AKČNÍ NABÍDKA LEDEN - ÚNOR 2018
Lepící páska

TICHÁ lepící páska

- šíře 48 mm
- návin 60 m

Skutečně nehlučná lepící páska na balení,
která je hlukově nesrovnatelná s běžnými páskami!
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- nosný materiál: PP fólie
- lepidlo: akrylát
- karton: 36 ks

Čirá:

obj. kód: 110060

Havana: obj. kód: 110061

Cena: 11,50 Kč

Obj. kód: 110074

Původní cena: 15,34 Kč

Cena: 18,50 Kč
Strojek na lepící pásku s brzdou

Strojek na lepící pásku TESA Comfort s brzdou

- určeno pro pásky do šíře 48 mm

- určeno pro pásky do šíře 50 mm a
s maximálním návinem 132 m
- nůž je vždy chráněn bezpečnostním krytem
- nastavitelná válečková brzda
- varianta Comfort obsahuje
měkčenou rukojeť a nůž,
který se vyklápí až po zatížení
přítlačné lamely.

Obj. kód: 880129

Cena: 99,80 Kč
Původní cena: 117,- Kč

Obj. kód: 880132

Lepící páska s nosičem
- šíře 19 mm
- návin 33 m
- kvalitní plastový nosič

Cena: 269,- Kč
Původní cena: 316,- Kč

Obj. kód: 880126

Cena: 26,80 Kč

Lepící páska “UŽ NIKDY NŮŽKY”

Původní cena: 31,40 Kč

- šíře 19 mm
- návin 25 m
- vhodná pro fixaci plakátů, obrázků, balení dárků,
balíčků apod.
- snadné odtržení rukou díky vroubkovanému okraji
- vysoká přilnavost
- neobsahuje rozpouštědla

Lepící páska bankovní

- šíře 19 mm
- návin 33 m
- popisovatelná bankovní lepící páska
- při aplikaci na bílý papír je zcela neviditelná
- vysoce přilnavá, nezažloutne
- vhodná pro profesionální použití

Obj. kód: 110032

Obj. kód: 110030

Cena: 28,- Kč

Cena: 38,30 Kč

Původní cena: 32,94 Kč

Původní cena: 44,90 Kč

Lepící páska oboustranná

Lepící páska textilní stříbrná pevná

- šíře 15 mm
- návin 10 m
- značka MILAN

- šíře 48 mm
- návin 10 m
- velice pevná díky vetkané textilii
- voděodolná díky potahu z PE
- snadné trhání rukou
- všestranné použití svazování kabelů, lepení koberců, k utěsnění
- využití v dílně i domácnosti

Obj. kód: 110363

Cena: 23,90 Kč
Původní cena: 27,90 Kč

Obj. kód: 110174

Magnetická páska XYRON
- šíře 19 mm
- návin 7 m
- magnetická lepící páska s permanentním lepidlem
- v praktickém plastovém obalu s nožem na odříznutí pásky

Cena: 23,90 Kč
Původní cena: 28,19 Kč

Cena: 172,- Kč

Obj. kód: 110199

Původní cena: 202,50 Kč

Lepící páska magnetická
- na jedné straně magnetická vrstva,
na druhé straně extra přilnavá samolepící vrstva
- pro rychlé připevnění obchodních vývěsek,
fotografií, plakátů a jiných předmětů
na prodejních místech
- využití v kanceláři, dílnách i domácnostech
- cena za 1m

šíře: 25 mm
síla: 2 mm

Obj. kód: 110198

Cena: 115,- Kč/m

šíře: 50 mm
síla: 1,6 mm

Obj. kód: 110197

Cena: 159,- Kč/m
Původní cena: 189,22 Kč

Původní cena: 145,15 Kč

Skartovačka DWS-1006CD
Celofánový arch barevný
- skartovačka vhodná do malých
a domácích kanceláří
- šíře vstupu 220 mm
- šíře řezu 4x32 mm
- kapacita skartace 10 listů A4/70g papíru
- automatický systém start/stop
- skartace kreditních karet, CD/DVD
- zpětný chod
- objem koše 20 l

- rozměr 70 x 100 cm
- dárkový celofán vhodný k balení
dárkových košů, kosmetiky, svíček,
či jiných dekorativních předmětů
- barvy: modrá, zelená, červená, oranžová

Obj. kód: 429013

Obj. kód: 916032

Skvělá cena!!!
4,50 Kč/ks

Cena: 1266,- Kč
Původní cena: 1490,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 16.1. do 28.2.2018
DEALERSKÉ SLEVY SE NEVZTAHUJÍ NA ZBOŽÍ V AKCI.

DOPRAVA V RÁMCI REGIONU ZDARMA.

POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
bližší informace Vám poskytne obchodní zástupce Petr Krayzel, tel: 602 512 471
nebo Roman Hadač, tel: 608 684 156.

Více informací o našich produktech naleznete v

E-SHOPU na stránkách WWW.OKA.CZ
OKA Office s.r.o., provozovna: Nádražní 30, KRNOV, tel: 554 619 474
e-mail: oka@oka.cz e-shop: www.oka.cz, reklamnipredmety.oka.cz

