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Aukční podmínky

Přihazovat je možné pouze z našich internetových stránek, veškeré příkazy doručené na naši emailovou adresu jsou bohužel
neplatné.

	HISTORIE PŘÍHOZŮ

	V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v
aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující.

	VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ

	Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo je zasíláme na dobírku a to
maximálně do 14 dnů od vydražení první aukce. Informujte nás prosím emailem nebo telefonicky o odběru vydražených aukcí.
 
	VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

	1. Aukční los se prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce. Při více shodných nabídkách má přednost účastník, jehož příkaz
přišel dříve. Veškeré aukce končí ve 22:00 hod daného dne. U příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální
cenu, kterou je dražitel ochoten za položku zaplatit. Vyvolávací cena je cenou minimální! U všech vydražených losů připočítáváme
10 % přirážku + 20 % DPH, tj. celkem 12 % z dosažené ceny.
 
	2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo vyobrazení reklamovat nelze.
Případné reklamace se vyřizují okamžitě při převzetí zboží, při písemném zaslání položky a převzetí zásilky na dobírku lze
reklamovat nejpozději do 8 dnů po převzetí zásilky. Losy označené zkratkou KVP, Sbírky a partie (ani jednotlivé položky z partií)
známek nelze v žádném případě reklamovat. Reklamované losy musí být vždy v původním stavu, tak jak byly vydraženy.

	3. Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní na dobírku nejpozději do 14 dnů po končení aukce. Poštovné a balné se
připočítává k ceně.

	4. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí obecně platnými předpisy
ČR a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.

	5. Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami.

	6. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:

Rozmezí Částka Rozmezí Částka
1 Kč - 50 Kč 5 Kč 50 - 100 Kč 10 Kč

100 Kč - 500 Kč 20 Kč 500 - 1000 Kč 50 Kč
1 000 Kč - 2000 Kč 100 Kč 2 000 - 5 000 Kč 200 Kč

5 000 Kč - 20 000 Kč 500 Kč 20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč 2 000 Kč 100 000 Kč a více 5 000 Kč

7. Aukční losy je nutné zaplatit do 14 dnů od jejich vydražení.
 
	8. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně
atest u znalce na náklady původního majitele.

	9. Z prodaných losů si aukční firma odečítá 10 % provizi + 21 % DPH, tj. celkem 12,1 % z dosažené ceny. Prodané losy
proplácíme po předchozí dohodě do 14 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme majitelům poštou v cenném psaní nebo si je
mohou vyzvednout osobně.

	10. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před ukončením aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5 % z
vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč. Za nevydražené aukce vrácené zpět majiteli se účtuje manipulační poplatek ve
výši 20,- Kč za položku.
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Literatura a Pomůcky

218945 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 24
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218946 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 24
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218947 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 24
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218948 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 24
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218949 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 24
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218950 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218951 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218952 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218953 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218954 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

3www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 14. 9. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218945
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218946
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218947
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218948
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218949
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218950
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218951
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218952
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218953
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218954


218955 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218956 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218957 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218958 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218959 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218960 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218961 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218962 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218963 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218964 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218965 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 25
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line
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218966 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 30
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218967 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 30
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218968 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 30
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218969 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 30
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218970 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218971 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218972 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218973 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218974 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218975 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218976 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line
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218977 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218978 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 27,5
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

60 Kč on-line

218979 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218980 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218981 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218982 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218983 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218984 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218985 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218986 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218987 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line
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218988 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218989 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218990 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218991 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218992 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218993 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 35
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218994 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218995 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218996 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218997 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

218998 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

7www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 14. 9. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218988
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218989
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218990
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218991
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218992
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218993
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218994
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218995
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218996
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218997
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218998


218999 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219000 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219001 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219002 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219003 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219004 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219005 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219006 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219007 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219008 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219009 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line
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219010 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219011 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219012 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219013 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219014 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219015 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219016 Hawidky na známky - černé - 20 Ks - 36
Samolepící ochranné hawidky na známky v páskách 217 mm
dlouhých, černé. Uvedený formát je na velikost známky, od kraje do
kraje je hawidka o 4 mm širší. Balení obsahuje 20ks stejných
hawidek

70 Kč on-line

219017 Plata na mince TAB 77 BL
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219018 Plata na mince TAB 77 BL - 1 Ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

70 Kč on-line

219019 Plata na mince TAB 77 BL - 1 Ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

70 Kč on-line

219020 Plata na mince TAB Euro
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line
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219021 Plata na mince TAB 15
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219022 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219023 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219024 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219025 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219026 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219027 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219028 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219029 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219030 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

150 Kč on-line

219031 Plata na mince TAB 40 - 1 ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

70 Kč on-line
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219032 Plata na mince 20x 41x41 mm
Samostatná plata Leuchtturm do kufrů KOS, vnější rozměr 192x137
mm, balení obsahuje 2 ks stejného rozměru.

110 Kč on-line

219033 Plata na mince 20x 41x41 mm
Samostatná plata Leuchtturm do kufrů KOS, vnější rozměr 192x137
mm, balení obsahuje 2 ks stejného rozměru.

110 Kč on-line

219034 Plastové listy ENCAP na mince 28/29
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

60 Kč on-line

219035 Plastové listy ENCAP na mince QXL
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

60 Kč on-line

219036 Plastové listy ENCAP na mince 32/33
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

60 Kč on-line

219037 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

30 Kč on-line

219038 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

30 Kč on-line

219039 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

30 Kč on-line

219040 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

30 Kč on-line

219041 Plastové listy ENCAP na mince 26/27 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

30 Kč on-line

219042 Plastové listy MB - červené
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách do plat MB

30 Kč on-line
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219043 Plastové listy MB - červené
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách do plat MB

30 Kč on-line

219044 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

1 000 Kč on-line

219045 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

1 000 Kč on-line

219046 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

1 000 Kč on-line

219047 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

1 000 Kč on-line

219048 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

1 000 Kč on-line

219049 Obaly na albové listy A4 50 ks
Obaly na albové listyformátu A4 Leuchtturm   zhotovené z pevné
fólie neobsahující měkčidla.

350 Kč on-line

219050 Obaly na albové listy A4 50 ks
Obaly na albové listyformátu A4 Leuchtturm   zhotovené z pevné
fólie neobsahující měkčidla.

350 Kč on-line

219051 Obaly na albové listy A4 50 ks
Obaly na albové listyformátu A4 Leuchtturm   zhotovené z pevné
fólie neobsahující měkčidla.

350 Kč on-line

219052 Obaly na albové listy A4 50 ks
Obaly na albové listyformátu A4 Leuchtturm   zhotovené z pevné
fólie neobsahující měkčidla.

350 Kč on-line

219053 Obaly na albové listy A4 50 ks
Obaly na albové listyformátu A4 Leuchtturm   zhotovené z pevné
fólie neobsahující měkčidla.

350 Kč on-line
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219054 Obaly na bankovky - 204x123 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla.

160 Kč on-line

219055 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla.

145 Kč on-line

219056 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla.

145 Kč on-line

219057 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219058 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219059 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219060 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219061 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219062 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219063 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219064 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line
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219065 Obaly na dopisy HP 40 - 220 x 114 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

145 Kč on-line

219066 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219067 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219068 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219069 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219070 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219071 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219072 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219073 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219074 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219075 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line
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219076 Obaly na dopisy HP 50 - 187x125 mm
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z pevné fólie
neobsahující měkčidla. Balení obsahuje 50 ks

150 Kč on-line

219077 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219078 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219079 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219080 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219081 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219082 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219083 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219084 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219085 Obaly na pohlednice 150x107 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

150 Kč on-line

219094 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line
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219095 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219096 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219097 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219098 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219099 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219100 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219101 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219102 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219103 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219104 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219105 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line
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219106 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219107 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219108 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219109 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219110 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219111 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219112 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219113 Obaly na pohlednice 145 x 95 mm - 200 ks - Tenká fólie
Obaly na pohledy a dopisy Leuchtturm   zhotovené z
polyprohylenové fólie. Balení obsahuje 200 ks

140 Kč on-line

219900 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219901 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219902 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line
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219903 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219904 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219905 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219906 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219907 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219908 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219909 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219910 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219911 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219912 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219913 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line
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219914 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219915 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219916 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219917 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219918 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219919 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219920 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219921 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219922 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219923 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219924 Plastové listy Folio 1C
Volné průhledné plastové listy k uchování dokumentů formátu !Folio"
210x330 mm a amerických "Legal" 216x356 mm, nebo také velkých
bankovek, dopisů a cenných papírů. Vnější rozměr 290x365 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line
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219925 Plastové listy Kanzlei ZWL
Volné průhledné plastové černé mezilisty.
Vnější rozměr 360x430 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line

219926 Plastové listy Kanzlei ZWL
Volné průhledné plastové černé mezilisty.
Vnější rozměr 360x430 mm.
Balení 5 kusů.

200 Kč on-line
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