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Prezentačný systém CEP a Leitz

Prezentačná sada
Sada štyroch prezentačných odkladačov s možnosťou upevnenia na ste-
nu alebo na stôl v závislosti od postavenia podložky. Súčasťou balenia 
je montážna sada na upevnenie odkladačov na stenu. Rozmery odkla-
dača (š × v × h) 280 × 260 × 44 mm.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 ES5400 02 Prezentačná sada priehľadná číra 49,40
5 ES5400 34 Prezentačná sada priehľadná modrá 49,40

Prezentačné odkladače
Samostatne dokúpiteľné odkladače na formát papiera A4, použiteľné 
do prezentačného stojana alebo pri súčasnom zakúpení podložky vy-
užiteľné ako sada odkladačov na stôl alebo na stenu, samostatne ne-
použiteľné. Rozmery (š × v × h) 280 × 260 × 44 mm. Väčšie balenie 4 ks.

Obj. kód Názov Farba Cena €

6 ES5410 02 Prezentačný odkladač priehľadná číra 12,30
7 ES5410 34 Prezentačný odkladač priehľadná modrá 12,30

Sada odkladačov na stenu
Atraktívna sada s  piatimi vyberateľnými odkladačmi pre dokumenty 
formátov do  24 × 32  cm. Vynikajúca viditeľnosť zobrazovaného ma-
teriálu, materiál nárazuvzdorný recyklovaný polystyrén. Rozmery 
(š × v × h) 346 × 536 × 140 mm.

Obj. kód Názov Farba Cena €

1 CP5300 21 Sada piatich odkladačov na stenu sivá 86,90

Nástenný panel na triedenie pošty
Panel s tromi odkladačmi na triedenie pošty pre dokumenty do formá-
tu 24 × 32 cm s možnosťou zavesenia odkladačov spolu alebo každého 
separátne. Postranný „U“ rez udrží obálky A3+. Materiál nárazuvzdor-
ný recyklovaný polystyrén. Rozmery jedného odkladača (š × v × h) 
361 × 270 × 86 mm. Dodávané vrátane montážnych skrutiek.

Obj. kód Názov Farba Cena €

2 CP7103 61 Nástenný panel na triedenie pošty číra 33,40

Nástenný magnetický panel
Panel, ktorý sa dá upevniť na akýkoľvek oceľový povrch, prípadne na-
montovať na  stenu. Vhodný pre vloženie dokumentov do  formátu 
24 × 32 cm a tiež väčšie formáty vďaka postrannému „U“ rezu. Maximál-
na záťaž 2 kg. Materiál nárazuvzdorný recyklovaný polystyrén. Rozme-
ry (š × v × h) 361 × 270 × 86  mm. Dodávané vrátane montážnych skru-
tiek.

Obj. kód Názov Farba Cena €

3 CP0001 70 Nástenný magnetický panel číra 23,40
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