Tabulka č. 1
Vzorová zakázka
Pořadové číslo
1.
2.
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Produkt
Papír
Toner HP LaserJet 1320/3390/3392
Průhledná kapsa (visačka) na jmenovky se závěsným klipem
Kartonový pákový pořadač A4
Kartonový pákový pořadač A4
barevný papír
euroobal A4
bíle samolepící etikety pro laserové tiskárny
obálky C5
obal na doklady "L"
archivační box
archivační krabice s víkem
stojan na časopisy
dvoukroužkové desky A4
samolepící bločky v kostce
korekční strojek s výměnnou náplní
odkladač na dokumenty
samolepící indexové záložky
fluorescentní zvýrazňovač
náhradní panely (kapsy) do prezentačního stojanu

Specifikace
500 listů A4 80g/m2
Q5949X
otevřená shora, vizitkový formát
šíře hřbetu 5,0 cm
šíře hřbetu 7,5 cm
500 listů A4 160g/m2
nahoře otevřené, průhledné, euroděrování, hladký povrch, tloušťka ‐ 80 mikronů
24 ks na archu (3x8), rozměr etikety ‐ 70 x 36 mm
samolepící s krycí páskou, rozměr162 x 229 mm, 80g/m2
A4, tloušťka 110 mikronů
pro dokumenty A4, rozměry ‐ 33 x 26 x 7,5 cm
rozměry 50x26x34 cm (šxvxh), kapacita 5 boxů 10 cm
karton, šířka hřbetu 8 cm, na dokumenty A4
tuhý karton, šíře hřbetu 2,5 cm
76 x 76 mm ‐ 450 listů
šíře stopy 4,2 mm
na dokumenty do formátu A4+, plast, stohování kolmo i předsazeně
supersilné
supersilné, balení 66ks
vhodný pro psaní na všechny druhy papíru, 4 barvy
formát A4, průhledný PP s vyztuženým pevným ocelovým drátem, který je obalen plastem

Počet ks/balení
40 balení (1 balení = 1 krabice = 5 balíků)
3 ks
125 ks
25 ks
20 ks
4 balení
6 balení (100 ks)
3 balení (1 balení = 100 archů)
4 balení (1 balení = 100ks)
3 balení (1 balení=100 ks)
11 ks
10 ks
12 ks
37 ks
8 ks
4 ks
6 ks
8 ks
6 ks
3 balení (1 balení = 10 ks)

