood with perfect edges. Can 
be mounted horizontally and vertically. High quality material ensures a stable shape of the board. Mounting kit 
included. Accessories catalog p. 21.

EN

Cork boards in MDF3  frame with imitation of brown oak wood. Thanks to their neutral color they fit perfectly into 
most of the offices. Can be mounted horizontally and vertically. High quality materials ensure shape consistency 
for a long time. Mounting kit included . Accessories catalog p. 21.

EN

TC34MB 30x40 cm

TC64MB 60x40 cm

TC75MB 70x50 cm

TC85MB 80x50 cm

TC96MB 90x60 cm

TC105MB 100x50 cm

TC107MB 100x70 cm

TC1010MB 100x100 cm

TC126MB 120x60 cm

TC129MB 120x90 cm

TC159MB 150x90 cm

TC1512MB 150x120 cm

TC1810MB 180x100 cm

TC1812MB 180x120 cm

TC2010MB 200x100 cm

TC2012MB 200x120 cm

TC96MDF3 90x60 cm

TC129MDF3 120x90 cm

TC1510MDF3 150x100 cm

TC1812MDF3 180x120 cm

TC2010MDF3 200x100 cm

13

Korková nástenka Záruka 2 
roky na 
produkt

Korková tabuľa, nástenka MDF3, hnedý dub Záruka 2 
roky na 
produkt

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Korkové tabule a nástenky  

http://www.topkancelaria.sk/korkova-nastenka-p27887
http://www.topkancelaria.sk/korkova-tabula-nastenka-hnedy-dub-p29389


Pevné korkové tabule v eloxovanom hliníkovom ráme FUTURE. Možnosť montáže vodorovne aj zvislo. Vysoko 
kvalitné materiály zabezpečujú, že tabule aj odstupom času zachovávajú svoj tvar. Súčasťou balenia je kotviaci 
materiál. Doplnky, katalóg str. 21.

SK

Plstená, modrá napichovacia tabuľa v hliníkovom ráme CLASSIC. Vyrobená z prírodného plsteného materiálu, 
potiahnutá modrou látkou. Napichovaciu tabuľu je možné zavesiť vodorovne aj zvislo. Balenie obsahuje kotviaci 
materiál. Tabule rozmerov 200x100 cm a 240x120 cm majú zo zadnej strany pridaný ďalší pozinkovaný plech, čo 
zaručuje dokonalú stabilitu. 

SK

Cork board with aluminium anodized frame FUTURE. The surface of the board is made of natural cork. The rear 
part of the board is made of softboard. Can be mounted vertically or horizontally. Mounting kit included. High 
quality materials ensure shape consistency for a long time. The board is perfect as an information carrier, in the 
office and at school, and also at home. Accessories catalog p. 21.

EN

Felt pinboard with aluminium anodized frame CLASSIC. The surface of the board is made of felt material in blue. 
Can be mounted vertically or horizontally. Wall-fastening kit included. The back of the board with dimensions 
above 200x100 cm (240x120 cm)  is reinforced with a tin sheet. For use with pins.

EN
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TFN96ALC 90x60 cm

TFN129ALC 120x90 cm

TFN1510ALC 150x100 cm

TFN1810ALC 180x100 cm

TFN1812ALC 180x120 cm

TFN2412ALC 240x120 cm

TC96ALF 90x60 cm

TC108ALF 100x80 cm

TC129ALF 120x90 cm

TC1510ALF 150x100 cm

TC1812ALF 180x120 cm

TC2010ALF 200x100 cm

TC2012ALF 200x120 cm

TC2412ALF 240x120 cm

TC3012ALF 300x120 cm

Korková tabuľa v hliníkovom ráme Záruka 2 
roky na 
produkt

Napichovacia tabuľa modrá Záruka 2 
roky na 
produkt

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU
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http://www.topkancelaria.sk/korkova-nastenka-v-hlinikovom-rame-p27889
http://www.topkancelaria.sk/tabula-napichovacia-modra-p30254


Kriedové tabule v prírodnom drevenom ráme, vyrobené z pevného borovicového dreva s dokonale opracovanými 
hranami. Určené na písanie obyčajnou kriedou, pre trvácnejšie texty odporúčame písať tekutou kriedou. Tabule 
je možné namontovať vodorovne aj zvislo. Súčasťou balenia je špongia, krieda a súprava na montáž. Doplnky, 
katalóg str.  21.

SK

Čierne kriedové tabule v čiernom drevenom ráme. Vyrobené z pevného borovicového dreva s dokonale 
opracovanými hranami. Určené na písanie obyčajnou kriedou, pre trvácnejšie texty odporúčame písať tekutou 
kriedou. Tabule je možné namontovať vodorovne aj zvislo. Súčasťou balenia je súprava na montáž. Doplnky, 
katalóg str.  21.

SK

Chalk board with a wooden frame. Lacquered HDF surface in black. Frame width of 4 cm. Can be mounted 
vertically or horizontally. Set contains a sponge, a chalk and mounting kit. Designed to write with chalk. 
Accessories can be found on the p. 21.

EN

Chalk board with a wooden black frame. Lacquered HDF surface in black. Can be mounted vertically or 
horizontally. Mounting kit included. Designed to write with chalk. Accessories can be found on the p. 21.EN

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Kriedové tabule 

TB40x30LCZ 40x30 cm

TB60x40LCZ 60x40 cm

TB60x45LCZ 60x45 cm

TB80x60LCZ 80x60 cm

TB90x60LCZ 90x60 cm

TB100x45LCZ 100x45 cm

TB34x40 30x40 cm

TB64x40 60x40 cm

TB86x60 80x60 cm
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Kriedová tabuľa v drevenom ráme Záruka 2 
roky na 
produkt

Čierna kriedová tabuľa na menu Záruka 2 
roky na 
produkt

Krieda
zadarmo

Stierka
zadarmo

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/kriedova-tabula-v-drevenom-rame-p27015
http://www.topkancelaria.sk/cierna-tabula-na-menu-p28821


Kriedová tabuľa LUX v lakovanom drevenom ráme šírky 4cm. Vyrobená z kvalitného dreva bez uzlov a prasklín, 
s dokonale opracovanými hranami. Určené na písanie obyčajnou kriedou, pre trvácnejšie texty odporúčame 
písať tekutou kriedou. Možné namontovať vodorovne aj zvislo. Súčasťou balenia je špongia, krieda a súprava na 
montáž. Doplnky, katalóg str. 21.

SK

Obojstranný kriedový pútač v lakovanom drevenom ráme, šírky 4 cm. Čierna plocha na písanie vyrobená z 
lakovanej HDF. Na kriedové pútače je možné písať obyčajnou kriedou, pre trvácnejšie texty odporúčame použiť 
tekutú kriedu. Vo vnútri je malá reťaz, ktorá reguluje vzdialenosť medzi dvomi časťami pútača. 

SK

Chalk board LUX with a wooden lacquered black frame in the width 4cm. Made of quality wood without knots 
and cracks with perfectly machined edges. Lacquered HDF surface in black. Designed to write with chalk. For 
more durable texts we recommend writing with liquid chalk. Can be mounted vertically or horizontally. Set 
contains a sponge, a chalk and mounting kit. Accessories catalog  p. 21.

EN

Double-sided chalk stand with a wooden lacquered brown frame. Lacquered HDF surface in black. Frame’s 
width is 4 cm. Designed to write with chalk. For more durable texts we recommend writing with liquid chalk. 
Inside this is a small chain that regulates the distance between the two parts of the stand. 

EN
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PK75 70x50 cm
V: 96 cm

PK126 120x60 cm
V: 146 cm

TBLUX3525 35x25 cm

TBLUX43 40x30 cm

TBLUX45 40x50 cm

TBLUX75 70x50 cm

TBLUX6045 60x45 cm

TBLUX96 90x60 cm

TBLUX1045 100x45 cm

Kriedové tabule LUX Záruka 2 
roky na 
produkt

Kriedový pútač v drevenom ráme Záruka 2 
roky na 
produkt

Krieda
zadarmo

Stierka
zadarmo

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Tabule a nástenky - Kriedové tabule 

http://www.topkancelaria.sk/kriedove-tabule-lux-p30376
http://www.topkancelaria.sk/putac-kriedovy-v-drevenom-rame-p30377


   Vitríny

17 Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu  -  Prezentačné systémy - Vitríny

SK
Odľahčená vitrína Economy s uzamykateľnými dvierkami z 
plexiskla. Dvierka bez rámu, s bočným otváraním, sú vybavené  
cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi. Zadná stena slúži ako  
popisovateľná biela magnetická tabuľa. Bezpečnostné rohy sú 
vyrobené z lisovaného plastu. Vnútorná hĺbka vitríny 12 mm.

SK
Interiérová uzamykateľná vitrína s dvomi posuvnými dverami. 
Dvierka sú vyrobené z bezpečnostného skla s protipožiarnou 
úpravou, certifikát B1 (EN 13501-1 Class C). Zadná stena slúži 
ako  popisovateľná biela magnetická tabuľa. Bezpečnostné rohy 
sú vyrobené z lisovaného plastu. Vnútorná hĺbka vitríny 30 mm.

SK
Vonkajšia uzamykateľná vitrína so silikónovým tesnením s 
certifikátom IP56 (odolnosť voči vplyvom počasia). Protipožiarna 
úprava, certifikát B1 (EN 13501-1 Class C). Pevná hliníková 
konštrukcia vitríny je vybavená dvierkami z bezpečnostného 
skla (4mm kalené sklo) a cylindrickým zámkom. Zadná stena 
slúži ako  popisovateľná biela  magnetická tabuľa. Dvere 
sa otvárajú smerom hore, oceľová podpora pre zaistenie 
otvorených dvier. Od rozmeru 12xA4 je ľahkosť  otvárania dverí 
podporená piestovým mechanizmom. Vnútorná hĺbka vitríny 25 
mm. Možnosť použitia aj ako voľne stojaca verzia na hliníkových 
nohách. Viď. príslušenstvo.

SK
Uzamykateľná vitrína Standard s dvierkami z plexiskla v 
hliníkovom ráme. Má pridané silikónové tesnenie, ktoré 
umožňuje vitrínu použiť v exteriéri, avšak za predpokladu 
zabezpečenia jej ochrany proti priamemu dažďu. Zadná stena 
slúži ako popisovateľná biela magnetická tabuľa. Vnútorná 
hĺbka vitríny 13 mm. Uzamykanie cylindrickým zámkom, 2 kľúče.

8xA4 9xA4 12xA4 15xA4 21xA4
6xA44xA4

Vitrína pre vnútorné použitie Economy  Vitrína pre vnútorné použitie Standard  

Vitrína s posuvnými dverami Vitrína pre vonkajšie použitie 

Set 2ks nôh k 
vitríne SL_P, alebo 
CT aj s pätkou pre 
priskrutkovaniePOST POSTP

Príslušenstvo 

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/vitriny-pre-vnutorne-pouzitie-economy-p30511
http://www.topkancelaria.sk/vitriny-pre-vnutorne-pouzitie-standard-p30512
http://www.topkancelaria.sk/vitriny-s-posuvnymi-dverami-p30514
http://www.topkancelaria.sk/vitriny-pre-vonkajsie-pouzitie-p30513


Elegantný hliníkový klaprám so 180 cm vysokým stojanom vhodný pre prezentáciu informácií. Možné 
umiestnenie v interiéri aj exteriéri. Pevný základ stojanu zabezpečuje dobrú stabilitu konštrukcie, ľahká montáž. 
Klipový systém sa nachádza po celom obvode tabule, ktorého manipulácia je jednoduchá a rýchla. Stačí lišty 
odklopiť a vložiť materiál. Predná antireflexná fólia chráni vložený dokument, plagát pred vyblednutím.

Elegant aluminum snap frame with 180 cm high stand suitable for most applications. Suitable for interior and 
exterior. Stable base provides good stability, easy assembly. OIC (open/insert/close) system allows contents to 
be quickly and easily changed. Front anti-reflective foil protect the embedded document, the poster before 
fading.

EN

 JEDNOSTRANNÝ

ISJA1 594x841mm

ISJA2 420x594 mm

ISJA3 297x420 mm

Obojstranné hliníkové pútače A1 s vynikajúcou stabilitou a jednoduchou obsluhou. Modely 2 a 3 sú vhodné aj 
pre vonkajšie použitie, vďaka pevným pružinám odolávajú nárazom vetra. Základňu modelu 3 je možné naplniť 
vodou, alebo pieskom, možno namontovať kolieska pre lepší presun. 

SK

Double-sided aluminum  boards A1 with excellent stability and ease of use. Models 2 and 3 are also suitable for 
outdoor use, thanks to solid springs it is resistant to wind. The base of model 3 can be filled with water or sand, 
possibility to assemble wheels for easier movement.

EN
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Reklamné pútače s klaprámom A1 Záruka 2 
roky na 
produkt

SK

OBOJSTRANNÝ

ISOA1 594x841mm

ISOA2 420x594 mm

ISOA3 297x420 mm

 
PUWA1 594x841mm

 
PUKA1 594x841mm

 
PUSA1 594x841mm

Informačný stojan s hliníkovým klaprámom Záruka 2 
roky na 
produkt

 

PUKA1
hliníková noha1

 

PUSA1
kovová noha2

 

PUWA1
plastová základňa3

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/informacny-stojan-jednostranny-p30596
http://www.topkancelaria.sk/reklamne-putace-c763_765_781
http://www.topkancelaria.sk/informacny-stojan-obojstranny-p30597


Hliníkový klaprám s jednoduchou manipuláciu sa používa pre prezentáciu plagátov a iných materálov.
Je odolný proti vplyvu počasia. Antireflexný povrch z PVC chráni produkt pred nečistotami a zabezpečuje 
kompaktný  a elegantný vzhľad. Odolný proti opotrebovaniu. 

SK

An easy-to-use aluminum snap frame is used for presentation of posters or other materials, weatherproof.  
Antireflex PVC surface protects the product from dirt and provides a compact and elegant look. Wear-resistant.EN

Záruka 2 
roky na 
produkt

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Výbava a nábytok pre kanceláriu - Prezentačné  systémy - Klaprámy

KRA1 594x841 mm

KRA2 420x594 mm

KRA3 297x420 mm

KRA4 210x297 mm

Hliníkový klaprám Záruka 2 
roky na 
produkt

Záruka 2 
roky na 
produkt

Klip rámy slúžia na jednoduché  a  ekonomické prezentačné účely. Antireflexné sklo alebo plexisklo hrubé 2 
mm zabezpečuje dokonalý a čistý vzhľad pre fotografie a obrázky, zabraňuje odrazom z okolitého osvetlenia. 
Zadná strana rámu je vyrobená z kvalitnej 3 mm MDF dosky. Montážne spony sú umiestnené tak, aby obraz bolo 
možne umiestniť horizontálne aj vertikálne. Klip rámy umožňujú bleskovú výmenu prezentovaného produktu.

SK

Clip frames suitable for simple and economical presentation purposes. Anti-reflective glass or plexi, 2 mm thick, 
ensures a perfect and clean appearance for photos and pictures, prevents reflection from ambient lighting. The 
back of the frame is made of high quality 3 mm MDF boards. Possible to hang up vertically or horizontally. Clip 
frames allow for a quick change of the inserted material.

EN

Záruka 2 
roky na 
produkt ANS21x29,7 21x29,7 cm

ANS29,7x42 29,7x42 cm

ANS13x18 13x18 cm

ANS15x21 15x21 cm

ANS28x35 28X35 cm

ANS30x40 30X40 cm

ANS30x45 30x45 cm

ANP21x29,7 21x29,7 cm

ANP50x70 50x70 cm

ANP70x100 70x100cm

ANP30x40 30x40 cm

Klip rámy Záruka 2 
roky na 
produkt

KLIP RÁM PLEXI

KLIP RÁM SKLENENÝ
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 ZISTIŤ CENU ANS

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU ANP

http://www.topkancelaria.sk/klip-ram-skleneny-p27011
http://www.topkancelaria.sk/klap-ram-na-plagaty-p30598?open_variations
http://www.topkancelaria.sk/klip-ram-plexi-p27009


 Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia  Papiere  -  Diplomy a certifikáty

SK

EN

Pre profesionálne zhotovenie certifikátov, ďakovných listov, 
diplomov, atď. Stačí už len tlačiareň. Formát A4. Balenie 20 hárkov 
A4/170g. V ponuke aj ochranné pevné dosky. 

 Diplomy a certifikáty 

217617      170 g/m² 212417      170 g/m² 216817       170 g/m² 213021     180 g/m² 217917    170 g/m²

218317      170 g/m² 218817      170 g/m² 213317      170 g/m²

215917     170 g/m²

217217      170 g/m²

213027     170 g/m² 213023     170 g/m² 213024      170 g/m² 213025    170 g/m² 213026     170 g/m²

216917     170 g/m²

213022     180 g/m²

     170 g/m²  zadná strana   predná strana

zaklápací 
diplom 

219215

220115

220116
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For creating professional impressive  certificates, thank-you letters, 
diplomas, etc. All you need is a printer. Pack of 20 sheets A4 / 170g. 
Available diploma covers without inscription.

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/dosky-standard-na-diplomy-p30613
http://www.topkancelaria.sk/diplomy-a-certifikaty-c1_55_95


Pilot V-Board popisovač na biele tabule

 Príslušenstvo k tabuliam

SK
Popisovače na biele tabule s vymeniteľnou náplňou. Majú 
intenzívne farby, sú dobre viditeľné z veľkej vzdialenosti. 
Neprerušovanú stopu bez nežiadúcich škvŕn a komfortné písanie 
zabezpečuje valcový hrot 6mm, šírka stopy 2,3 mm.

Refilable whiteboard markers have  intense colors, they are well 
visible from a long distance.  The diameter  2.3 mm of a cylindrical 
tip ensures comfortable writing, uninterrupted trace, unwanted 
stains.

Pilot V-Board náhradná náplň

SK
Náhradné náplne do popisovačov Pilot V-Board na biele 
tabule. Intenzívne farby. Jednoduchá a čistá výmena.

Replacement cartridges for the whiteboard markers Pilot 
V-Board. Intense colors. Simple and clean exchange.

SK
Popisovače Stabilo Plan sú určené na všetky druhy bielych 
tabúľ, obzvlášť vhodnÉ pre interaktívne biele tabule.
Vyrobené na báze vody, ľahko stierateľné, nezanechávajú 
zvyšky písma. Pri dlhých prezentáciách vydržia dlho bez 
viečka a nezasychajú. Valcový hrot 2,5-3,5 mm. 

Stabilo Plan whiteboard markers are designed for all types 
of whiteboards, especially for interactive whiteboards. 
Water-based. Wipes off dry with no residue. Long cap-off 
time – doesn’t dry out quickly. Cylindrical tip 2,5-3,5 mm.

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Doplnky k bielym tabuliam

SK
Popisovač s tenším telom na biele tabule. Vďaka svojej hrúbke 
pr. 13 mm je ideálny (z pohľadu držania) aj pre deti v nižších 
ročníkoch. Tenké telo popisovača umožňuje správne držanie pri 
písaní. Stopa písma 2-3 mm. Dostupné samostatne vo farbách, 
alebo v sade 4ks farieb.

Whiteboard marker with thinner body. Thanks to its thickness 13 
mm is also ideal for children of lower grades. The thin body of the 
marker allows  to hold correctly when writing. Font footprint 2-3 
mm. Available separately in colors or in a set of 4pcs of color.

Stabilo Plan popisovač na biele a interaktívne tabule

MB30 popisovač na biele tabule
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EN

EN

EN

EN

  597902

  597901

  597904

  597903

  597906

sada   5979/5 

  598104

  598106

  598102

  598103

  598101

  641/41

  641/40

  641/46

sada   641/6PL 

  MB30C

  MB30Z

  MB30M

  MB30E

sada   MB3/4 

 ZISTIŤ CENU

SADA

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/stabilo-plan-popisovac-na-biele-tabule-p30608
http://www.topkancelaria.sk/5979-pilot-v-board-popisovac-na-biele-tabule-p30410
http://www.topkancelaria.sk/5981-pilot-v-board-nahradna-napln-p30411
http://www.topkancelaria.sk/popisovac-na-biele-tabule-mb30-p30402


Čistiaci roztok na biele tabule
  PM250 250 ml

  PM500 500 ml

 Príslušenstvo k tabuliam

SK
Čistiaci prostriedok na čistenie bielych  tabúľ  s rozprašovačom. Ľahko 
a dokonale odstraňuje nečistoty, zvyšky stôp písma zo všetkých  
lakovaných, alebo keramických bielych tabúľ. Pri čistení chráni a 
leští povrch. Čistiaci roztok je biologicky rozložiteľný, neobsahuje 
agresívne látky.

EN
Whiteboard cleaner in spray. Easily and perfectly removes dirt, 
preserves and protects the surface of all type whiteboards – lacquered, 
ceramic. The cleaner a biodegradable product.

  GM1 108x51x20 mm

GM1 Magnetická stierka na biele tabule 

SK
Magnetická stierka pre suché zotieranie písma z lakovaných aj 
keramických bielych tabúľ. Pre dokonalé čistenie odporúčame 
použiť čistiaci roztok. Vďaka magnetickému povrchu môže byť 
stierka  uchytená na tabuli. 

EN
Magnetic sponge to use with dry erase for all type whiteboards 
– lacquered, ceramic. We recommend using a whiteboard 
cleaner for perfect cleaning. Thanks to the magnetic surface the 
squeegee can be attached to the board.

SK Štandardná stierka pre všetky povrchy bielych tabúľ. Stierací filc 
nie je meniteľný. Rozmery stierky 145x70x30 mm.

EN Standard squeegee for all surfaces of white boards. Wiping filc is 
not changeable. Size 145x70x30 mm. 

  9570 145x70x30 mm

22Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia  Doplnky k bielym tabuliam

SK
Stierka na biele tabule s držiakom na 3 popisovače, ktoré 
sú súčasťou balenia. Valcový hrot 2-3 mm. Rozmery stierky 
148x70x25 mm.

EN
Whiteboard squeegee with holder for 3 markers, which are 
included in the package. Cylinder tip 2-3 mm. Size 148x70x25 
mm.

Stierka klasická na biele tabule 

Stierka na biele tabule - SET s popisovačmi   SP3 148x70x25 mm

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/cistiaci-roztok-na-biele-tabule-p29557?open_variations
http://www.topkancelaria.sk/gm1-magneticka-stierka-na-biele-tabule-p18803
http://www.topkancelaria.sk/stierka-klasicka-na-biele-tabule-p24767
http://www.topkancelaria.sk/sp3-stierka-na-biele-tabule-set-s-popisovacmi-p24765


Flipchart papier
9472 20 hárkov

9495 50 hárkov

 Príslušenstvo k tabuliam

SK
Papierové bloky vyrobené z 80 g čistého papiera, rozmer 100x65 cm.  
Majú univerzálne dierovanie, vhodné pre všetky typy flipchartových 
tabúľ. Dostupné v 20, alebo 50 hárkových blokoch. Dodávané v 
kartónovej krabici. Minimálne predajné množstvo 50 hárkov/2 bloky, 
20 hárkov /5 blokov.

EN
Paper blocks made from 80 g of pure paper, size 100x65 cm. They 
have universal punching, suitable for all types of flipchart boards. 
Available in 20 or 50 sheets. Supplied in a cardboard box. Minimum 
sales amount of 50 sheets / 2 blocks or 20 sheets / 5 blocks.

Kriedový popisovač 

Popisovač s fluorescentnou farbou vyvinutý najmä pre čierne 
kriedové tabule. Najčastejšie sa používa v reštauračných zariadeniach 
na písanie denného menu. Je vhodný aj na popisovanie skla, výkladov 
a podobných plôch, ako nosiče reklamných nápisov. Vyrobený je na 
báze vody, preto je ľahko stierateľný mokrou handrou. Stopa písma 
15g/10 mm,  28g/15 mm. 

EN
Markers with fluorescent color are developed especially for black 
chalk boards, most often used in restaurants for writing daily menus. 
They are also suitable for describing glass, expositions and similar 
surfaces as promotional banners. Made on a water basis,  easily wiped 
with a wet cloth. Footprint 15g /10mm, 28g /15mm.

SK
Štandardné biele a farebné školské kriedy valcovitého tvaru, 
ktoré zabezpečujú rovnakú hrúbku písma. Sú ľahko stierateľné. 
Rozmer kriedy pr.  9,5x8cm.  Balenie 12 ks.

EN
Standard white and colored school chalks of cylindrical shape  
ensure uniform thickness font. Easy removable, size of chalk  
9.5x8cm. Packed by 12 pcs.

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Kancelárske potreby - Písacie potreby - Špeciálne ceruzky, popisovače

SK
Štandardné biele a farebné školské kriedy valcovitého tvaru, 
ktoré zabezpečujú rovnakú hrúbku písma. Sú ľahko stierateľné. 
Rozmer kriedy pr.  9,5x8cm.  Balenie 100 ks.

EN
Standard white and colored school chalks of cylindrical shape  
ensure uniform thickness font. Easy removable, size of chalk  
9.5x8cm. Packed by 100 pcs.

Krieda školská 12 ks

Krieda školská 100 ks
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  157042

  157041

  157044

  157043

  157045

  157046

28g

  157022

  157021

  157024

  157023

  157025

  157026

15g

  157027

  157048

  MB40KK12         /mix farieb

  MB40KB12

  MB40KK100       /mix farieb

  MB40KB100

SK

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU 15g

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU 28g

http://www.topkancelaria.sk/flipchart-papier-80g-cisty-100-x-65cm-p29588
http://www.topkancelaria.sk/kriedovy-popisovac-15g-p28465
http://www.topkancelaria.sk/specialne-ceruzky-popisovace-c1_3_17
http://www.topkancelaria.sk/specialne-ceruzky-popisovace-c1_3_17
http://www.topkancelaria.sk/kriedovy-popisovac-28g-p28467


Pripínačky do korkových tabúľ

Magnety farebné

SK
Magnetický organizér na biele tabule pre 4 popisovače. Priemer 
otvorov 20 mm. Organizér je dodávaný bez popisovačov.

EN
Magnetic organizer for whiteboards suitable for 4 markers. 
Diameter of holes 20 mm. The organizer is supplieds without 
markers.

110217 110x50x20 mm
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Náhradné plastové kolieska s brzdou  pre informačné tabule  
TFF , TCC, TMM. Priemer závitu 8 mm. Balenie  4 ks.SK

EN
Replacement plastic blockable wheel for information boards TFF, 
TCC, TMM. Thread diameter 8 mm. Pack of 4 pcs.

Magnetický organizér na popisovače

Náhradné kolieska 
KO1PL4 4 ks

SK Pripínačky do napichovacích tabúľ s farebnými hlavičkami tvaru 
valca. Balenie 25 ks.

EN
Pushpins to use with cork and felt boards. Colored cylindrical 
headers. Pack of 25 pcs.

SK
Magnety vo farebných plastoch, vhodné na biele  magnetické 
tabule. Dostupné  priemeroch 20 a 30 mm.  Balenie priemeru 
20mm/8 ks, 30 mm /6 ks.

EN
Magnets in colored plastic suitable for white magnetic 
boards.  Available in diam. 20 and 30 mm. Pack 20 mm/8 pcs 
and 30 mm /6 pcs.

435B   25 ks/bal

 Príslušenstvo k tabuliam

  SRH20BI

  SRH20MO

  SRH20CE

  SRH20CI

  SRH20ZL

  PRIEMER 20

  SRH20MI               /mix farieb

  SRH30BI

  SRH30MO

  SRH30CE

  SRH30CI

  SRH30ZL

  PRIEMER 30

  SRH30MI               /mix farieb

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU pr. 20

 ZISTIŤ CENU pr. 30

http://www.topkancelaria.sk/435b-pripinac-valec-fareb-mix-25-ks-pap-krab-p24571
http://www.topkancelaria.sk/110217-magneticky-organizer-na-biele-tabule-pre-popisovace-p30561
http://www.topkancelaria.sk/ko1pl4-kolesa-pre-informacne-a-moderacne-tabule-paravany-4ks-p30403
http://www.topkancelaria.sk/magnety-pr-20mm-bal-6ks-p30522
http://www.topkancelaria.sk/magnety-pr-30mm-bal-5ks-p29426


Menovka ku dverám Hitech, vypuklá
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Menovka ku dverám Classic s hliníkovou bočnicou 

Menovka ku dverám s plastovou bočnicou

Menovky ku dverám

Aktuálnu  ponuku a ďalšie modely nájdete nah
www.topkancelaria.sk sekcia Informačné tabule, štítky

BL –>
S –>

BL 

–> S 

–>

BL –> S –>

HIW116/A5 155x210 mm

HIW116 155x217 mm

HIW117 155x300 mm

HIW118 155x350 mm

HIW122 186x186 mm

HIW123 186x217 mm

HIW124 186x300 mm

HIW125 186x350 mm

HIW114 155x155 mm

HIW115 155x186 mm

TOP

TOP

HIW101 93x93 mm

HIW102 93x124 mm

HIW103 93x155 mm

HIW104 93x186 mm

HIW105 93x217 mm

HIW106 93x248 mm

HIW107 124x124 mm

HIW108 124x155 mm

HIW109 124x186 mm

HIW110 124x217 mm

HIW111 124x300 mm

TOP

DK116/A5 155x210 mm

DK117 155x300 mm

DK118 155x350 mm

DK122 186x186 mm

DK123 186x217 mm

DK124 186x300 mm

DK125 186x350 mm

DK114 155x155 mm

DK115 155x186 mm

TOP

TOP

DK101 93x93 mm

DK102 93x124 mm

DK103 93x155 mm

DK104 93x186 mm

DK105 93x217 mm

DK106 93x248 mm

DK107 124x124 mm

DK108 124x155 mm

DK109 124x186 mm

DK110 124x217 mm

DK111 124x300 mm

TOP

DE116/A5      155x210 mm

DE117 155x300 mm

DE118 155x350 mm

DE122 186x186 mm

DE124 186x300 mm

DE125 186x350 mm

DE114 155x155 mm

DE115 155x186 mm

TOP

TOP

DE101 93x93 mm

DE102 93x124 mm

DE103 93x155 mm

DE104 93x186 mm

DE105 93x217 mm

DE106 93x248 mm

DE107 124x124 mm

DE108 124x155 mm

DE109 124x186 mm

DE110 124x217 mm

DE111 124x300 mm

TOP

BL  čierna bočnica 
S    šedá bočnica 

Menovky ku dverám s vymeniteľnou grafikou sú v súčasnosti najpopulárnejšími 
tabuľami pre označenie kancelárií  a  miestností. Grafiku stačí vytlačiť na papier 
alebo fóliu a následne vložiť pod číri prítlačný plast v hrúbke 1 mm. Toto riešenie 
je veľmi variabilné, skutočne rýchle a jednoduché na obsluhu. Vaša kreativita 
dostáva neobmedzený priestor na realizáciu  interiérového/exteriérového 
značenia. Tabule sú vyrobené z eloxovaného hliníka, dostupné v rôznych 
dizajnoch. Možnosť montáže vodorovne aj zvislo.

Door nameplates with replaceable graphics are currently the most popular 
products for the designation of offices and rooms. Just print the graphic on the 
paper or foil and insert it under the clear pressing plastic in a thickness of 1 mm. 
This solution is very variable, very fast and easy to use. Your creativity gets an 
unlimited space to make any interior or exterior markings. Nameplates are made 
from  anodized aluminum, available in various designs. Horizontal and vertical 
mounting.

SK

EN

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/menovky-k-dveram-hitech-c633_725_727
http://www.topkancelaria.sk/menovky-k-dveram-klasik-93mm-zasuvne-p30606
http://www.topkancelaria.sk/menovky-k-dveram-economy-93mm-zasuvne-p30602


   Štítok na dvere
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SK
Samolepiace plastové štítky na dvere pre označenie 
miestností. Sú vyrobené z plastu s povrchovou úpravou 
strieborným, alebo zlatý elox. Text/grafické znázornenie 
je gravírované laserovou technológiou, teda bez použitia 
farby. Na požiadanie aj individuálny rozmer. Hrúbka  štítkov 
1,6 mm.

EN
Self-adhesive plastic labels for marking of doors, rooms. 
Made of plastic silver or gold anodized finish. Text or 
graphics engraved with laser technology, without using 
color. Individual dimension on request.  Thickness  1,6 mm. SZP - zlatý/symbol SSP - strieborný/symbol

SZT - zlatý/text

SST - strieborný/text

Štítok na dvere, text 4x14 cm

Štítok na dvere, piktogramy 4x9 cm

SSP13 SSP20 SSP17 SSP16 SSP19 SSP18 SSP09 SSP11 SSP12 SSP15

SSP25 SSP23 SSP21 SSP28 SSP37 SSP27 SSP30 SSP26 SSP03

SSP10

SSP14

SSP24 SSP44 SSP41 SSP40 SSP39

SST18 SST36 SST11 SST12 SST10 SST37

SST22 SST21 SST20 SST43 SST28 SST27

SST25 SST23 SST32 SST29 SST31 SST30

SST45 SST42 SST40 SST41 SST29 SST34

SST26 SST38   SST47    SST48 SST44                  individ. text  

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU SC123

Štítky s číslami 1-999 

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/stitok-na-dvere-strieborny-s-textom-p9665
http://www.topkancelaria.sk/stitok-na-dvere-zlaty-s-textom-p9669
http://www.topkancelaria.sk/stitok-na-dvere-zlaty-zo-symbolom-p9671
http://www.topkancelaria.sk/stitok-na-dvere-strieborny-zo-symbolom-p9667
http://www.topkancelaria.sk/sc123-stitky-na-dvere-s-cislami-1-999-p30611


Jednoriadkové menovky

D109 180x62 mm

D112 180x62 mm

D118 250x62  mm

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia  Informačné tabule Štítky -  Menovky a identifikácia

Dvojriadkové menovky

Plastové menovky 

D103 155x31 mm

D106 180x31 mm

D115 250x62 mm

Menovky

SK

EN
Table nameplates made of silver anodised aluminum suitable for conferences, 
receptions, bureaus in offices and other institutions. Flexible design. Just print 
the graphic on the paper or foil and insert under the transparent plastic film 
thick 1 mm. Available in one-line or two-line design.  Individual production on 
request.

Stolové menovky vyrobené zo strieborného eloxovaného hliníka vhodné 
na konferencie, recepcie, priehradky v úradoch a iné inštitúcie. Flexibilné 
prevedenie. Grafiku stačí  vytlačiť na papier, alebo fóliu  a následne vložiť pod číri 
prítlačný plast v hrúbke 1 mm. Menovky sú dostupné v jednoriadkovom, alebo 
dvojriadkovom prevedení. Na požiadanie aj individuálna výroba. 

SK
Stolové identifikátory pre rôzne účely s polohovateľným 
podstavcom. Na vsunutý papier stačí napísať meno, 
alebo text a konferencia, či školenie sa môže začať. 
Často sa používajú ako nosiče rôznych informácií napr.  
cena , popis tovaru, atď. Vyrobené z číreho plastu.

SK
Desk identifiers for various purposes with a adjustable 
base. You can write a name or text on the inserted 
paper and conference, training can begin. They are 
often used as carriers of various information, e.g. price, 
description of goods and so on. Made of clear plastic.

SRD 516 80x57  mm

SRD 517 100x67 mm

SRD 527 200x80 mm

ZAS155 62x155  mm

ZAS186 62x186 mm

Tabule pre individuálne riešenia

ZADNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

ZADNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

ZADNÁ STRANA
D112

D118

D106

D115

D103

D109

ZADNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

ZADNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

ZADNÁ STRANA

27

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

BL  čierna bočnica S  šedá bočnica 

http://www.topkancelaria.sk/menovky-na-stol-c633_643_653
http://www.topkancelaria.sk/menovky-na-stol-c633_643_653
http://www.topkancelaria.sk/stolovy-identifikator-p27207


 Puzdrá pre plastové karty 
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SK
Visačky s textilnou páskou do krku pre 
magnetické a plastové karty. Puzdro 
je vyrobené z ohybného plastu/
silonu.
  

EN
Stiff cover with a belt for plastic and 
magnetic cards. Made of flexible 
plastic.

Puzdro pre plastové karty 
s remienkom

Remienok pre menovky 

Puzdro pre menovky bez klipu Puzdro pre kartu vystavovateľa

SK
Vyrobené z čírej elastickej fólie. 
Vkladanie vytlačenej grafiky 
zhora. Puzdro je dostupné bez 
vloženého papiera. Univerzálne 
otvory pre rôzne spôsoby 
uchytenia.

EN
Made of clear elastic foil. Insertion 
of printed graphics on the top. The 
case is available without white 
paper. Universal holes for different 
attachment methods.

             601325
SK

Puzdro pre menovku vyrobené z čírej 
elastickej fólie. PLD - vkladanie z hora, 
PLM - vkladanie z boku. 

EN
Made of elastic transparent foil. PLD-
opening on the top, PLM - opening 
on a side.

SK
Textilná šnúrka do krku s klik 
patentom pre všetky nami dodávané 
visačky a menovky, alebo magnetické 
karty. Rozmery: šírka 8 mm, dĺžka   
45cm.

EN
Belt for holders. Metal clip catch can 
be used with all types of holders, 
name badges or magnetic cards. Size: 
width 8 mm, lenght 45cm.

601241

601233

601265

PLD

PLM
    PLD           601085
    PLM           601095

Kovový klip CT 210 

SK
Kovový klip pre všetky nami dodávané 
visačky a menovky. Otočný klip 
umožňuje uchytenie na odev zhora aj 
zo spodu.

EN
Metal clip can be used with all types of 
our holders and name badges. Swivel 
clip  allows mounting on clothing on 
top and bottom.

 CT 210

SK
Veľmi ľahká menovka s bočným zasúvaním. 
Uchytenie pomocou klipu alebo pripínacieho 
špendlíka. Súčasťou menovky je vsunutý biely 
papier. Rozmer 57x90 mm.

EN
Very light identifier with side sliding. Clip or 
pin attachment. Includes inserted white paper. 
Dimension 57x90 mm.

601032

601033

601075

360° otáčanie

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/360039-ct123-menovka-90x57mm-kombi-clip-p27975
http://www.topkancelaria.sk/puzdra-na-plastove-karty-s-texilnou-paskou-p30404
http://www.topkancelaria.sk/puzdra-na-menovky-bez-klipu-50ks-p27199
http://www.topkancelaria.sk/601325-visacka-na-kartu-vystavovatela-110x147mm-p29431
http://www.topkancelaria.sk/prislusenstvo-k-menovkam-c633_643_647
http://www.topkancelaria.sk/klips-americky-kovovy-ct-210-pre-identifikator-p9063


Výstražná lepiaca páska PVC čierno - žltá 

 55587  5 m x 25 mm
Protišmyková páska biela

SK
Protišmyková páska s drsným povrchom na šmykľavé plochy. Je 
vhodná do interiérov a zakrytých priestorov v exteriéri. Páska sa 
vyznačuje veľkou odolnosťou a veľmi dlhou životnosťou. Má silnú 
samolepiacu vrstvu. Používa sa najmä na oblepovanie schodov. 
Široké uplatnenie nájde všade tam, kde je nebezpečenstvo 
šmyku. Farba žltá/čierna. Návin 3mx50 mm.

EN

21147 3 m x 50 mm

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Ochrana majetku - Bezpečnostné pásky

Protišmyková páska na schody žlto-čierna

Lepiaca páska na podlahu PVC 

SK
Pre výstražné účely na označenie stĺpov, prekážok, deliacich 
čiar, nebezpečných a rizikových priestorov, alebo vyznačenia 
možného nebezpečenstva. Vyrobené z hrubej PVC fólie so silným 
lepidlom. Návin 22mx48 mm.

EN
For warning purposes to indicate columns, barriers, dividing 
lines, dangerous and risky spaces, or indication of possible 
danger. Made of thick PVC foil with strong adhesive. Size 22mx 
48mm.

SK
Vodeodolná protišmyková páska na schody a šmykľavé 
povrchy. Používa sa najmä na oblepovanie schodov. Široké 
uplatnenie nájde aj pri vodných športoch a všade tam, kde je 
nebezpečenstvo šmyku. Dobre odoláva slanej vode a čistiacim 
prostriedkom. Farba biela. Návin 5 mx25 mm.

EN
Waterproof anti-slip tape for stairs and slippery surfaces.
It is mainly used to indicate the stairs. Can also be used for 
water sports and everywhere, where is a risk of slipping. Good 
resistance to salty water and cleaning agent. White color. Size: 
5mx25 mm.

9359 22 m x 48  mm

SK
Využíva sa v priemysle, skladoch na vyznačovanie plôch pre 
manipulačnú techniku, bezpečnostných a komunikačných 
zón. Páska je odolná proti opotrebovaniu a namáhaniu. Návin: 
33mx50 mm.

EN
It is used in industry, warehouses for marking surfaces for 
handling equipment, security and communication zones. The 
tape is resistant to wear and tear. Size 33mx50 mm.

Anti-slip tape with a rough surface on slippery areas. It is suitable 
for interior and covered spaces outdoors. The tape has a high 
durability and a very long life, has a strong self-adhesive layer. It 
is used mainly for stairs, has wide application in places, where is 
a possibility of slip hazard. Color yellow - black. Size 3mx50 mm.

Pásky 

29

 LPP5ZE

  LPP5MO

LPP5BI

 LPP5CE

LPP5ZL

LPP5ZL/CI

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/vystrazna-paska-s-lepidlom-cierno-zlta-pvc-22m-x-48mm-p25561
http://www.topkancelaria.sk/55587-protismykova-paska-na-schody-biela-p22111
http://www.topkancelaria.sk/protismykova-paska-na-schody-zlta-cierna-p29313
http://www.topkancelaria.sk/lepiaca-paska-na-podlahu-pvc-p29003
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 Bezpečnosť

Výstražná páska Výstražná žltá tabuľa POZOR mokrá podlaha

Najpoužívanejšia výstražná tabuľa, ktorá upozorňuje osoby 
pohybujúce sa v blízkosti mokrej podlahy. Výstražný žltý stojan 
sa používa všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo pádu.

The most common warning board, warns people walking near 
wet floor. A warning yellow stand is used in places where it 
threatened danger of falling.

SK
Elegantný,  veľmi stabilný vymedzovací stĺp so samonavíjacím 
pásom červenej farby  5cmx1,8 m. Hlava stĺpika má po 
obvode štyri plastové drážky po 90 stupňoch pre zasunutie 
pásov z ďalších stĺpikov. Tento systém umožňuje spájať a 
vytvárať ľubovoľné tvary a ohraničenia priestorov. Vyrobený 
z chrómovanej ocele.  Ideálne pre vytváranie diskrétnych zón 
v bankách, úradoch. Má široké uplatnenie napr. na letiskách, 
múzeách, kinách a na spoločenských udalostiach, atď. Vďaka 
váhe 6,5 kg nehrozí prevrátenie.

EN

Stĺpik so samonavíjacím pásom

Tesniaca lišta na dvere transparentná

18497

SK

EN

5433-35

SK

EN

Staňte sa víťazom nad každodenným prievanom a hlukom v priestoroch, v ktorých sa nachádzate. Samolepiaca tesniaca lišta zamedzuje 
úniku tepla, zabraňuje prievanu a tlmí hluk. Vďaka hustým štetinkám na lište sa vie prispôsobiť nerovnostiam podlahy. Lišta vyrobená z 
transparentného plastu dokonale splynie s farbou dvier. Dostupná v 1 m dĺžke, ktorá sa dá pomocou pílky na železo jednoducho skrátiť na 
požadovaný rozmer. Správne pripevnená kefová lišta dokáže zabrániť nepríjemne silnému prúdeniu vzduchu spod dvier, zachytáva chlad, 
taktiež eliminuje hluk. Husté štetinky zabránia preniknutiu prachu a iných drobných nečistôt do priestoru.

Become the winner against everyday draught , draft and noise in the premises, where you are. A self-adhesive sealing strip prevents heat loss, 
draft and dampens noise. Thanks to the dense bristles on the bar can adapt to floor unevenness. A strip made of transparent plastic perfectly 
merges with the color of the door. Available in 1 m length, which can be easily shortened by using a saw to iron to the required length. 
Correctly mounted brush strip can prevent unpleasant strong airflow under the door, catches cold, also eliminates noise. Dense brushes also 
prevent dust from penetrating and other minor dirt into space.

VZT1

900194

Vytyčovacia červeno-biela výstražná páska ZÁKAZ VSTUPU 
s nelepivým povrchom. Vhodná pre ohraničenie a vytýčenie  
nebezpečných priestorov, prekážok. Dobrá prieťažnosť pásky, 
pri viazaní sa netrhá. Návin 8cmx200 m.

Warning red and white tape NO ENTRY with a non-sticky 
surface. Suitable for demarcation and defining dangerous 
areas, obstacles. Good tape strain, by tying does not rip.  Size 
8 cmx200 m.

SK

EN

Ideal for high traffic areas: airports, railway stations, museums, 
cineas, banks, offices. Segregation/ demarcation of closed 
areas. Very stable and elegant! Can be joined to create any 
shape of barrier! The belt can be extended up to 1,8m (smooth 
tape operation). Construction: Chromed Steel. Set includes: 
Post with retractable Belt + Weighted Base + Base Cover .

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

18496

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/vystrazna-paska-zakaz-vstupu-p29013
http://www.topkancelaria.sk/vystrazna-zlta-tabula-pozor-mokra-podlaha-p18737
http://www.topkancelaria.sk/900194-stlpik-so-samonavijacim-pasom-p30590
http://www.topkancelaria.sk/5433-35-tesniaca-lista-trasparentna-dvere-p30438


  Prezentačné systémy
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Drôtený závesný odkladač pre
prospekty A4 / 6 priečinkov 

SK Jednostranný šikmý plexi stojan v 
tvare L pre formát A4 a A5 .

EN One-sided oblique plexi stand 
L-shaped for A4 and A5.

SK
Pevné odkladače A4 udržia 
množstvo dokumentov bez 
akéhokoľvek prehnutia. Povrchová 
úprava strieborná prášková farba. 
Hrúbka kovových profilov 4 mm

EN

Drôtený stolový odkladač 
pre prospekty

TW5111

Drôtený závesný odkladač 
pre prospekty A4 / 15 
priečinkov 

TW5140 TW5120

Drôtený závesný odkladač pre
prospekty A4 / 1 priečinkov 

TW5112

Šikmý plastový stojan pre 
prospekty

Kolmý obojstranný stojan 
pre prospekty

TA5PV       A5
TA4PV       A4

LA4PV       A4   

SK Obojstranný kolmý plexi stojan v 
tvare T pre formát A4 a A5.

EN Vertical double sided plexi stand 
T-shaped for A4 and A5.

230

25
2

230

78
0

230

78
0

710

230

27
5

31

Fixed A4 holders keep a lot of 
documents without any deflection. 
Surface fitting silver powder paint. 
Thickness of metal profiles 4 mm.

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

LA5PV       A5

http://www.topkancelaria.sk/tw5112-droteny-zavesny-odkladac-na-prospekty-a4-1-priecinok-p29535
http://www.topkancelaria.sk/tw5140-droteny-zavesny-odkladac-na-prospekty-a4-6-priecinkov-p29538
http://www.topkancelaria.sk/tw5120-droteny-zavesny-odkladac-na-prospekty-a4-15-priecinkov-p29537
http://www.topkancelaria.sk/droteny-stolovy-odkladac-na-prospekty-p9425
http://www.topkancelaria.sk/stojanceky-na-letaky-c763_765_779?page=3
http://www.topkancelaria.sk/kolmy-obojstranny-stojan-na-prospekty-p27731


Stojan C110 pultový
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 Propagačné stojany

Stojan 2C112  pultový Stojan 4C110  pultový

Stojan C160  pultový Stojan 2C160  pultový / závesný Stojan 4C160 pultový / závesný

Stojan C230 pultový Stojan 2C230X pultový / závesný Nástenný stojan 3W230 závesný

Stojan 2C230 pultový / závesný Stojan 4C230 pultový / závesný Viacúčelový stojan 4C330         
pultový / závesný

C110 2C112 4C110

C160

C230 3W230

4C230X 4C330

SK
Variabilný - deliace priečinky 
ľubovoľne vkladateľné. Formát: 
1/3 až A4, vnútorné rozmery 
335x186x32 mm, 4 priečinky.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
závesný. Formát A4 vertikálne. 4 
priečinky, hĺbka priečinku 32 mm.

SK
Nástenný stojan s 3 priečinkami 
vyrobený z číreho plastu. Závesný. 
Formát A4 delený na 4xDL (110x220)
mm

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
formát A4 vertikálne.1 priečinok, 
vnútorné rozmery 230mmx30 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
formát A5. 1 priečinok, vertikálny. 
Vnútorné rozmery 160mmx32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
formát 1/3 z A4. 1 priečinok, 
vertikálny. Vnútorné rozmery 110 mm 
x 32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
formát 1/3 z A4, 2xDL vertikálne.  
2 priečinky, vertikálne. Vnútorné 
rozmery 110 mmx32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
závesný formát A5, vertikálne. 2 
priečinky, vnútorné rozmery 160 
mmx46 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
formát 1/3 z A4. 4 priečinky, 
vertikálne. Vnútorné rozmery 160 
mmx32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
závesný formát A5, vertikálne. 4 
priečinky, vnútorné rozmery 160 
mmx32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
závesný, formát 2 x A4 vertikálne. 2 
priečinky,  hĺbka priečinku 32 mm.

SK
Vyrobený z číreho plastu, pultový, 
závesný. Formát DL vertikálne. 4 
priečinky, hĺbka priečinku 32 mm.

2C160 4C160

2C230X

2C230

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/2c112-1-3-z-a4-volne-stojaci-priecinkovy-stojancek-2-priecinky-p24081
http://www.topkancelaria.sk/4c110-1-3-z-a4-volne-stojaci-priecinkovy-stojancek-4-priecinky-p24079
http://www.topkancelaria.sk/c110-1-3-z-a4-volne-stojaci-priecinkovy-stojanceky-1-priecinok-p24073
http://www.topkancelaria.sk/4c160-a5-volne-stojace-priecinkove-stojanceky-4-priecinky-p24089
http://www.topkancelaria.sk/2c160-a5-volne-stojaci-priecinkovy-stojancek-2-priecinky-p24087
http://www.topkancelaria.sk/c160-a5-volne-stojaci-priecinkovy-stojancek-1priecinok-p24085
http://www.topkancelaria.sk/c230-a4-volne-stojaci-priecinkovy-stojancek-1priecinok-p24043
http://www.topkancelaria.sk/2c230x-a4-volne-stojaci-zavesny-stojancek-2x-a4-priecinky-p30587
http://www.topkancelaria.sk/3w230-nastenny-stojan-na-katalogy-buletiny-p24115
http://www.topkancelaria.sk/4c330-1-3-z-a4-viacucelovy-univerzalny-stojan-4-priecinky-p24071
http://www.topkancelaria.sk/4c230-volne-stojaci-zavesny-stojancek-a4-4-priecinky-p24039
http://www.topkancelaria.sk/2c230-a4-volne-stojaci-zavesny-stojancek-4xdl-priecinky-p30586


Poštové schránky 

Poštová schránka Imola

Aktuálna ponuka www.topkancelaria.sk sekcia Ochrana majetku - Poštové schránky

Skrinka na kľúče s príveskami

Tester na bankovky DL-102 

Skrinka s priehľadnými dvierkami 
na 50 kľúčov s príveskami 

Lekárnička závesná, prenosná

SK UV tester  s napájaním na 230 
V. Výkon 6W. UV lampa slúži na 
overovanie fluorescenčných vlákien 
a ochranných znakov.

Pokladnička na Euro 

Poštová schránka Como Poštová schránka Jubille 40

SK
Predný otvor 285x20 mm. Cylindrický 
zámok, 2 kľúče. Rozmer: 240x320x60 
mm. 

T05336

SK
Predný aj zadný otvor 210x35 mm. 
Cylindrický zámok, 2 kľúče. Rozmer: 
320x250x85 mm .

SK
Veľká schránka s tubusom pre 
objemné zásielky, vyrobená z nerezu. 
Horný otvor. Rozmer: 420x350x120 
mm 

SK
Kovová skrinka na 52 kľúčov. V 
balení 60 ks farebných plastových 
príveskov. Cylindrický zámok, 2x kľúč. 
Rozmer: 300x230x78 mm

 HF300C-52K

SK
Skrinka na 50 kľúčov, vyrobená z 
pevnej ocele, predné číre sklo. V 
balení  60 ks farebných príveskov. 
Rozmer: 550x380x80 mm. Cylindrický 
zámok, 2x kľúč. Vnútro rozdelené poličkami a 

priečkami. Rúčka pre uľahčenie 
prenosu. Zatváranie dvomi 
kovovými skobami. V ponuke dve 
veľkosti.

Pokladňa na peniaze

HF550T-50K

HF087            415x350x145  mm  
HF072B           295 x350x 155 mm 

SK
Pokladňa, po otvorení, automaticky 
vysunie plastovú priehradku so 
stupnicou hodnôt vložených mincí.  
Spodná časť má 3 priehradky pre 
bankovky. Cylindrický zámok, 2x kľúč. 
Rozmer: 300x240x90 mm.

T04004     240x330x90 mm

SK
Kovová pokladňa na peniaze s 
vyberateľnou plastovou priehradkou 
4x pre mince, 1x pre bankovky.

DL102

SK

33

  T04748

  T04566

  SRH20BI / nerezová

  T04749 / strieborná

  T04751

  T04564

  T04701/ nerezová

  T05322 / strieborná

  606093

  606104   300x240x90 mm

  300x240x90 mm

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU
 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU
 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/postova-schranka-imola-p26599
http://www.topkancelaria.sk/postova-schranka-como-p26597
http://www.topkancelaria.sk/t05336-postova-schranka-jubilee-40-nerez-42x6-5x11cm-p27423
http://www.topkancelaria.sk/skrinka-na-kluce-privesky-p29269
http://www.topkancelaria.sk/hf550t-50k-skrinka-s-priehladnymi-dvierkami-na-50-klucov-privesky-p29267
http://www.topkancelaria.sk/lekarnicka-zavesna-prenosna-p27167
http://www.topkancelaria.sk/pokladna-na-peniaze-p27195
http://www.topkancelaria.sk/pokladnicka-na-euro-p28715
http://www.topkancelaria.sk/dl-102-tester-na-bankovky-uv-6w-p28959
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Podpierka chodidiel Ergonomic 

Otočný regál na šanóny DEPOTFILE 

Jednotlivé úrovne sú pevne spojené. Otáča sa ako celok. Ľahkú otáčavosť a tichú 
funkčnosť zaručuje ihličkové ložisko. Výška medzi jednotlivými policami sa nedá 
nastavovať (štandardná výška pre šanóny). Hrany políc sú chránené ABS plastom pre 
dlhú životnosť. Pevný kovový podstavec s 5 krížovou nohou a nastavovacími nožičkami, 
poradí si s  akokoľvek nerovnou podlahou. Otočný regál je dostupný ako 2 až 6 
poschodový. Stojan je možné postupne rozširovať do výšky 6 poschodí (po 2, alebo 3 
poschodiach). Kapacita jednej úrovne je 24 ks šanónov so šírkou chrbta 75 mm. Stojany 
do výšky 3 poschodí je možné  vybaviť  kolieskami.  Priemer regálov 80 cm. Farba: hrany 
políc šedé, police biele.

Kovová skriňa šedáZásuvná kartotéka  

SK
Pevná, zváraná, kovová zásuvková 
kartotéka  na  dokumenty   A4  s  
centrálnym uzamykaním. Do jednej 
zásuvky možno uložiť dokumenty s 
hmotnosťou do 35 kg. Systém blokácie 
zásuviek zamedzuje súčasnému 
vysunutiu viacerých zásuviek naraz, 
bráni tak možnému preváženiu celej 
kartotéky. Váha 40kg. Počet  zásuviek  4ks.

Plošinový vozík skladací do 
150kg

SK Uzamykateľná, dvojdverová  klasická 
šatňová skriňa s dvoma oddelenými 
priestormi. Každý z nich má poličku, 
dva háčiky na zavesenie oblečenia 
a samolepiace menovky. Špeciálne 
otvory pre priebežné odvetrávanie. 
Uzamykanie otočnou závorou na 
visiaci zámok. Povrchová úprava je 
realizovaná šedou práškovou farbou. 
Príslušenstvo za poplatok:  podložka 
pod topánky. Rozmer skrine: 180x60 
x50 cm. V ponuke  ďalšie modely.

Celokovový vozík s gumovými kolesami. 
Má dve pevné a 2 otočné riadiace kolesá. 
Plocha plošiny je potiahnutá 
protišmykovou gumou.

Praktická polohovateľná podpierka 
chodidiel s priebežnou reguláciou 
sklonu. Veľká plocha na nohy. Základný 
doplnok k vášmu pracovnému stolu.

TW31211-01

TW9710

SK

SBM203e

Šatníková skriňa dvojdverová   
šedá

SUM 320 W

KSB14e                   1321 x 622x 413 mm

V ponuke ďalšie rozmery

Výškovo 
nastaviteľná 
krížová noha 
pre elimináciu 
nerovnosti 
podlahy

Zváraná kancelárska skriňa vyrobená 
z kvalitného plechu, vybavená 4 
policami. Uzamykanie cylindrickým 
zámkom s dvojbodovým 
rozvorovým mechanizmom. 
Rozmer: 199x100x43 cm. Hmotnosť 
65 kg.

SK

SK

SK

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU  ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

http://www.topkancelaria.sk/ksb14e-kovova-kartoteka-4-zasuvky-a4-sirka-41-3cm-seda-p30591
http://www.topkancelaria.sk/sbm203e-kovova-skrina-seda-ral7035-199-x-100-x-43-5-cm-p13255
http://www.topkancelaria.sk/sum320w-kovova-satnova-skrina-dvojdielna-180-x-60-x-50-cm-p13375
http://www.topkancelaria.sk/plosinove-voziky-rudle-c763_953_959
http://www.topkancelaria.sk/vyhladavanie?keywords=DEPOT
http://www.topkancelaria.sk/podopierky-chodidiel-c1_105_129
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SK
Pero s dokumentačným atramentom certifikovaným 
podľa ISO 12757-2. Má extrémne jemný atrament 
pre rýchle písanie so šírkou stopy 0,5 mm. Vybavený 
je zatláčacím mechanizmom. Úchop v spodnej časti 
je vyrobený z mäkkej gumy, ktorá zaručuje príjemný 
pocit pri dlho písaní. Pero obsahuje veľkokapacitnú 
náplň.

Pero s dokumentačným atramentom Pointball 

Skartátory 

SK
Dennodenne sme konfrontovaní s množstvom dokumentov, ktoré je potrebné po určitej dobe starostlivo znehodnotiť. Najvhodnejší 
spôsob je skartovanie takýchto materiálov. Skartátory skartujú papier, kreditné karty, CD a DVD nosiče, kancelárske spony i zošívacie spinky. 
Automatické zapínanie a vypínanie pomocou fotobunky. Svetelný indikátor pre pohotovostný režim, zaseknutý dokument a prehriatie 
prístroja. Jednoduché vyprázdňovanie a odnímanie zásobníka s koľajničkou. Skartuje formáty do A4. Model 25.10 je vybavený silnejším 
motorom než MY2000.

  6030/46

  6030/41

Využite akciu 5+1, ktorá sa vzťahuje len na 
modré perá 

35

292701SC MY3000SCTAROS 25.10 CC

Stabilná kotúčová rezačka A3 s veľkým rez-
ným kotúčom. Spodný nôž pri každom reze 
dobrusuje rezný kotúč. Vďaka i tejto funkcii 
má rezačka dlhú životnosť. Automatický prí-
tlak papiera. Reže maximálne 10 hárkov 80g 
papiera formátu A4.

  6030/5+1M

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU

Reliéfna pečiatka - viac ako len odtlačok 

SK
Reliéfna pečiatka sa používa všade tam,  kde je potrebné 
zvýšiť ochranu dokumentov pred sfalšovaním. Má 
mnohostranné využitie, v skutočnosti nemá žiadne 
hranice. Tam, kde nie je možné použiť klasický odtlačok, 
viete pomocou samolepiacej hviezdice (s pamäťovým 
efektom) nalepiť  reliéfny odtlačok, ktorý môže slúžiť aj 
ako plomba. Dostupné rozmery:  pr. 40 mm, 50 mm a 
25x50 mm. Reliéfna pečiatka je určená pre 80g papier.

  039935

  039936

 ZISTIŤ CENU

 ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU ZISTIŤ CENU

MY2000SC

 ZISTIŤ CENU

Výhodná kúpa výkonnej skar-
tovačky + kvalitnej kotúčovej 
rezačky A3 (P120)

 ZISTIŤ CENU

  IDEAL1 pr. 40 mm

  IDEAL2 pr. 50 mm

  IDEAL3 25x50 mm

http://www.topkancelaria.sk/6030-5-stabilo-gulickove-pero-5-1-s-modrym-archivacnym-atramentom-p30588
http://www.topkancelaria.sk/6030-gulickove-pero-s-archivacnym-atramentom-p30601
http://www.topkancelaria.sk/hviezdica-soto-p9459
http://www.topkancelaria.sk/vyhladavanie?keywords=my300
http://www.topkancelaria.sk/vyhladavanie?keywords=taros
http://www.topkancelaria.sk/skartovacka-papermonster-p29057
http://www.topkancelaria.sk/my-2000-sc-skartator-na-16-list-kotuc-rezacka-a3-p28921
http://www.topkancelaria.sk/vyhladavanie?keywords=idea
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Originálny tvar pracovnej dosky a 
zdvíhací mechanizmus stolov MOTION 
Ergo umožňuje nastavenie správneho 
sedenia a podstatne znižuje riziko 
preťaženia chrbtice a následných 
obtiaží.

Nesprávne sedenie spôsobuje výhrez 
medzistavcovej platničky v bedrovej a 
krčnej chrbtici, skoliózu, bolesti hlavy, 
závraty a chronickú bolesť chrbta.

Sed je neprirodzenou polohou človeka. 
Stoly MOTION Ergo vám umožnia 
vykonať vitálnu zmenu a pokračovať 
v práci v stoji. Ramená zostávajú 
podopreté a oproti sedeniu dochádza k 
narovnaniu nôh. Celkovo sa zlepší krvný 
obeh a určite sa budete cítiť lepšie.

Trapézové svaly relaxujú
Váha ramien sa prenáša 
na stolovú dosku, čo 
umožňuje relaxáciu šije

MOTION ERGO

Váha tela sa prenáša na 
operadlo stoličky, napätie 
svalov pozdĺž chrbtice klesá, 
tlak na chrbticu sa znižuje

Napätie svalov 
šije klesá

Podstatne  znižujeme 
napätie v zápästí a na 
predlaktí

Vyžiadajte 112 str. tlačený katalóg špecializovaný na kancelársky nábytok.

www.mojnavrh.sk/topkancelaria

Zdvíhací mechanizmus stolov MOTION 
Ergo umožňuje nastavenie správnej 
výšky pracovnej dosky voči vašej 
výške, čo je nevyhnutnou podmienkou 
pre správne sedenie. Vďaka výrezu v 
pracovnej doske dostanú vaše ramená 
podporu, čím sa uľaví trapézovým 
svalom a umožní relaxácia šije.

 ZISTIŤ CENU

 POZRIEŤ KATALÓG

http://www.topkancelaria.sk/vyhladavanie?keywords=v%C3%BD%C5%A1kov
https://issuu.com/topboards/docs/top_office_2019_katalog_kancelarsky
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