
Jaké částky projekt „PAPÍR POMÁHÁ“ 
věnoval a komu konkrétně pomohl 

naleznete na stránkách:
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PLATNOST 07.10.2019 - 31.01.2020
NOVINKY - SLEVY - AKCE

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz
Otevírací doba: 7:00 - 17:00 hod (PO-PÁ)

Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

10x karton + Mikov Ruby - Uni nůž4x karton + kuchyňská váha Profi cook

15x karton + Mikov Ruby - nůž šéfk uchaře

3x karton + čaj Twinings EARL GREY 200 g 3x karton + zrnková káva Segafredo 1 kg3x karton + inst.káva Davidoff  100 g

1x karton + voda po holení STR8 100ml 2x karton + máslové sušenky 454 g

20x karton + podpěra chodidel Climat Control 40x karton + horkovzdušná fritéza Profi cook

495,--
599,-- včetně DPH

karton 5 x 500ls

formát g/m2 listů v bal. bal. v kartonu
A4 80 500 5

■  PAPE EXCLUSIVE
Vysoce bílý univerzální papír s velmi dobrými vlastnostmi při průběhu 
strojem, vysoká odolnost vůči stárnutí . Vhodný pro duplex. Se zárukou pro 
laserový a inkoustový ti sk. Certi fi kace ISO 9706, FSC, ColorLok, EuroLabel.

kód akce: 0135482

1.485,--
1.796,90 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135483

1.485,--
1.796,90 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135484

1.485,--
1.796,90 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135480

495,--
599,-- včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135481

990,--
1.197,90 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135489

9.900,--
11.979,-- včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135499

19.800,--
23.958,-- včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135486

4.950,--
5.989,50 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135487

4.950,--
5.989,50 včetně DPH

cena akce

kód akce: 0135488

7.425,--
8.984,30 včetně DPH

cena akce
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4x                 +4x                 +

40x                 +

10x karton + horkovzdušný venti látor do zásuvky

NOVINKA 
U PAPE

NOVINKA 
U PAPE

1x                 +1x                 +

NOVÝ PŘEBAL 
NOVÁ KVALITA

kód akce: 0135485

1.980,--
2.395,80 včetně DPH

cena akce
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  ZÁDOVÁ OPĚRKA FELLOWES
    PROFESIONAL
Zádová opěrka zajišťuje správné a pohodlné 
dlouhodobé sezení. Pomáhá redukovat napětí  
v zádech a udržuje přirozené zakřivení v dolní 
části  zad. Inovační trojitá fi xace zajišťuje stabilitu 
zavěšení a předchází přesouvání podpěry na židli. 
Vhodná jako prevence proti  bolestem a křivení 
páteře. Doporučena Mezinárodní akademií pro 
ergonomické produkty FIRA™.
• třídílná opěrka zad zajišťuje opti mální 
   oporu v bederní části  zad
• moderní design vhodný do kanceláře
• vysoká kvalita
• s anti bakteriální vrstvou MICROBAN™
• snadné a pevné uchycení díky tříbodovému
   popruhu s odolnou přezkou
• fi xační popruhy s nastavitelnou délkou
• snadná montáž bez nutnosti  použití  nářadí 
• rozměry: 365×375×55 mm

obj.číslo
9410001

■  ZÁDOVÁ OPĚRKA FELLOWES
    PROFESIONAL SÍŤOVANÁ
Zádová opěrka zajišťuje správné a pohodlné dlouhodobé 
sezení. Pomáhá redukovat napětí  v zádech a udržuje 
přirozené zakřivení v dolní části  zad. Součástí  opěrky je 
speciální podpěra bederních zad vyrobena z paměťové 
pěny, možnost nastavení výšky pro individuální potřebu 
sedícího. Doporučena Mezinárodní akademií pro 
ergonomické produkty FIRA™.
• tvaruje se dle kontury těla
• moderní design vhodný do kanceláře
• z prodyšné síťoviny – zaručuje proudění vzduchu
• speciální podpěra vyrobená z paměťové pěny
   podepírá bederní část zad, možnost nastavení výšky
• kvalitní upínací systém Tri-Tensioning umožňuje 
   připevnění prakti cky ke každé židli a eliminuje
   potřebu opakované regulace
• snadná montáž bez nutnosti  použití  nářadí 
• rozměry: 505×440×150 mm

obj.číslo
9410000

■  DRŽÁK DOKUMENTŮ
Používáním kancelářského držáku dokumentů Fellowes 
předcházíte bolesti  šíje a krční páteře. Vhodné do 
kanceláře i domácnosti . Rozložitelný, jednoduše 
skladovatelný. Usnadňuje organizaci věcí na pracovním 
stole. Doporučena Mezinárodní akademií pro 
ergonomické produkty FIRA™.
• nastavitelný úhel – 6 pozic
• rozložitelný, lze jednoduše uložit 
   do zásuvky nebo tašky na notebook
• vybaven klipsem, který udrží 
    až 75 listů velikosti  A4
• plynule nastavitelný úhel sklonu
• připojenou podložku je možné 
   využít k zaznamenání poznámek
• materiál plast 
• rozměry: 320 × 227 × 158 mm

obj.číslo
9102221

■  STOJAN POD POČÍTAČ
    FELLOWES PREMIUM
Používáním stojanu pod počítač Fellowes 
Premium podporujete čisté a uspořádané 
pracoviště, šetří místo.
• moderní a stylový design
• odolná kovová konstrukce
• regulace šířky v rozsahu 180 až 230 mm
• kolečka s aretací
• materiál kov
• rozměry: 240 × 230 × 270 mm

obj.číslo
9102219

■  PODPĚRA CHODIDEL
    FELLOWES MICROBAN
Ergonomická podpěra nutí  k akti vnímu sezení a 
končeti ny nejsou ve strnulé poloze, tí m podporuje 
žilní návrat krve k srdečnímu svalu a předchází 
bolestem zad. Povrch podpěry je z anti bakteriálního 
povrchu MICROBAN, který zabraňuje rozšiřování 
mikroorganismů. Povrch není nutné mýt a je stále 
akti vní. Doporučena Mezinárodní akademií pro 
ergonomické produkt FIRA™.
• plynule nastavitelný a uzamknutelný úhel naklonění 
• 3 nastavitelné výšky opěrky – plynulé nastavení úhlů
  (0–35°, 3 výškové pozice 10,5 cm, 12 cm a 13,5 cm) 
• rozměry: 444×108×336 mm

obj.číslo
9100006

790,--
955,90 včetně DPH

■  PODPĚRA CHODIDEL FELLOWES
    CLIMAT CONTROL
Vyhřívaná ergonomická podpěra řeší problém 
„studených chodidel“ nutí  k akti vnímu sezení. Nohy 
nejsou ve strnulé poloze, tí m podporuje žilní návrat 
krve k srdečnímu svalu a předchází bolestem zad. Po 
zapnutí  vyhřívání se výhřev automati cky z úsporných 
i bezpečnostních důvodů vypne po 8 hodinách. Nový 
cyklus se spustí  přepnutí m hlavního vypínače uživatelem.
• 2 nastavení teploty s odpovídajícím příkonem 
   125 W a 250 W, nebo jen chlazení větrákem 
• 3 nastavitelné úhly sklonu 5°, 14° a 20° 
• 2 nastavitelné výšky 127 mm a 152 mm 
• povrch podpěry – masážní hrbolky 
• délka přívodního kabelu cca 1,25 m 
• tepelná pojistka proti  přehřátí 
• rozměry: 415×150×246 mm

obj.číslo
9100005

1.390,--
1.681,90 včetně DPH

187,--
226,30 včetně DPH

690,--
834,90 včetně DPH

990,--
1.197,90 včetně DPH

810,--
980,10 včetně DPH

Nakupte ergonomické pomůcky a počítačové 
příslušenství Fellowes za 1.500,-- Kč bez DPH
a dárková sada Fa je Vaše.  
Platí pro objednávky na www.pape.cz, 
nebo při nahlášení akce při objednávání.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  PODLOŽKA POD ZÁPĚSTÍ
Používáním podložky pod zápěstí  Fellowes CRYSTAL 
předcházíte bolesti  zapěstí . Speciální výplňový materiál 
pomáhá udržet zápěstí  ve správné poloze během práce. 
Vhodné do kanceláře i domácnosti . Určena pro práci 
s myší, s tabletem, kalkulačkou nebo s pokladnou. Gel 
se vytvaruje podle ruky a redukuje tlak na zápěstí . Tvar 
podložky pod zápěstí  je závislý na síle tlaku ruky a tělesné 
teplotě, zlepšuje krevní oběh.
• povrch je příjemný na dotek, snadno se čistí 
• proti skluzová úprava
• rozměry: 122 × 88 × 18 mm

obj.číslo
9101014

■  GELOVÁ PODLOŽKA POD MYŠ
Používáním podložky pod myš a zápěstí  Fellowes 
CRYSTAL předcházíte bolesti  zapěstí . Speciální výplňový 
materiál pomáhá udržet zápěstí  ve správné poloze 
během práce. Vhodné do kanceláře i domácnosti . Gel 
se vytvaruje podle ruky a redukuje tlak na zápěstí . 
Tvar podložky pod zápěstí  je závislý na síle tlaku ruky 
a tělesné teplotě, zlepšuje krevní oběh. Podložka pod 
myš zajišťuje dokonalou kvalitu zachycení pohybu 
kuličkové i opti cké myši.
• povrch je příjemný na dotek, snadno se čistí 
• proti skluzová úprava
• rozměry: 230 × 202 × 14 mm

obj.číslo
9101013

■  DRŽÁK KLÁVESNICE A MYŠI
Používáním držáku klávesnice a myši Fellowes 
Offi  ce Suites předcházíte bolesti  zápěstí . Umožňuje 
umísti t klávesnici do vhodné výšky, ergonomické 
tvarování podložky pod zápěstí  zaručuje náležitou 
podporu pro zápěstí  a komfort práce. Vhodné do 
kanceláře i domácnosti . Usnadňuje organizaci věcí 
na pracovním stole. Zasouvací – pokud klávesnice 
není používaná, je možné zásuvku zasunout pod 
desku psacího stolu. Součástí  je pěnová podložka, 
která zabezpečí pohodlné podepření zápěstí  během 
práce na klávesnici.
• možnost instalace ve 3 různých 
    výškách: 64, 53 nebo 43 mm
• podložku pro myš je možné instalovat 
   zleva nebo zprava
• pěnová podložka s anti bakteriální 
   vrstvou MICROBAN 
• aretace klávesnice brání posouvání 
• materiál plast
• maximální rozměr klávesnice 21 × 51,5 cm
• rozměry: 542 – 792 × 63 – 84 × 353 mm

obj.číslo
9102211

1.090,--
1.318,90 včetně DPH

■  STOJAN POD MONITOR FELLOWES
    OFFICE SUITES STANDARD
Používáním stojanu pod monitor Fellowes STANDARD 
předcházíte bolesti  šíje a krční páteře. Umožňuje 
nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové 
napětí  ramen a krku. Vhodné do kanceláře i domácnosti . 
Určen pro všechny typy monitorů či LCD / TFT monitorů 
do hmotnosti  do 36 kg. Doporučena Mezinárodní 
akademií pro ergonomické produkty FIRA™.
• možnost regulace výšky – 5 pozic - 10 až 15 cm
• možnost uložení klávesnice nebo notebooku
   pod stojan
• anti skluzové gumové nožky
• dodatečná zásuvka na tužky, obálky, dokumenty atd.
• snadná instalace bez nutnosti  použití  nástrojů 
• rozměry: 500×100×364 mm

obj.číslo
9102218

790,--
955,90 včetně DPH

■  STOJAN POD MONITOR
    FELLOWES STANDARD
Používáním stojanu pod monitor Fellowes 
STANDARD předcházíte bolesti  šíje a krční 
páteře. Umožňuje nastavení monitoru na úroveň 
očí, čím zmírňuje svalové napětí  ramen a krku. 
Vhodné do kanceláře i domácnosti . Určen pro 
monitory či LCD / TFT monitory o maximální 
hmotnosti  do 27 kg. Z vysoce odolného 
materiálu. Doporučena Mezinárodní akademií 
pro ergonomické produkty FIRA™.
• možnost regulace výšky – 3 různé pozice 
   50 mm až 102 mm
• kryty nožiček zabraňují poškrábaní povrchu
    psacího stolu a zajišťují dobrou stabilitu
• ze 100% je vyroben z recyklovaných materiálů
• snadná instalace bez nutnosti  použití  nástrojů
• barva šedo-grafi tová
• rozměry: 340 × 102 × 340 mm

obj.číslo
9102217

349,--
422,30 včetně DPH

■  STOJAN POD MONITOR FELLOWES
    SMART SUITES
Používáním stojanu pod monitor Fellowes Smart 
Suites předcházíte bolesti  šíje a krční páteře. 
Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí, 
čím zmírňuje svalové napětí  ramen a krku. 
Vhodné do kanceláře i domácnosti . Určen pro 
monitory či LCD / TFT monitory o maximální 
hmotnosti  do 10 kg. Doporučena Mezinárodní 
akademií pro ergonomické produkty FIRA™.
• možnost regulace výšky – 3 pozice 100, 
   115 a 130 mm 
• anti skluzové gumové nožky 
• snadná instalace bez nutnosti  použití  nástrojů 
• rozměry: 478 × 103 × 330 mm

obj.číslo
9102214

449,--
543,30 včetně DPH

335,--
405,40 včetně DPH

190,--
229,90 včetně DPH

■  STOJAN POD TISKÁRNU
Používáním stojanu pod ti skárnu Fellowes podporujete 
čisté a uspořádané pracoviště, šetří místo.
• moderní design
• odolná plastová konstrukce, nosnost 27 kg
• 4 zásuvky v 8 různých pozicích
• unikátní systém úchytů kabelů z ti skárny
• barva světle-tmavě šedá
• materiál plast
• rozměry: 538 × 362 × 136 mm

obj.číslo
9102220

1.190,--
1.439,90 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  COOL WHITE
Vyjímečná designová židle pro velmi pohodlné sezení.
• nosnost 120 kg
• síťovaný opěrák
• houpací mechanismus s blokací v základní poloze
• polypropylenové pevné područky
• bílý kovový kříž
• univerzální kolečka Ø 50 mm na všechny povrchy

obj.číslo
9403471

Kvalita za dostupnou cenu.

NOVINKA 
U PAPE

2.450,--
2.964,50 včetně DPH

■  BALANČNÍ SEDÁK 
S balančním sedákem můžete pracovat u 
každého běžného nebo výškově stavitelného 
psacího stolu, u kreslicího prkna či laboratorního 
stolu. Balanční sedák má velký rozsah výškového 
nastavení 65 - 92,5 cm. Otočný sedák se 
automati cky vrací do původní pozice.
• nosnost 120 kg

obj.číslo
9403461

4.300,--
5.203,-- včetně DPH

■  VICTORY SPECIAL VI 1405 
Otočná kancelářská židle s konstrukcí oděleného 
čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry. 
• nosnost 120 kg
• síťovaný opěrák
• houpací mechanismus s blokací ve 4 polohách
• polypropylenové výškově stavitelné područky
• plastový kříž
• kolečka Ø 60 mm na měkké povrchy

obj.číslo
9400419

4.818,--
5.829,80 včetně DPH

5.360,--

■  VICTORY VI 1415 
Otočná kancelářská židle s konstrukcí oděleného 
čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové 
opěry. 
• nosnost 120 kg
• síťovaný opěrák
• houpací mechanismus s blokací ve 4 polohách
• polypropylenové výškově stavitelné područky
• plastový kříž
• kolečka Ø 60 mm na měkké povrchy

obj.číslo
9400418

4.621,--
5.591,40 včetně DPH

5.140,--

■  FLEXI 1104 
Otočná kancelářská židle s výškově stavitelnou 
síťovanou zádovou opěrou. Flexibilitou je výběr z 
několika typů čalounění a množství doplňků pro dobrý 
pocit ze sezení. 
• nosnost 120 kg
• síťovaný opěrák
• synchronní mechanika s blokací v 5-ti  polohách
• výškově a stranově stavitelné područky
• plastový kříž
• kolečka Ø 60 mm na měkké povrchy

obj.číslo
9400417

5.571,--
6.740,90 včetně DPH

6.740,--

■  NEXT
Kancelářská židle s vysokým prodyšným opěrákem, 
opěrkou hlavy a čalouněním sedáku ze studené pěny, 
synchronní mechnanismus s nastavením síly proti váhy, 
moderní design
• nosnost 130 kg
• síťovaný opěrák
• synchronní mechanika s aretací ve 3 polohách
• výškově, stranově a úhlově stavitelné područky
• leštěný aluminiový kříž
• kolečka Ø 65 mm na měkké povrchy

obj.číslo
9403467

3.380,--
4.089,80 včetně DPH

3.845,--
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  NÁSTĚNNÉ HODINY 3D DETAILY
• zajímavý design s 3D plasti ckými číslicemi 
• plastový rám Ø 30 cm 
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo barva
1100212 ● červená
1100210 ● modrá

obj.číslo barva
1100213 ● zelená

■  NÁSTĚNNÉ HODINY S TEPLOMĚREM
• barevný kovový rám Ø 30
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo barva
1100215 ● černá
1100214 ● modrá

obj.číslo barva
1100219 ● zelená
1100217 ● oranžová

■  NÁSTĚNNÉ HODINY
     KVĚTINOVÝ MOTIV
• stříbrný plastový rám, Ø 30 cm 
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu 
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo barva
1100260 ● černá
1100261 ● bílá

Berlin, pr. 33 cm

Prague, pr. 30 cm

Vienna pr. 30 cm

■  NÁSTĚNNÉ HODINY - MODERN
Hodiny vhodné do každého kancelářského      
prostředí i domácností .
• klasický design, plastový rám v barevných 
   kombinacích se šedou/stříbrnou
• rozměr hodin: Ø 30 a 33 cm
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo popis
1100265 Berlin
1100264 Vienna

obj.číslo popis
1100267 Prague

obj.číslo
1100262

■  NÁSTĚNNÉ HODINY - MODERN
Moderní celokovové hodiny nejen 
do kancelářského prostředí.
• masivní kovový rám Ø 30 cm 
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu 
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo
1100263

■  NÁSTĚNNÉ HODINY - CLASSIC
• bílý plastový rám, Ø 30 cm
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

XL

XXL

■  NÁSTĚNNÉ HODINY XL A XXL
• výrazné hodiny do hal a velkých prostor
• stříbrný plastový rám:  XL Ø 45,5 cm,  XXL Ø 60 cm
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu
• provoz na AA baterii (není součástí  balení)

obj.číslo popis
1100268 XL
1100269 XXL

329,--
398,10 včetně DPH

182,--
220,20 včetně DPH

190,--
229,90 včetně DPH

182,--
220,20 včetně DPH

577,--
698,20 včetně DPH

315,--
381,20 včetně DPH

645,--
780,50 včetně DPH

2029,--
2455,10 včetně DPH

489,--
591,70 včetně DPH

345,80
418,40 včetně DPH

K nabízeným hodinám je 
dárek Persil gel 20 dávek.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  NOVUS B 270
Ergonomická, lehká registrační děrovačka s perfektním přenosem síly pro 
snadné děrování až 70 listů s komfortní rukojetí .
• lehký celokovový přístroj z Hi-Tec magnézia
• bezpečně aretovatelné posuvné pravítko s nati štěným, dobře čitelným
   značením jednotlivých formátů
• výklopné dno z měkké pryže lze při vyprazdňování odřezků napůl otevřít a
   zase jednoduše zavřít
• páka s aretačním tlačítkem pro úsporu místa při ukládání

obj.číslo
2512693

820,--
992,20 včetně DPH

ZDARMA
tělové mléko
LACTOVIT 400 ml

1 + 1

ZDARMA
sprchový gel
LACTOVIT 300 ml

1 + 1

ZDARMA
elektrycký mlýnek 
na koření

1 + 1

ZDARMA
nůžky DAHLE
25 cm

1 + 1

■  SEŠÍVAČKA NOVUS C 1
Prakti cká plastová sešívačka pro menší rozsahy sešívání. Plnění shora s 
jednoduchým vedením sponek. Otočná matrice pro trvalé nebo volné sešití . 

obj.číslo barva
2514064 ● černá

obj.číslo barva
2514066 ● modrá

■  DĚROVAČKA NOVUS E 210
Malá děrovačka pro domácnost a domácí kancelář. Poti štěné posuvné 
pravítko pro snadné formátování. Kovový spodní díl a plastový horní díl. 
Hmotnost: 145 g. Výkon: 10 listů. Prodloužená záruka: 5 let.

obj.číslo barva
2514067 ● černá

obj.číslo barva
2514069 ● modrá

obj.číslo barva
2514068 ● červená

89,--
107,70 včetně DPH 79,--

95,60 včetně DPH

■  DĚROVAČKA NOVUS B 230, RE+NEW
Ekologicky šetrná kancelářská děrovačka pro každodenní profesionální použití . 
Poti štěné posuvné pravítko pro snadné formátování. Dělené výklopné dno z měkké 
pryže usnadňuje manipulaci s odpadem. Celokovový výrobek s pláštěm
z recyklovaného plastu. Výkon: 30 listů. Prodloužená záruka: 10 let.

obj.číslo
2514084

145,--
175,50 včetně DPH

■  NOVUS B 50
Moderní sešívačka pro sešívání velkého množství papíru, až 140 listů. 
Anti blokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání. 
Celokovový přístroj s plastovým pouzdrem. Nastavitelná hloubka 
vkladu papírů (až 75 mm). Vybavena systémem k odstranění zaseklých 
sponek. Dvojité vedení sponek. Otočná matrice pro rychlé střídání 
standardního a bypassového sešívání. Hloubka vkládání: 75 mm, 
sešívací výkon: 140 listů, drátky: 23/6 - 23/17. 

obj.číslo
2516965

1250,--
1.512,50 včetně DPH

■  SEŠÍVAČKA NOVUS B 4FC, RE+NEW
Ekologicky šetrná kancelářská sešívačka s plochým sešíváním pro každodenní 
profesionální použití . Celokovový výrobek s pláštěm z recyklovaného plastu.Technologie 
Flat Clinch plochého sešívání pro úsporu místa v pořadačích. Stlačením tlačítka na 
sešívačce vyjede zásobník na spony. Dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní. 

obj.číslo
2514085

390,--
471,90 včetně DPH

NOVINKA 
U PAPE

NOVINKA 
U PAPE
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Nakupte 5 libovolných Brother TZE pásek 
a ští tkovač Brother PT-E110VP je Váš

Oblíbená varianta nákupu:
 5 pásek 12 mm černý ti sk na bílé pásce. 
Při této Variantě zaplatí te za pásky 1475,-- Kč bez DPH 
a k tomu dostanete ští tkovač Grati s. Pásky pod kódem 9107180.
Akce platí  při jakékoliv kombinaci pásek TZE. 
Na akci je uvolněno 20 ští tkovačů, akce pro prvních 20 zákazníků. 
Dostupnost můžete kdykoliv zjisti t na zákaznickém servisu. 

Pro pásky TZE do šíře 12 mm

79,--
95,60 včetně DPH

Nejprodávanější a nejspolehlivější sešívací kleště na světě, oblíbené nejen 
v květinářstvích. Vhodné také pro pošty, obchody, sklady, domácnosti či 
kanceláře. Klasický design, s více než 75letou tradicí. Kvalita bez kompro-
misu a robustnost jsou zárukou jejich popularity také v budoucnosti. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ SEŠÍVACÍ KLEŠTĚ NA SVĚTĚ

Kód Cena
10510601 Sešívací kleště, 50 listů, chromová xxx Kč

5000559 Drátky Super Strong 24/8+ 1000 ks xxx Kč

24855800 Drátky Strong 24/6 1000 ks xxx Kč

Sešívací kleště Rapid Classic K1

•  Kapacita sešívání: 50 listů (80 g/m2)
•  Atraktivní a vysoce funkční design
•  Funkční s drátky č. 24/6 a 24/8+
•  Hloubka vkládání 56 mm 
•  5 let záruka (při použití drátku Rapid) 

Kupte kleště &
balení drátků 

a získejte dárek

w
w

w
.r

ap
id

.c
om

Prémiovou univerzální 
krabici Leitz Click&Store 

(A3) Zdarma.

50
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580,--
701,80 včetně DPH

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH

0865041 Sešívací klešte Rapid K1 580,-- 701,80

0810152 Drátky Super Strong 24/8+ 38,30 46,30

0810209 Drátky Strong 24/6 - 1000 ks 10,60 12,80
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Testováno na bezpečnost!

Testováno na bezpečnost!
obj.číslo
0601949

■  DAHLE SHREDMATIC 35080
Výkon 8-80 listů 80 g/m2. 
Řez: 4,3 x 10 mm části ce, 
objem nádoby: 17 l.

• bez nutnosti  mazání a údržby
• integrovaná světelná závora pro 
   automati cké spuštění a zastavení
• komfortní funkce zpětného chodu
• automati cké zastavení motoru
• automati cké podávání až 80 listů papíru (80 g/m²)
• ruční podávání až 8 listů papíru (80 g/m²)
• vizuální indikace plnosti  koše
• opti cký ukazatel přetí žení
• rozměry (v x š x h): 502 x 331 x 218 mm

5.990,--
7.247,90 včetně DPH

ZDARMA
elektrycký mlýnek 
na koření

1 + 1

ZDARMA
prací gel 
SANYTOL

1 + 1
ZDARMA ZDARMA

tankovací karta 
BENZINA 500

1 + 1

ZDARMA
tankovací karta 
BENZINA 1000

1 + 1

■  DAHLE 502
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, horní a spodní nůž z oceli, 
ruční přítlak a 2 úhlové příložníky. Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr 
pracovní desky u Dahle 502 je 420 x 175 mm. Řezný výkon je 8 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 320 mm
• výška řezu: 0,8 m 

obj.číslo
0600813

990,--
1197,90 včetně DPH

■  DAHLE 507
Kotoučové řezačky s kovovou pracovní deskou. Ostrý kotoučový nůž a spodní 
nůž pro přesné řezy bez otřepů. Kotoučový nůž chráněn uzavřeným plastovým 
krytem. Automati cký přítlak v místě řezu a 2 úhlové příložníky. Rozměr pracovní 
desky: 440 x 211 mm. 
• délka řezu: 320 mm
• řezný výkon: 8 listů A4 80 g/m2

obj.číslo
0600830

770,--
931,70 včetně DPH

■  DAHLE 560
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, našroubovaný ostrý nůž a 
ostrý spodní nůž z nožové oceli Solingen. Testováno na bezpečnost. Průhledný 
kryt nože, ruční přítlak, 2 úhlové příložníky a přestavitelný zadní doraz. 
Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr pracovní desky u Dahle 560
je 450 x 285 mm. Řezný výkon je 25 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 340 mm
• výška řezu: 2,5 m

obj.číslo
0600806

3.450,--
4.174,50 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Platí pro objednávky přes www.pape.cz, 
nebo nahlášení akce při objednávce.

1x karton (25 ks) + dárek1x karton (25 ks) + dárek

ZDARMA
dárková sada
Fa men

25 + 1

Platí pro objednávky přes www.pape.cz, 
nebo nahlášení akce při objednávce.

A446,--
55,70 včetně DPH
■  PÁKOVÝ POŘADAČ DONAU MASTER
Celobarevné pákové pořadače. Povrch pořadače je potažen polypropylenovou folií. Na hřbetu je kapsička na popisku. Hřbet 75 mm. Balení / karton 25 ks. 

obj.číslo barva
0702492 ● černá
0702200 ● červená
0702450 ● zelená

obj.číslo barva
0702499 ● žlutá
0702491 ● modrá
0702514 ● bílá

obj.číslo barva
0702452 ● oranžová
0702453 ● šedá
0702457 ● tyrkysová

obj.číslo barva
0702454 ● sv.modrá
0702451 ● bordó
0702456 ● fi alová

obj.číslo barva
0702458 ● růžová
0702459 ● sv.zelená
0702455 ● švestková

ZDARMA
tankovací karta 
BENZINA 500

1 + 1

ZDARMA
smoothie
mixér

1 + 1
ZDARMA

smoothie
mixér

1 + 1

■  DAHLE PAPERSAFE® 22114
Výkon 10 listů 80 g/m2. 
Řez: 4 x 36 mm části ce, 
objem nádoby: 28 l.
• integrovaná světelná závora 
   s automati ckou funkcí spuštění / zastavení
• komfortní funkce obousměrného 
    chodu pro ruční řízení
• opti cký indikátor vytí žení přístroje s funkcí 
   automati ckého zpětného chodu
• signalizace při naplnění nádoby na odpad
• automati cké zastavení motoru
• dvě samostatné řezné jednotky a nádoby na odpad ke skartaci 
   papírů a disků CD/DVD, šekových, kreditních karet
• energeti cky úsporný pohotovostní režim
• kolečka pro lepší manipulaci přístroje

obj.číslo
0600886

4.450,--
5.384,50 včetně DPH

obj.číslo
0600884

■  DAHLE PAPERSAFE® 22084
Výkon 8 listů 80 g/m2. Řez: 4 x 45 mm části ce, objem nádoby: 25 l.
• prakti cká funkce automati ckého spuštění a zastavení
• funkce zpětného chodu
• automati cké zastavení motoru
• dvě samostatné řezné jednotky a nádoby na odpad 
   ke skartaci papírů a disků CD/DVD, šekových, kreditních karet
• snímatelná horní část pro jednoduché vyprazdňování nádoby na odpad

2.650,--
3.206,50 včetně DPH



Více informací a dárek vyžádáte na:
www.leitz.com/ilam

DÁREK*
DÁREK*

DÁREK*
DÁREK*

NABITO K BRILANTNÍM 
VÝSLEDKŮM
Ke každému laminátoru Leitz iLAM
při nákupu spolu s balením 
laminovacích kapes, získáte 
Powerbanku Leitz zdarma.

DÁREK*
DÁREK*

Laminátor Leitz iLAM Home Offi ce
Stylový laminátor řady WOW. Ideální pro domácí
a menší kanceláře. Nízká spotřeba energie
a zahřátí do 3 minut.

Kód      Růžový 7368-00-23 / Modrý 7368-00-36 / 
Zelený 7368-00-64 /Šedý 7368-00-89

Laminátor Leitz iLAM Offi ce
Kompaktní laminátor s rychlým zahřátím
do 1 minuty. Ideální pro menší a střední
kanceláře. Nízká spotřeba energie.

Kód 7251-00-84

Laminátor Leitz iLAM Touch Turbo Pro 
Plně automatický vysokorychlostní laminátor
s inteligentní senzorovou technologií. Obsluha
jedním tlačítkem. Nízká spotřeba energie
a prodloužená záruka 3 roky.

Kód 7519-00-00

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání 
a vždy perfektní výsledky. A3, 125 mikronů.

Kód  7488-00-00

Powerbanka Leitz Complete 10 400 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na čtyři 
dobití smartphonu.

Kód  6313-00-95

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  7478-00-00

Powerbanka Leitz Complete 5 200 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na dvě 
dobití smartphonu.

Kód  6312-00-95

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  7478-00-00

Powerbanka Leitz Complete 2 600 mAh
Okamžitě dostupný a přenosný zdroj energie 
pro vaše mobilní zařízení. Kapacita zhruba na jedno 
dobití baterie smartphonu.

Kód  6311-00-95

*jak získat dárek a více informací naleznete na: www.leitz.com/ilam
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1.480,--
1.790,80 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH

1.990,--
2.407,90 včetně DPH

8.750,--
10.587,50 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH

1.190,--
1.439,90 včetně DPH

2002090 - růžová, 2002091 - zelená, 
2002092 - modrá, 2002093 - šedá

2000130 

2000130 2002096 

2002094 2000136 

POZOR platí  pouze do 31.12.2019 - jak získat dárek na: www.leitz.com/ilam-power

www.leitz.com/ilam-power



75мм 50мм
1 811300 811400
1 811310 811410
1 811330 811430
1 811340 811440
1 811350 811450
1 811360 811460
1 811380 811480
1 231039 231044

75мм 50мм
1 811510 811520
1 811530 811540
1 811550 811560
1 811311 811411
1 811312 811412
1 811370 811470
1 231036 231041
1 231037 231042
1 231038 231043

Pořadače Esselte No.1
v barvách VIVIDA

75мм 50мм
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

75мм
1 626502
1 626503 
1 626504 
1 626505

Pořadače Esselte No.1
v barvách Colour‘Ice

Vždy perfektní!
Přesné otevření
a zavření mechaniky
garantováno
na 10 000 použití.

SPRÁVNÉ INGREDIENCE:

1 1 1 1

Katalogová kniha, 40 kapes 626225 626226 626227 626228
Stojánek na tužky 626267 626268 626269 626270
Nůžky 626648 626649 626651 626650
Stojan na časopisy 626277 626278 626279 626280  
Odkladač  626272 626273 626274  626275  
Desky na spisy 626220 626221 626222 626223  

Celoplastový pákový pořadač Esselte No.1 Power

Barevná řada Esselte Colour‘IcePořadače Esselte No.1
ve standardních barvách

Nákup jednoho výrobku odpovídá hodnotě 1 bodu. Z pořadačů se sbírají body z 
vkladových listů; z ostatních výrobků se sbírají body v podobě EAN kódů.

Více informací na:  
www.esselte.com/recipe

Barevná řada Esselte Colour‘Ice

56066 V krabici, A4, PP hladké, 55 mic, 100 ks

259760 V sáčku, A4+, PP embosované, 90 mic, 25 ks

Závěsné kapsy Esselte A4

Nakupte výrobky z kampaně  
Esselte a sbírejte body.

Zaregistrujte se 
a stáhněte si list pro nalepování bodů  

na www.esselte.com/recipe  

Až bude list plný bodů, zašlete ho do  
Esselte a můžete se těšit na odměnu:

1

2

3

DÁREKDÁREK
ZÍSKEJTE

Akce trvá: 1.9.2019 – 31.1.2020
(nebo do vyčerpání zásob dárků)

NAŠE VAŘENÍ

je snadné

na pořádek
VÁŠ RECEPT

ZA 30 BODŮ

ZA 100 BODŮ
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2400221 2400251

2400222 2400252

2400223 2400253

2400224 2400254

2400225 2400255

2400226 2400256

2400227 2400257

2400239 2400267

2400228 2400258

2400229 2400259

2400230 2400260

2400235 2400263

2400231 2400261

2400220 2400250

2400236 2400264

2400237 2400265

2400238 2400266

2400221 2400251

2400220 2400250

2400310 2400315

2400311 2400316

2400312 2400317

2400313 2400318

2400372

2400373

2400374

2400375

0712202 V krabici, A4, PP hladké, 55 mic, 100 ks.

0610214 0610215 0610216 0610217

0870045 0870046 0870047 0870048

2504145 2504146 2504147 2504148

0821720 0821721 0821722 0821723

0824112 0824113 0824114 0824116

69,--
83,50 včetně DPH

64,--
77,40 včetně DPH

stojánek na tužky

59,--
71,40 včetně DPH

odkladač

49,--
59,30 včetně DPH

nůžky

59,--
71,40 včetně DPH

desky na spisy 59,--
71,40 včetně DPH

stojan na časopisy

129,--
156,10 včetně DPH

závěsné kapsy

Více informací a dárek vyžádáte na:
www.leitz.com/ilam

DÁREK*
DÁREK*

DÁREK*
DÁREK*

NABITO K BRILANTNÍM 
VÝSLEDKŮM
Ke každému laminátoru Leitz iLAM
při nákupu spolu s balením 
laminovacích kapes, získáte 
Powerbanku Leitz zdarma.

DÁREK*
DÁREK*

Laminátor Leitz iLAM Home Offi ce
Stylový laminátor řady WOW. Ideální pro domácí
a menší kanceláře. Nízká spotřeba energie
a zahřátí do 3 minut.

Kód      Růžový 7368-00-23 / Modrý 7368-00-36 / 
Zelený 7368-00-64 /Šedý 7368-00-89

Laminátor Leitz iLAM Offi ce
Kompaktní laminátor s rychlým zahřátím
do 1 minuty. Ideální pro menší a střední
kanceláře. Nízká spotřeba energie.

Kód 7251-00-84

Laminátor Leitz iLAM Touch Turbo Pro 
Plně automatický vysokorychlostní laminátor
s inteligentní senzorovou technologií. Obsluha
jedním tlačítkem. Nízká spotřeba energie
a prodloužená záruka 3 roky.

Kód 7519-00-00

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání 
a vždy perfektní výsledky. A3, 125 mikronů.

Kód  7488-00-00

Powerbanka Leitz Complete 10 400 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na čtyři 
dobití smartphonu.

Kód  6313-00-95

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  7478-00-00

Powerbanka Leitz Complete 5 200 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na dvě 
dobití smartphonu.

Kód  6312-00-95

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  7478-00-00

Powerbanka Leitz Complete 2 600 mAh
Okamžitě dostupný a přenosný zdroj energie 
pro vaše mobilní zařízení. Kapacita zhruba na jedno 
dobití baterie smartphonu.

Kód  6311-00-95

*jak získat dárek a více informací naleznete na: www.leitz.com/ilam

CBT21619_ad_ilam_promo_powerbank_CZ_final.indd   1 14.01.19   10:16
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  KULIČKOVÉ PERO SPOKO ACTIVE
Ergonomicky tvarované pero se sametově hladkým povrchem těla umožňuje velmi 
pohodlné držení a psaní.
• dodáváno v barevném mixu 9 pestrých barev barev
• Easy ink náplň – inkoust s nízkou pro pohodlnější a plynulejší psaní
• tenký hrot s modrou náplní NEEDLE TIP
• šířka stopy: 0,5 mm

obj.číslo
0200058

14,60
17,70 včetně DPH

13,90
16,80 včetně DPH

■  SAMOLEPICÍ BLOČKY
100 lístků.

obj.číslo rozměr (mm)
2535210 51 x 38 - 3 ks
2535211 51 x 76
2535202 76 x 76

obj.číslo rozměr (mm)
2535212 101 x 76
2535213 127 x 76

4,90
5,90 včetně DPH

76 x 76 mm
9,20

11,10 včetně DPH

127 x 76 mm

9,20
11,10 včetně DPH

3 ks - 51 x 38 mm 

8,90
10,80 včetně DPH

101 x 76 mm

4,90
5,90 včetně DPH

51 x 76 mm

■  PILOT FRIXION FINELINER
Pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon. Termosenziti vní 
inkoust stejně jako u ostatních produktů z rodiny Pilot FriXion
• ideální do školy, kanceláře i na doma
• odolný polyacetalový hrot
• guma integrovaná v zakončení víčka
• s pohodlnou úchopovou zónou 
• průměr hrotu: 1,3 mm
• šířka stopy: 0,45 mm
• píše podle barvy zakončení víčka

obj.číslo barva
0292020 ● černá
0292021 ● červená

obj.číslo barva
0292023 ● zelená
0292022 ● modrá

29,--
35,10 včetně DPH

■  ODPADKOVÝ KOŠ PERFOROVANÝ
Odpadkový koš s perforovaným pláštěm. Materiál: odolný a pevný polypropylen. 
Prakti cký design a kvalitní provedení umožňuje všestranné využití  - ideální do 
kanceláře nebo domácnosti . Objem: 16 l. Rozměry: Ø 310 mm, výška: 310 mm.

obj.číslo barva
0610644 ● černá
0610643 ● červená
0610641 ● zelená

obj.číslo barva
0610642 ● tm.modrá
0610645 ● žlutá
0610640 ● modrá

obj.číslo barva
0610646 ● oranžová
0610648 ● šedá
0610647 ● fi alová

59,--
71,40 včetně DPH

■  KULIČKOVÉ PERO SPOKO 0111
Pogumovaný úchop, celoplastové tělo. 
Náhradní náplň - unix.

obj.číslo barva
0200010 ● ● ● ●  mix barev

■  NŮŽKY SPOKO
Rukojeti  s měkkou pryžovou vložkou.

obj.číslo rozměr (cm)
0870021 15 (symetrické)
0870006 18 (symetrické)

obj.číslo rozměr (cm)
0870004 21 (asymetrické)
0870008 26 (asymetrické)



NOVINKA

19,--
23,-- včetně DPH

15 cm

21,--
25,40 včetně DPH

18 cm

29,--
35,10 včetně DPH

21 cm

44,--
53,20 včetně DPH

26 cm

24x propiska SPOKO + plechový hrnek PAPE

ZDARMA

24 + 1

24x propiska SPOKO + plechový hrnek PAPE
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25x

15x

=

=
Kup 25 ks stejných archivačních krabic Speedbox 
a získej Odvíječ lepicí pásky Leitz WOW*

Kup 15 ks stejných archivačních kontejnerů Speedbox a 
získej Reproduktor Leitz WOW*

Popis Rozměr
š x v x h mm

obj. číslo Cena
bez DPH

Cena
včetně DPH

Hřbet 80 mm; formát A4 80 x 350 x 250 0702570 17,60 21,30
Hřbet 100 mm; formát A4 100 x 350 x 250 0702571 19,50 23,60
Hřbet 150 mm; formát A4 150 x 350 x 250 0702572 31,20 37,80
Hřbet 80 mm; horizontální otvírání, formát A4 80 x 350 x 250 0702573 20,90 25,30

Popis Rozměr
š x v x h mm

obj. číslo Cena
bez DPH

Cena
včetně DPH

Kontejner S, formát A4 355 x 252 x 193 0702574 74,10 89,70
Kontejner M, kapacita: 3 x 100 mm, nebo 2x 150 mm krabice 367 x 325 x 263 0702575 91,-- 110,10
Kontejner L, kapacita: 5 x 80 mm, 4 x 100 mm krabice 433 x 364 x 263 0702576 106,60 129,--
Kontejner na pořadače (5x pořadač 75 mm) 392 x 334 x 301 0702577 110,90 134,20

Kup krabice Speedbox a získej dárek!

Stlačit

Krabice a kontejnery Speedbox - Šetří váš čas

• připraveno k použití  během několika sekund
• jednoduché a intuiti vní složení
• zesílená konstrukce

Krabice a kontejnery Speedbox - Šetří váš čas

ZDARMA

ZDARMA

■  KORES LEPICÍ TYČINKA
Lepí všechny druhy papíru a korek. Hladká aplikace, 
prvotřídní kvalita, nevysychá. Vyrábí se v ČR.

■  ZÁKLADNÍ SADA NA VÝROBU SLIZU
Popis lepidlo: 

• tekuté transparentní lepidlo
• lepí všechny druhy papíru, lepenku, fotografi e a lehké tkaniny
• vhodné pro výrobu domácího bezpečného slizu
• neobsahuje rozpouštědla, netoxické
• dlouhá životnost, neutrální vůně
• lehce vypratelné
• vyrobeno v ČR

Popis akti vátor:

• akti vátor na výrobu domácího „DIY“ slizu
• ideální kombinace s Kores GLUFIX transparentním lepidlem 
• omyvatelný
• neobsahuje Borax
• splňuje evropskou normu EN71 pro bezpečné hračky s označením CE
• vhodné pro děti  8+
• vyrobeno v ČR

obj.číslo obsah (g)
1001308 15

obj.číslo obsah (g)
1001303 20

3+1 ZDARMA
Akční limitované balení
lepicích tyčinek. 

78,--
94,40 včetně DPH

Tyčinky 3+1 - 15 g

98,--
118,60 včetně DPH

Tyčinky 3+1 - 20 g

obj.číslo popis
1000118 lepidlo 500 ml

obj.číslo popis
1000119 akti vátor 200 ml

42,--
50,80 včetně DPH

■  KANCELÁŘSKÁ LEPICÍ 
     PÁSKA KORES
Kancelářská lepicí páska, 
transparentní. 19 mm x 33 m.

obj.číslo
1020902

11,50
13,90 včetně DPH

■  KORES SCOOTER
Rychlá, přesná, precizní korektura.
Návin pásky 8 m. Šířka pásky 4,2 mm.

obj.číslo
0841702

38,50
46,60 včetně DPH

■  OBOUSTRANNÁ LEPICÍ
     PÁSKA KORES DUO
Oboustranná lepicí páska.

obj.číslo rozměr (mm/m)
1020915 30 x 5
1020916 15 x 5

52,50
63,50 včetně DPH

41,80
50,60 včetně DPH ■  BAREVNÉ KANCELÁŘSKÉ

     LEPICÍ PÁSKY
Kancelářská páska vyrobená z polypropylenu 
odolného proti  žloutnutí . Univerzální použití  
pro kancelář, domov, školní potřeby. Silné 
lepidlo pro dlouhou životnost. Návin 18 m, 
šířka pásky: 18 mm. 8 barev.

obj.číslo rozměr (mm/m)
1020878 18 x 18

38,50
46,60 včetně DPH

78,--
94,40 včetně DPH

NOVINKA 
U PAPE



Řada Leitz WOW
Vystupte ze šedi všedního dne. Leitz představuje
inovovanou zářivou řadu WOW. Kvalitní kancelářské
výrobky v oslňujících barvách perfektně odráží
Vaši osobnost.

Naskenujte tento
QR kód a zjistěte 
více o WOW 
barvách. 

LEITZ WOW
UKAŽTE SE VE WOW BARVÁCH

www.leitz.com/wow JOB WELL DONE

Vystupte z davu! Leitz představuje novou zářivou řadu WOW. Kvalitní 
kancelářské výrobky v oslňujících barvách perfektně odráží Vaši 
osobnost.

10017_ad_wow_A4_cz_final.indd   1 05.03.14   15:55

obj.číslo barva
2400381 ● růžová
2400382 ● modrá
2400384 ● zelená

obj.číslo barva
2400383 ● oranžová
2400380 ● perl.bílá

■  PÁKOVÝ POŘADAČ LEITZ 180° WOW
Výrazné a stylové metalické barvy. Unikátní mechanika Leitz 180°. 
Hřbet 80 mm. Polaminovaný karton.

LET

■  KRABICE LEITZ CLICK & STORE
Výrazné a stylové metalické barvy. Kapacita krabice na CD: 30 
standardních obalů, 60 úzkých obalů nebo 160 CD v papírových obálkách. 
• snadné složení a vysoká stabilita díky vylepšené konstrukci krabice 
• laminovaný povrch pro lepší a trvalejší ochranu 
• rámeček na ští tek pro snadné popisování 

obj.číslo barva
0702775 ● růžová
0702776 ● modrá

obj.číslo barva
0702778 ● zelená
0702777 ● oranžová

obj.číslo barva
0702754 ● perl.bílá

VELIKOST S (A5)

obj.číslo barva
0702780 ● růžová
0702781 ● modrá

obj.číslo barva
0702783 ● zelená
0702782 ● oranžová

obj.číslo barva
0702756 ● perl.bílá

VELIKOST M (A4)

obj.číslo barva
0702770 ● růžová
0702771 ● modrá

obj.číslo barva
0702773 ● zelená
0702772 ● oranžová

obj.číslo barva
0702750 ● perl.bílá

NA CD
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220,--
266,20 včetně DPH

260,--
314,60 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

obj.číslo barva
0700232 ● růžová
0700231 ● modrá
0700233 ● zelená

obj.číslo barva
0700234 ● oranžová
0700230 ● perl.bílá

■  DESKY NA SPISY LEITZ WOW
Výrazné a stylové metalické barvy. Uzavírání na gumičku. 
Kapacita 250 listů. A4. Polaminovaný karton. FSC certi fi kace.

39,--
47,20 včetně DPH

obj.číslo barva
0700422 ● růžová
0700421 ● modrá
0700423 ● zelená

obj.číslo barva
0700424 ● oranžová
0700420 ● perl.bílá

■  DESKY S RYCHLOVAZAČEM LEITZ WOW
Výrazné a stylové metalické barvy. Kapacita 250 listů. A4. Polaminovaný 
karton. FSC certi fi kace.

24,--
29,-- včetně DPH

165,--
199,70 včetně DPH



LEITZ WOW
UKAŽTE SE VE WOW BARVÁCH

www.leitz.com/wow JOB WELL DONE

Vystupte z davu! Leitz představuje novou zářivou řadu WOW. Kvalitní 
kancelářské výrobky v oslňujících barvách perfektně odráží Vaši 
osobnost.

10017_ad_wow_A4_cz_final.indd   1 05.03.14   15:55
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obj.číslo barva
2504141 ● růžová
2504142 ● modrá
2504144 ● zelená

obj.číslo barva
2504143 ● oranžová
2504140 ● perl.bílá

■  STOJAN NA ČASOPISY LEITZ WOW
Výrazné a stylové metalické barvy WOW a lesklý povrch. S hřbetním úchytem. Pevný a odolný stojan. A4 Maxi.
• šířka hřbetu 6 cm pro ukládání časopisů a různých druhů katalogů 
• navrhněte a vyti skněte si Váš vlastní ští tek na www.leitz-easyprint.com 

obj.číslo barva
0821706 ● růžová
0821707 ● modrá
0821709 ● zelená

obj.číslo barva
0821708 ● oranžová
0821705 ● perl.bílá

■  ODKLADAČ LEITZ WOW
Výrazné a stylové metalické barvy WOW a lesklý 
povrch. Pevný a odolný odkladač. A4.
• kolmé nebo předsazené stohování na sebe
   pro lepší organizaci 
• výřez pro snadný přístup k uloženým dokumentům 

obj.číslo barva
0702785 ● růžová
0702786 ● modrá
0702788 ● zelená

obj.číslo barva
0702787 ● oranžová
0702762 ● perl.bílá

■  STOJAN NA ČASOPISY 
     LEITZ CLICK & STORE WOW
Stylový skládací stojan na časopisy v metalických barvách 
s rámečkem na ští tek a úchytem pro snažší manipulaci.
• snadné složení a vysoká stabilita 
   díky vylepšené konstrukci 
• laminovaný povrch pro lepší a trvalejší ochranu 
• kapacita: 4,5 kg

obj.číslo listů
2004342 1 - 10

obj.číslo listů
2004343 1 - 12

■  REJSTŘÍKY LEITZ WOW - A4+ MAXI
Výrazné a stylové barvy. Extra odolné. 
Průsvitné PP. Popisovatelné na PC. A4 Maxi.
•  připravená předloha pro popis obsahu je 
    ke stažení na: www.esselte.com/easyprint 
•  odolný materiál z 0,3 mm silného PP 
•  univerzální multi perforace (11 děr) pro   
     založení do pákového i kroužkového pořadače 

180,--
217,80 včetně DPH 125,--

151,30 včetně DPH 110,--
133,10 včetně DPH

1 - 10 ls

135,--
163,40 včetně DPH

1 - 12 ls

139,--
168,20 včetně DPH

Napupte WoW produkty za 1000,-- 
a parfém do bytu je Váš. 

Platí  pouze pro objednávky na www.pape.cz



obj.číslo barva
0610711 ● růžová
0610712 ● modrá
0610714 ● zelená

obj.číslo barva
0610713 ● oranžová
0610710 ● perl.bílá

■  ODPADKOVÝ KOŠ LEITZ WOW
Kapacita 15 litrů. Výrazné a stylové metalické barvy WOW 
a lesklý povrch. Pevný a odolný koš. Vylepšete vzhled své 
kanceláře tí mto i dalšími výrobky z řady WOW. 
•  hladký vnitřek koše pro snadné čištění
•  integrovaný úchyt pro snadný přenos 
    a vysypávání 
•  prakti cký okraj koše pro bezpečné zachycení 
    sáčku do koše
•  stohovatelné do sebe při nepoužívání 

Nová generace sešívaček a děrovaček.
•  Dokonalé barevné kombinace v moderním designu
Snadné děrování: 
• Díky patentovanému úchytu a ostřejším děrovacím 
    segmentům potřebujete při děrování méně síly
• Příložník s pevnou fi xací, tištěnými formáty a rámečkem 
    pro přesné děrování
Spolehlivé sešívání: 
• Patentovaná DIT technologie pro absolutně perfektní 
    a bezproblémové sešívání

Evropská 

jednička

Nová generace sešívaček a děrovaček.

Nové technologie 
a moderní design

10 let záruka

Výrobek Cena Kód

Celokovová stolní děrovačka Leitz 5008 
Kapacita děrování 30 listů

xx,xx  5008-00-

Celokovová stolní sešívačka Leitz 5502
Kapacita sešívání 30 listů

xx,xx  5502-00-

      Červená (25)         Modrá (35)         Šedá (85)         Černá (95)
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Nová generace sešívaček a děrovaček.
•  Dokonalé barevné kombinace v moderním designu
Snadné děrování: 
• Díky patentovanému úchytu a ostřejším děrovacím 
    segmentům potřebujete při děrování méně síly
• Příložník s pevnou fi xací, tištěnými formáty a rámečkem 
    pro přesné děrování
Spolehlivé sešívání: 
• Patentovaná DIT technologie pro absolutně perfektní 
    a bezproblémové sešívání

Evropská 

jednička

Nová generace sešívaček a děrovaček.

Nové technologie 
a moderní design

10 let záruka
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40 mm10 let
záruka

obj.číslo barva
2512857 ● růžová
2512856 ● modrá
2512858 ● zelená

obj.číslo barva
2512855 ● oranžová
2512859 ● perl.bílá

■  SEŠÍVAČKA LEITZ 5502
V metalickém nebo perleťovém provedení. Základna z 
kovu, rameno kov/plast. Integrovaný vyndavač drátků. 
Otevřené a uzavřené sešívání.  Pevná a spolehlivá 
celokovová sešívačka. V barvách řady Leitz WOW. 
Proti skluzové plastové dno proti  poškození nábytku. 
Možné i sešívání nástěnkové. Sešívací výkon: 30 listů, 
drátky: 24/6, 26/6.

30
10 let
záruka

Nová generace sešívaček a děrovaček.
•  Dokonalé barevné kombinace v moderním designu
Snadné děrování: 
• Díky patentovanému úchytu a ostřejším děrovacím 
    segmentům potřebujete při děrování méně síly
• Příložník s pevnou fi xací, tištěnými formáty a rámečkem 
    pro přesné děrování
Spolehlivé sešívání: 
• Patentovaná DIT technologie pro absolutně perfektní 
    a bezproblémové sešívání

Evropská 

jednička

Nová generace sešívaček a děrovaček.

Nové technologie 
a moderní design

10 let záruka

Výrobek Cena Kód

Celokovová stolní děrovačka Leitz 5008 
Kapacita děrování 30 listů

xx,xx  5008-00-

Celokovová stolní sešívačka Leitz 5502
Kapacita sešívání 30 listů

xx,xx  5502-00-
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Nová generace sešívaček a děrovaček.
•  Dokonalé barevné kombinace v moderním designu
Snadné děrování: 
• Díky patentovanému úchytu a ostřejším děrovacím 
    segmentům potřebujete při děrování méně síly
• Příložník s pevnou fi xací, tištěnými formáty a rámečkem 
    pro přesné děrování
Spolehlivé sešívání: 
• Patentovaná DIT technologie pro absolutně perfektní 
    a bezproblémové sešívání

Evropská 

jednička

Nová generace sešívaček a děrovaček.

Nové technologie 
a moderní design

10 let záruka

Esselte
Nexxt series USP icons

ALWAYS
PERFECT

ALWAYS
EASY

GUARANTEE

DGUARANTEE

D

ALWAYS
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ALWAYS
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GUARANTE
ED

GUARANTE
ED

Esselte
Nexxt series USP icons

ALWAYS
PERFECT

ALWAYS
EASY

GUARANTEE

DGUARANTEE

D

ALWAYS
PERFECT

ALWAYS
EASY

GUARANTE
ED

GUARANTE
ED

obj.číslo barva
2509134 ● růžová
2509135 ● modrá
2509137 ● zelená

obj.číslo barva
2509136 ● oranžová
2509138 ● perl.bílá

■  DĚROVAČKA LEITZ 5008
Celokovová děrovačka s příložníkem na 30 listů. V 
moderním metalickém nebo perleťovém provedení. 
Patentovaný úchyt a ostřejší děrovací segmenty. 
Pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se pouze 
částečně odklopí.

■  STOLNÍ KOSTKA LEITZ WOW
Výrazné a stylové metalické WOW barvy v kombinaci s bílou a lesklým povrchem. 
Gumové nožičky pro lepší stabilitu a ochranu nábytku. Robustní a stabilní. 
Pro formát A4 Maxi. 
• snadno vysouvatelné zásuvky se zarážkou proti  úplnému vysunutí  
• unikátní systém zavírání - jedno zmáčknutí  a zásuvky jsou pevně zavřeny 
• ergonomické úchyty pro snadné otevírání 
• možné stohovat až 3 kostky na sebe pro úsporu místa 
• navrhněte a vyti skněte si Váš vlastní ští tek na www.leitz-easyprint.com 

■  ZÁSUVKOVÝ ORGANIZÉR PRO 
     BOXY LEITZ PLUS A STOLNÍ KOSTKY LEITZ
Perfektní doplněk pro organizaci menších předmětů pro zásuvkové 
boxy Leitz Plus a WOW. Lze použít samostatně na stůl.

obj.číslo barva
0820591 ● růžová
0820592 ● modrá

obj.číslo barva
0820594 ● zelená
0820593 ● oranžová

obj.číslo barva
0820590 ● šedá

4 ZÁSUVKY (2 VELKÉ A 2 MALÉ):

obj.číslo barva
0820596 ● růžová
0820597 ● modrá

obj.číslo barva
0820599 ● zelená
0820598 ● oranžová

obj.číslo barva
0820595 ● šedá

5 ZÁSUVEK (1 VELKÁ A 4 MALÉ):

obj.číslo
0820589

LEITZ WOW
UKAŽTE SE VE WOW BARVÁCH

www.leitz.com/wow JOB WELL DONE

Vystupte z davu! Leitz představuje novou zářivou řadu WOW. Kvalitní 
kancelářské výrobky v oslňujících barvách perfektně odráží Vaši 
osobnost.

10017_ad_wow_A4_cz_final.indd   1 05.03.14   15:55

BOXY LEITZ PLUS A STOLNÍ KOSTKY LEITZ
Perfektní doplněk pro organizaci menších předmětů pro zásuvkové 
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390,--
471,90 včetně DPH 245,--

296,50 včetně DPH

139,--
168,20 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

1.320,--
1.597,20 včetně DPH
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obj.číslo barva
0821641 ● růžová
0821642 ● modrá

obj.číslo barva
0821643 ● zelená
0821640 ● šedá

■  ODKLADAČ LEITZ WOW
Moderní odkladač pro snadné třídění dokumentů, časopisů 
a dalších předmětů.

obj.číslo barva
0610211 ● růžová
0610212 ● modrá

obj.číslo barva
0610213 ● zelená
0610210 ● šedá

■  HUDEBNÍ STOJÁNEK NA TUŽKY LEITZ WOW
Stylový stojánek na tužky v zářivých metalických barvách. Zároveň 
funguje i jako stojánek na telefon a dokáže zesílit jeho hlasitost.

obj.číslo barva
2504511 ● růžová
2504512 ● modrá

obj.číslo barva
2504513 ● zelená
2504510 ● šedá

■  STOJAN NA ČASOPISY LEITZ WOW
Moderní stojan pro ukládání časopisů, katalogů a dalších dokumentů.

obj.číslo barva
1020811 ● růžová
1020812 ● modrá

obj.číslo barva
1020813 ● zelená
1020810 ● šedá

■  ODVÍJEČ LEPICÍ PÁSKY LEITZ WOW
Atrakti vní odvíječ lepicí pásky uzpůsobený pro 
snadné použití  jednou rukou. Balení včetně pásky.

190,--
229,90 včetně DPH

155,--
187,60 včetně DPH

110,--
133,10 včetně DPH

220,--
266,20 včetně DPH

S řadou výrobků Rapid Fun to Fix se budete těšit na všechno, co vyžaduje 
drobnou opravu. Vhodné také na domácí dekorace - nakreslete si na okno 
různorodé a barevné motivy, nebo si ozdobte oblíbený předmět mušličkami 
nasbíranými u moře. Zábavné lepení může začít!

ZAPOJTE SVÉ TVOŘIVÉ JÁ!

Kód Cena
5000058 Tavná lepicí pistole G1000, fi alová xxx Kč

23499500 Tavná tyčinka, transparentní 10 ks xxx Kč

Kupte tavnou lepicí
pistoly & dostanete 

jako dárek

w
w

w
.r

ap
id

.c
om

Náplně navíc - Tavné tyčinky

Zdarma.
•  Snadné použití na drobné opravy
•  Nastavitelný stojánek pro lepení v nejvhodnější poloze
•  Doba zahřátí 10min
•  Silikonová ochrana trysky
•  Pro tyčinky o průměru 12 mm 

Tavná lepicí pistole Rapid Fun To Fix G1000

CBT25115_ad_Rapid_tactical_promotions_CZ_v4.indd   5 15.08.19   10:44

obj. číslo popis cena bez DPH cena s DPH

1002005 Tavná lepicí pistole Rapid G1000 390,-- 471,90

1002007 Tyčinky Rapid pr. 12 mm, 10 ks 210,-- 254,10

390,--
471,90 včetně DPH



■  NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE
Výběr z moti vů, které nám do teď 
chyběly v nabídce. Možno i kalkulace 
na individuální fi remní poti sk.

■  RODINNÉ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE
Výběr z moti vů, které nám do teď chyběly v nabídce. 
Možno i kalkulace na individuální fi remní poti sk.

■  STOLNÍ OBRÁZKOVÉ KALENDÁŘE
Výběr z moti vů, které nám do teď chyběly v nabídce. 
Možno i kalkulace na individuální fi remní poti sk.

■  TÝDENNÍ DIÁŘ MALÝ PRINC
Kapesní týdenní diář s 8 barevnými 
obrázky z knihy Malý princ. 

■  NÁSTĚNNÉ POZNÁMKOVÉ KALENDÁŘE
Výběr z moti vů, které nám do teď chyběly v nabídce. 
Možno i kalkulace na individuální fi remní poti sk.

obj.číslo popis rozměr
1096620 Trucks 48x33 cm
1096621 Aeroplanes 64x42 cm
1096622 Oldti mers 64x42 cm
1096625 Josef Lada - měsíce 33x46 cm
1096626 Girls & Bikes 48x33 cm
1096623 Playboy 33x46 cm
1096627 Alfons Mucha 33x46 cm
1096624 Gourmet 48x56 cm

obj.číslo popis rozměr
1096630 Josef Lada - Švejk 30x30 cm 
1096631 Harry Pott er 30x30 cm
1096632 The Big Bang Theory 30x30 cm
1096633 Star Wars 30x30 cm
1096634 Krteček + 50 samolepek 30x30 cm

obj.číslo popis rozměr
1096338 stolní 30x21 cm
1096635 nástěnný 33x64 cm

obj.číslo popis rozměr
1096332 Grilujeme 23,1x14,5 cm
1096333 Česká kuchyně 16,5x13 cm
1096334 Tipy na cyklovýlety 30x16 cm

obj.číslo rozměr
1332196 11 x 16 cm

147,90
179,-- včetně DPH

57,--
69,-- včetně DPH

45,40
54,90 včetně DPH

114,90
139,-- včetně DPH

106,60
129,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

147,90
179,-- včetně DPH

313,20
379,-- včetně DPH

313,20
379,-- včetně DPH

230,60
279,-- včetně DPH

164,50
199,-- včetně DPH

164,50
199,-- včetně DPH

164,50
199,-- včetně DPH

164,50
199,-- včetně DPH

222,30
269,-- včetně DPH
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NOVÝM MOŽNOSTEM RŮSTU

OTEVŘETE SE

ZNAČKA Č. 1  
V PÉČI O PODLAHU*

PŘEDSTAVUJE

ČISTIČ 
EXTRA PÉČE

 99% přírodní ochrany – exkluzivní složení, 
kde  99 % složek je přírodního původu, 
zajistí  dokonalou přírodní ochranu nejen 
choulostivým podlahám.
 S lanolinem – tato přírodní látka chrání 

a hydratuje podlahy. Zabraňuje vysychání, 
které způsobuje vznik spár.
 Voděodolný efekt – impregnuje podlahu 

a poskytuje ochranu proti vlhkosti a skvrnám.
 Zajistí přirozený vzhled podlah.
 Zanechává dlouhotrvající vůni.

 Miliony čistících částic – speciální složení 
vyniká silnou čistící účinností. Odstraní  nejen 
běžné nečistoty, ale i mastnotu a zaschlé 
skvrny a zároveň respektuje povrchy.
 Nová technologie „EASY TO CLEAN“ – již po 

prvním použití je každý další úklid jednodušší, 
neboť  nečistoty neulpívají na povrchu a lze je 
odstranit snadněji.
 Vyvážené pH – respektuje povrchy, 

účinně a šetrně čistí. 
 Nezanechává šmouhy – i přes velkou čistící 

schopnost a účinnost nenechává čistič na 
podlaze stopy a šmouhy.
 Zanechává dlouhotrvající vůni.

 S přírodními mikrovosky – nové inovativní 
složení obsahuje přírodní leštící mikrovosky, 
které zajistí brilantní lesk.  
 2v1  složení – čistí a obnovuje lesk.
 Protiskluzový efekt – speciální technologie 

zajistí, že ošetřené povrchy nekloužou. 
 Nezanechává šmouhy.  
 Zanechává dlouhotrvající vůni.

ČISTIČ 
EXTRA LESK 2v1

ČISTIČ 
EXTRA SÍLA

M42199102

vinyl, dlažba, lino

M42199091

dřevo

M42199090

laminátlaminát

M42199092

dřevo

M42199093 M42181020

vinyl, dlažba, lino

M42181044

dřevo

M42181021

laminát

NOVINKY
ČISTIČE NA PODLAHY 

• 1202844• 1202911• 1202915 • 1202916 • 1202910 • 1202840 • 1202853 • 1202852

69,--
83,50 včetně DPH

69,--
83,50 včetně DPH

69,--
83,50 včetně DPH
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■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO BABY SOFT AND CREAM
Čistí cí ubrousky Linteo Baby 72 kusů jsou napuštěné pečujícím mlékem s obsahem 
extraktu měsíčku lékařského. Čistí , zjemňují a chrání pokožku před tvorbou 
opruzenin. Neobsahují parabeny a PEG emulgátory, tí m snižují riziko vzniku alergií. 
Udržují přirozené PH pokožky, bez alkoholu, dermatologicky testované.

obj.číslo
1204049

22,--
26,60 včetně DPH

■  LAVON HAND CARE PĚNOVÉ MÝDLO DIVOKÁ ORCHIDEA
Bohatá a jemně krémová pěna s glycerinem a alantoinem pro každodenní péči 
o ruce a tělo. Intenzivní luxusní vůně provoní pokožku.

144,--
174,20 včetně DPH

obj.číslo obsah (l)
1200405 5

■  LAVON PROFESSIONAL NÁDOBÍ NATURAL
Koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek pro ruční mytí  nádobí a kuchyňských povrchů 
bez parfemace a barviv. Účinně a rychle odstraňuje mastnotu a další nečistoty. Zajistí  
čistotu a lesk všech druhů nádobí a kuchyňských povrchů.

obj.číslo obsah (l)
1210707 1

obj.číslo obsah (l)
1210708 5

44,--
53,20 včetně DPH

144,--
174,20 včetně DPH

■  LAVON SANITA AKTIVNÍ PĚNA
Vysoce účinný prostředek s obsahem kyselin, které jsou šetrné k životnímu prostředí i k 
povrchům. Na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových 
usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. Při pravidelném použití  
oživuje povrchy a zabraňuje jejich opětovnému znečištění. Hustá pěna spolehlivě ulpívá 
na hůře dostupných místech a prodlužuje čas působení. Pro hygienickou čistotu, vysoký 
lesk a ochranu povrchů nejen v koupelnách. 

obj.číslo obsah (l)
1210701 1

obj.číslo obsah (l)
1210702 5

76,--
92,-- včetně DPH 232,--

280,70 včetně DPH

■  LAVON NÁDOBÍ A KUCHYŇSKÉ POVRCHY
Koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s citrusovou vůní pro ruční mytí  nádobí a 
omyvatelných povrchů. Účinně a rychle odmašťuje, zajistí  čistotu a lesk všech druhů 
nádobí a zvláště kuchyňských povrchů.

obj.číslo obsah (l)
1210705 1

obj.číslo obsah (l)
1210706 5

47,--
56,90 včetně DPH

159,--
192,40 včetně DPH

■  LAVON KONVEKTOMATY A KUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ
Vysoce koncentrovaný prostředek určený pro použití  ve všech typech gastro zařízení - 
restaurace, fi remní a školní jídelny, hotely, pekárny, řeznictví a potravinářské provozy. 
Účinně a rychle odstraňuje připáleniny, mastnotu, nepříjemné pachy, zbytky po 
pečených, grilovaných a smažených pokrmech z grilů, konvektomatů, fritéz, sporáků, 
pečicích trub, digestoří, roštů a nerezových zařízení.

obj.číslo obsah (l)
1210703 1

obj.číslo obsah (l)
1210704 5

99,--
119,80 včetně DPH

325,--
393,30 včetně DPH
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Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Poloviční náklady na přepravu a skladování

Snadné otevírání

Snadná recyklace obalu
Voděodolný obal

■  RUČNÍKY BULKY SOFT - 2 VRSTVÉ
Počet vrstev: 2 vrstvy, barva: bílá, rozměr: 21 x 24cm. 
V kartonu: 3000 lístků (12 balíčků po 250 lístků). 
Ručníky prodáváme jen po celých kartonech!

450,--
544,50 včetně DPH

obj.číslo popis
1102936 kód bez dárku

3x karton + zrnková káva Segafredo 1 kg

kód akce: 1102122

1.350,--
1.633,50 včetně DPH

cena akce

3x karton + čaj Twinings EARL GREY 200 g

kód akce: 1102123

1.350,--
1.633,50 včetně DPH

cena akce

3x karton + inst.káva Davidoff  100 g

kód akce: 1102128

1.350,--
1.633,50 včetně DPH

cena akce

8x karton + žehlička s dokovací stanicí

kód akce: 1102125

3.600,--
4.356,-- včetně DPH

cena akce

10x karton + Mikov Ruby - Uni nůž

kód akce: 1102126

4.500,--
5.445,-- včetně DPH

cena akce

TOP 
AKCE

NOVINKA 
U PAPE

NOVINKA 
U PAPE

NOVINKA 
U PAPE

1x karton + voda po holení STR8 100ml

kód akce: 1102120

450,--
544,50 včetně DPH

cena akce

2x karton + máslové sušenky 454 g

kód akce: 1102121

900,--
1.089,-- včetně DPH

cena akce

TOP 
AKCE

NOVINKA 
U PAPE

1x                 +1x                 + 2x                 +2x                 + 3x                 +3x                 +

8x                 +8x                 +8x                 +

3x                 +3x                 + 3x                 +3x                 + 4x                 +4x                 +

10x                 +10x                 + 10x                 +10x                 +

kód akce: 1102124

1.800,--
2.178,-- včetně DPH

cena akce

4x karton + kuchyňská váha Profi cook

8x karton + žehlička s dokovací stanicí

kód akce: 1102127

4.500,--
5.445,-- včetně DPH

cena akce

10x karton + horkovzdušný venti látor do zásuvky

NOVINKA 
U PAPE

NOVINKA 
U PAPE
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■  DRŽÁK MOPU FLIPPER
Držák mopu fl ipper 40 cm.

obj.číslo
1212081

■  TYČ
Hliníkové, teleskopické provedení.

obj.číslo délka (cm)
8001022 120 - 180

■  ÚKLIDOVÝ VOZÍK
Úklidový vozík + košík. 
Kbelík 1 x 17 l.

obj.číslo
1212299

1.680,--
2.032,8 včetně DPH

■  ÚKLIDOVÝ VOZÍK
Úklidový vozík + košík. 
2 kbelíky 2 x 17 l.

obj.číslo
1212298

1.960,--
2.371,60 včetně DPH

190,--
229,90 včetně DPH

■  MOP FLIPPER
Mop fl ipper 40 cm.

obj.číslo
1212094

145,--
175,50 včetně DPH

490,--
592,90 včetně DPH



SUPER 
CENA



SUPER 
CENA



SUPER 
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■  TOALETNÍ PAPÍR XXXL
2 vr., 100% celulóza, 4x 62,5 m. 

obj.číslo
1102751

39,--
47,20 včetně DPH

29,--
35,10 včetně DPH
■  HADR PETR SUPRA
Hadr co vydrží. 
Rozměr 50 x 70 cm.

obj.číslo
1211078

■  MR.PROPER
Univerzální čisti cí prostředek na 
podlahy a povrchy. Obsah: 5 l.

■  PRACÍ PRÁŠEK ARIEL
Na bílé prádlo:

Prací prášek Ariel Expert na bílé prádlo, navržený 
pro profesionální použití . Vynikající čištění a 
odstraňování skvrn, se kterými se často setkávají 
profesionálové. Navržený tak, aby dosahoval 
vynikajících výsledků už při prvním praní bez 
nutnosti  namáčení nebo předpírky. Udržet vysokou 
bělost prádla i po mnoha vypráních. Účinný při praní 
už při 30°C teplotě. Prádlo má po vyprání příjemnou 
jemnou vůni. Neobsahuje fosfát.

Na barevné prádlo:

Prací prášek Ariel Expert na barevné prádlo, 
navržený pro profesionální použití . Vynikající čištění 
a odstraňování skvrn, se kterými se často setkávají 
profesionálové. Navržený tak, aby dosahoval 
vynikajících výsledků už při prvním praní bez 
nutnosti  namáčení nebo předpírky. Barvy zůstávají 
dlouho zářivé i po mnoha praních. Účinný při praní 
už při 30°C teplotě. Prádlo má po vyprání příjemnou 
jemnou vůni. Neobsahuje fosfát.

obj.číslo popis
1202119 Lemon
1202140 Ocean

obj.číslo popis
1202290 Sensiti ve

obj.číslo popis
1200041 Na bílé prádlo
1200049 Na barevné prádlo

245,--
296,50 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH

■  AVIVÁŽ 
     LENOR
Oblíbená aviváž. 

obj.číslo popis obsah (l)
1200185 Summer breeze 4,75
1200186 Aprilfrisch 5
1200398 Odour elimin. 5

ZDARMA

2 + 1

osvěžovač
textilu

222,--
268,60 včetně DPH



SUPER 
CENA



SUPER 
CENA
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■  ROHOŽ PRISMA
S gumou.

obj.číslo rozměr (cm)
9500060 40 x 60 
9500061 60 x 90

obj.číslo rozměr (cm)
9500062 80 x 120
9500063 90 x 150

■  ROHOŽ FINGERTIP
Gumová.

obj.číslo rozměr (cm)
9500090 60 x 80
9500091 80 x 100

■  POSYPOVÁ SŮL
Posypová sůl 25 kg. 

obj.číslo
1220202

139,--
168,20 včetně DPH ■  ZIMNÍ SMĚS DO

     OSTŘIKOVAČŮ
Obsah 5 l. Do - 20°C.

obj.číslo
1210904

84,70
102,50 včetně DPH

890,--
1.076,90 včetně DPH

60x80  cm

210,--
254,10 včetně DPH

40x60  cm

360,--
435,60 včetně DPH

60x90  cm

945,--
1.143,50 včetně DPH

80x120  cm

1.190,--
1.439,90 včetně DPH

90x150  cm

1.640,--
1.984,40 včetně DPH

80x100  cm

■  PEČICÍ PAPÍR
Role - 38 cm x 8 m.

obj.číslo
0163412

PEČICÍ PAPÍR
■  ALU FÓLIE
Potravinářská hliníková fólie.

obj.číslo rozměr (cm x m)
0163201 30 x 10
0163200 45 x 150

17,50
21,20 včetně DPH

14,50
17,50 včetně DPH

30 cm x 10 m

319,--
386,-- včetně DPH

45 cm x 150 m

■  HRABLO POLARIC 410
Ocelová nárazová hrana.
• šířka hrabla: 41 cm
• výška hrabla: 32 cm
• celková výška: 123 cm

obj.číslo
1220300

125,--
151,30 včetně DPH

19,90
24,70 včetně DPH
■  PE-PO - PEVNÝ PODPALOVAČ
PE-PO pevný podpalovač  je určen 
k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo 
briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, 
zahradních grilech ale i otevřených ohniští ch.

obj.číslo
1221000

obj.číslo popis
1212125 uhelka

obj.číslo popis
1212126 lakovaná

■  LOPATKA PLECHOVÁ
Úzká pozinkovaná uhelka, široká lakovaná.

■  HADR NA PODLAHU
Hadry na vytí rání podlah. 

obj.číslo popis
1212000 bílý
1212001 hrubě tkaný

27,90
33,80 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH 49,--

59,30 včetně DPH

15,90
19,20 včetně DPH
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■  UTĚRKY HOUBOVÉ
Silná houbová utěrka s výjimečnou savostí . 
S úpravou omezující nežádoucí vznik plísní 
v utěrce, 3 ks. Rozměr: 20 x 18 cm. 

obj.číslo
1212138

■  SPONTEX UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA
10 víceúčelových utěrek z mikrovlákna, které snadno 
odstraňují nečistoty a mastnotu. Výborný absorpční efekt. 
Efekti vní pouze s vodou, není potřeba chemikálií. Mix 
barev. Rozměr jedné utěrky 30 x 30 cm.

obj.číslo
1212555

■  DRÁTĚNKA NA NÁDOBÍ
Nerezová, velká. Hmotnost 40 g. 

obj.číslo
1212056

ZDARMA

4 + 1



NOVINKA

■  KUCHYŇSKÉ UTĚRKY
     LINTEO MEGA
Jemné bílé kuchyňské utěrky 
Linteo MEGA jsou baleny po 1 
kuse. Papír je vyroben ze 100% 
celulózy. Nabízí Vám příjemný 
poměr cena-kvalita. U těchto 
kuchyňských utěrek je na jedné 
roli návin 100 metrů.

obj.číslo
1103161

59,--
71,40 včetně DPH

■ HOUBIČKY MEGAMAX
Velké houbičky, 5 ks. 
Rozměr: 7,2 x 10 x 3,5 cm.

obj.číslo
1212025

24,--
29,-- včetně DPH

21,--
25,40 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

■  JAR PROFESSIONAL 
     DEZINFEKČNÍ ODMAŠŤOVAČ 2V1
Odmašťuje a dezinfi kuje v jednom kroku. Vhodný pro 
povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Rychlé, 
jednoduché a ekonomické použití . Bez parfému a bez 
chlóru. Velmi oblíbený v profesionálních kuchyních.
Obsah 750 ml.

obj.číslo
1202560

49,--
59,30 včetně DPH

79,10

169,--
204,50 včetně DPH
■  JAR P&G PROFILINE
Profesionální prostředek na ruční mytí  nádobí z řady 
Jar P&G Profi Line s vysokým odmašťovacím účinkem.
Obsah 5 l.

obj.číslo
1202094

ZDARMA

3 + 1

ZDARMA

2 + 1

ZDARMA

3 + 1
340,--

411,40 včetně DPH
■  JAR TABLETY
Vhodné pro použití  
v profesionálních i domácích 
myčkách, včetně myček skla. 
Rozpouštějí se 2x rychleji než 
pevné tablety. Výborně odstraňují 
nečistoty i mastnotu. Vše v 
jednom výrobku, není třeba 
prostředek na oplachování ani sůl. 
Ekonomické balení.

obj.číslo
1202546

NOVINKA 
U PAPE


SUPER 
CENA
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■  GIMI NATURE PLUS - STOJAN NA ODPADKOVÉ PYTLE
Konstrukce: ocel, Poklop: 100% pryskyřice. Vhodný pro všechny druhy 
pytlů s kapacitou do 120-130 L. 
Dvojitý okraj na lepší zajištění pytle proti  nechtěnému vyklouznutí  
a vysypání obsahu. 
• odolný slunečnímu záření
• proti skluzové nožičky
• spodní mřížka
• prakti cký a univerzální
* Asort barev. Zákazníkům se bude posílat ta barevná varianta, 
která bude momentálně skladem.

■  CERESIT STOP VLHKOSTI
Revoluční systém pohlcování nadměrné vzdušné vlhkosti  
a zápachu s okamžitým účinkem. Funguje na principu 
samovolného pohlcování vzdušné vlhkosti  a zápachu 
prostřednictvím absorpčních tablet bez potřeby elektrické 
energie. Používáním pohlcovače dosáhnete snížení 
vlhkosti  na ideální hodnoty. Vhodný do všech prostor.

obj.číslo popis
1210495 nádobka + 1 tableta
1210494 tableta 2v1 - 2 ks

obj.číslo popis
0650111 na 1 pytel*
0650112 na 2 pytle
0650113 na 3 pytle

290,--
350,90 včetně DPH

nádobka + 1 tableta 190,--
229,90 včetně DPH

tableta - 2 ks

Konstrukce: ocel, Poklop: 100% pryskyřice. Vhodný pro všechny druhy 

120 l

■  PYTLE NA ODPADKY
Objem cca 120 litrů, vhodné na 
třídění odpadů. 
Rozměr: 70 x 110 cm, role/25 ks.

obj.číslo barva
1017209 ● černá
1017203 ● červená
1017206 ● zelená

obj.číslo barva
1017205 ● žlutá
1017202 ● modrá

112,--
135,50 včetně DPH

359,--
434,40 včetně DPH

490,--
592,90 včetně DPH

690,--
834,90 včetně DPH

■  SÁČKY NA ODPADKY
Objem cca 30 litrů, pevný.
Rozměr: 50 x 60 cm, role/50 ks.

obj.číslo
0162930

■  SÁČKY NA ODPADKY
Objem cca 60 litrů, pevný.
Rozměr: 60 x 80 cm, role/50 ks.

obj.číslo
0162931

■  ZÁVĚSNÁ VŮNĚ PRO INTERIÉR HANG TAG
Hang Tag je víceúčelová vonná závěska, která funguje opravdu kdekoli. 
Skvěle provoní vstupní prostory větších interiérů, ale uplatní se výborně 
i na toaletách, v šatnách, skladech, v kupé, popř. i rozstříhaná ve 
vakuových strojích či osobních vozech. 
• k zavěšení na stěnu nebo na skryté místo
• revoluční transparentní design
• harmonikový tvar pro dosažení malého rozměru při zachování 
   velké odparné plochy 
• doporučená doba použití  - 30 dní
• vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě – Ekologicky příznivý produkt

obj.číslo vůně
1210710 mango (oranžová)
1210711 spiced apple (červená)

obj.číslo vůně
1210712 cott on blossom (modrá)
1210713 cucumber melon (zelená)

59,--
71,40 včetně DPH

83,--

26,80
32,40 včetně DPH

41,--
49,60 včetně DPH

NOVINKA 
U PAPE
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468,--
566,30 včetně DPH

18 ks - 538,20

620,--
750,20 včetně DPH

20 ks - 696,--

147,--
177,90 včetně DPH

6 ks - 184,80

12x

18x

21x

6x 18x

20x

9x

717,--
867,50 včetně DPH

12 ks - 849,60

■  SANYTOL UNIVERZÁLNÍ
Bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním 
a virucidním. Čistí  a dezinfi kuje všechny materiály a 
plochy, ničí mikroby. Nezanechává skvrny. Dezinfi kuje 
kuchyně, sedátka WC, sanitární zařízení, sifony. 
Biologicky odbouratelný. Obsah 12x 500 ml.

obj.číslo popis
1210108 balení (12 ks)

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  SAVO
Dezinfekční přípravek, který 
spolehlivě likviduje viry (včetně HIV 
a HBV), bakterie, řasy a nižší houby. 
Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí 
texti lie a dřevo. Obsah 6x 1 l.

obj.číslo popis
1210104 balení (6 ks)

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  REAL TEKUTÝ PÍSEK
Tekutý písek. Na čistění nádobí, sporáků, 
umyvadel, van, WC mís, obkladaček, 
smaltovaných předmětů apod. Obsah 18x 600 g.

obj.číslo popi
1202321 18 ks - citron
1202320 18 ks - levandule

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  DOMESTOS
Ředěný tekutý Domestos je možné použít na podlahy, 
kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v 
domácnosti  a také pro bělení prádla. Vhodný je i pro 
čištění a dezinfekci úklidových pomůcek. Neředěný tekutý 
Domestos je ideální na čištění toalety, odtoku vany a 
kuchyňského dřezu. Díky novému „hustějšímu“ složení 
přilne Domestos lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak 
množení bakterií i po spláchnutí . Zabíjí všechny známé druhy 
bakterií. Obsah 20x 750 ml.

obj.číslo popis
1210050 20 ks - atlanti c
1210051 20 ks - citrus
1210052 20 ks - pine

obj.číslo popis
1210053 20 ks - pink
1210054 20 ks - red power

pod obj. číslem objednáváte celé balení

kupte ucelené balení za lepší cenu a s dárkem navíc...

■  BREF BLUE AKTIV
Bref Blue Akti v Chlorine je extra účinný 
WC blok, který čistí  toaletu i mezi 
spláchnutí mi. Také ji chrání před vodním 
kamenem. Zároveň obarvuje vodu do 
modrého odstí nu, pro více čistoty a 
svěžesti . Byl navržen tak, aby dodal vaší 
toaletě svěžest a vůni s vysokou účinností  
a čistotou.

obj.číslo popis
1210116 9x 3 ks - chlorine
1210117 9x 3 ks - eucalyptus
1210118 9x 3 ks - fresh fl owers

pod obj. číslem objednáváte celé balení

790,--
867,50 včetně DPH

9 ks - 1095,30

518,--
626,80 včetně DPH

21 ks - 627,90

obj.číslo popis
1202450 21x 450 ml citrus

■   JAR NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ
Tradiční výrobek na ruční mytí  nádobí.

pod obj. číslem objednáváte celé balení

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA
úklidové rukavice 
Stanley č.8

6 + 1

úklidové rukavice 

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA

Real na plochy

18 + 1

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA
mýdlo dezinfekční 
250 ml

12 + 1
(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA
prací prášek 
Persil 1,5 kg

9 + 1

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA

WC souprava

20 + 1 20x

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA
houbové
utěrky 3 ks

21 + 1
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289,--
347,70 včetně DPH

1 ks - 296

(1 balení + dárek)

(1 balení + dárek) (1 balení + dárek)

AL
PA

 k
aš

ta
n 

60
 m

l

■  PERSIL XXXL
Prací pášek Persil. 63 pracích dávek.

obj.číslo
1200921

248,--
300,10 včetně DPH

10 ks - 258,--

(1 balení + dárek)

ZDARMA

mýdlenka, mýdlo

(1 balení + dárek)

ZDARMA

Alpa kaštan 60 ml

(1 balení + dárek)

ZDARMA

STR8 100 ml

12 + 1

10 + 1 25 + 1

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA

utěrky mikrovlákno

12 + 1

(2 kusy + dárek)(2 kusy + dárek)

ZDARMA

parfém do prádla

2 + 1

=
234,--

283,10 včetně DPH

12 ks - 255,60

■  SOLVINA INDUSTRY
Pilinová mycí pasta na ruce. Složky na bázi přírodních materiálů pomáhají čisti t 
pokožku hluboko do pórů. Důkladně odstraňuje různé druhy nečistot. Obsahuje 
glycerin, který příznivě působí na pokožku, zanechává ji hebkou a svěží. Vhodná 
pro časté použití . Oblasti  použití : domácnosti , dílny, autoservisy, stavebnictví, 
zemědělství, těžký průmysl. Citrusová parfemace. Obsah 450 g.
• ekonomická varianta
• obsahuje glycerin

obj.číslo
1200203

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  PRONTO SPREJ PROTI PRACHU
Čisti cím účinkem účinně odstraňuje prach a jiné 
nečistoty. Obsahuje anti stati cké složky, které zabraňují 
usazování prachu. Obsah 300 ml.

obj.číslo
1202633

825,--
998,30 včetně DPH

12 ks - 1.092,--

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  AIRWICK SPRAY
Osvěžovač vzduchu. 
Obsah 240 ml.

obj.číslo popis
1210624 citrón & ženšen
1210625 anti  tabák
1210626 svěží vánek
1210627 bílé květy frezie
1210628 růžové květy středomoří

179,--
216,60 včetně DPH

6 ks - 199,80

pod obj. číslem objednáváte celé balení

■  AVIRIL KRÉM NA RUCE
1./ Ochranný krém působí příznivě na namáhanou pokožku. 
Výtažek z Aloe vera ji zklidňuje a regeneruje. V kombinaci 
s alantoinem ji činí jemnou a vláčnou. Krém se dobře vtí rá, 
nezanechává pocit mastných rukou.
2./ Ochranný krém s obsahem vitaminu E a D (panthenolu) 
podporuje přirozený regenerační proces. Měsíčkový extrakt 
a extrakt z ovesných vloček mají výrazné zklidňující účinky. 
Krém dodává pokožce chybějící tuk, činí ji jemnou a vláčnou.

obj.číslo popis obsah (ml)
1202074 Aloe vera 100
1202075 s vitamíny 100

pod obj. číslem objednáváte celé balení

869,--
1051,50 včetně DPH

25 ks - 935,--

■  INDULONA PROFI
Ochranný a regenerační krém určený 
k úpravě pH a promaštění pokožky.

obj.číslo popis
1202900 25x univerzální (modrá)
1202901 25x dezinfekční (červená)

pod obj. číslem objednáváte celé balení

(1 balení + dárek)(1 balení + dárek)

ZDARMA
úklidové rukavice 
Stanley č.8

6 + 1

úklidové rukavice 
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■  NAKKALA
Retro keramický hrnek s vánočním designem, 
300 ml, v dárkové krabičce. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  SORBUX
Bílý keramický hrnek s bílou lžičkou ve vánočním designu, 310 ml. V papírové 
dárkové krabičce.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

108,--
130,70 včetně DPH

94,--
113,80 včetně DPH

■  HELFOX
Bílý keramický hrnek se silikonovým víčkem ve vánočním designu, 380 ml. 
V dárkové krabičce.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

159,--
192,40 včetně DPH

■  PALET
Dřevěný podtácek ve tvaru mini palety. Rozměr: 115 x 15 x 75 mm.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

43,--
52,-- včetně DPH

■  SHACKLETON
Buti lka z nerez oceli se 2 kalíšky 
a nálevkou, 230 ml. 
V černé dárkové krabičce. 

Cena je bez poti sku. 
(individuální kalkulace).

286,--
346,10 včetně DPH

■  DONAX
Plastová pokladnička prasátko. 

Výběr ze 6-ti  barev: bílá, žlutá, oranžová, 
červená, zelená, růžová.

Cena je bez poti sku. 
(individuální kalkulace).

48,90
59,20 včetně DPH
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■  GRADE 5 M
Metr s aretací, kovovým klipem a šňůrkou 
na ruku. 
Výběr ze tří barev: modrá, červená, žlutá

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  HATCH
Plastová škrabka. Rozměr: 155x100x109 mm.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  RUSSEL
Hliníkový otvírák s kroužkem na klíče. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

7,--
8,50 včetně DPH

■  STORM
Plášťenka v přívěšku na klíče ve tvaru koule. 

Výběr ze 6-ti  barev: bílá, žlutá, červená, 
modrá, zelená, černá. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

32,70
39,60 včetně DPH

66,--
79,90 včetně DPH 9,--

10,90 včetně DPH

■  CREAPARK
Papírové parkovací hodiny, polaminované. Minimální objednávka 100 ks.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

25,--
30,30 včetně DPH ■  DASHA

Plastová škrabka na led s rukavicí. 
Výběr ze tří barev: červená, modrá, černá.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

49,--
59,30 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  TAMMELA
Papírová dárková taška s matným laminem ve vánočním designu
a s dárkovou visačkou. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  XAGI
Nákupní taška s vánočním moti vem z netkané texti lie 80g/m2.
Rozměr: 340 x 440 mm.
 Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  CORNI
Skládací nákupní taška do tvaru ovoce. 
Výběr ze sedmi provedení. 
 Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  RAMIDE
12 čajových pyramidek s vánočním moti vem. 
Značení - samolepka. 
Minimální objednávka 12 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  MIERA
Dárkový plechový box s výběrem čajů. 
Značení - samolepka. 
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  CATOLA
Vánoční sada čajů v plechovém boxu. 
Značení - samolepka. 
Minimální objednávka 12 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

17,--
20,60 včetně DPH

170x230x90 mm

17,--
20,60 včetně DPH

100x350x80 mm

25,--
30,20 včetně DPH

260x330x120 mm 13,--
15,70 včetně DPH

43,--
52,-- včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH

139,--
168,20 včetně DPH

260,--
314,60 včetně DPH



K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  SICCIA
Sada Maďarských klobás.
Obsah: Pick makoi 200 g, 2x 60 g Pick Sti ck, ozdoba.  
Značení - samolepka, komplimentka.
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  ARDENI
Sada pochoti n. Obsah: Savojský salám s vlašskými ořechy 200 g, Ardénské cibulky, 
Deli fí ky s portským, minisalámky natur, Cornichons okurčičky.   
Značení - samolepka, komplimentka.
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  CANTOLI
Sada pochoti n. Obsah: uherský salám Pick 400 g, Cantoliva černé olivy s peckou, 
hrušky, skořice, Savojský salámek natur, mini fuet se sýrem. 
Značení - samolepka, komplimentka.
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  TAGLI
Klobása Pick 200 g na prkénku. 
Značení - komplimentka.
Minimální objednávka 20 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  INSALA
Sada na bramborový salát. Obsah: prkénko, nůž, lis na 
brambory, vařečka, škrabka. Znažení - komplimentka. 
Minimální objednávka 10 ks. 
 Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

345,--
417,-- včetně DPH

260,--
314,60 včetně DPH

565,--
683,70 včetně DPH

699,--
845,80 včetně DPH

169,--
204,50 včetně DPH

■  CARCICA
Kolekce pralinek 66 g. 
Výběr ze tří variant: 
1./ pralinky s náplní karamelu a oříšku
2./ pralinky z mléčné, hořké a bílé čokolády
3./ pralinky z hořké čokolády

Znažení - komplimentka. Minimální objednávka 14 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

79,--
95,60 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  YALIGA
Kolekce pralinek z mixu bílé, hořké a mléčné čokolády 120 g. 

Značení - samolepka, komplimentka.
Minimální objednávka 12 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  TIVOLI
Máslové sušenky v plechové dóze 400 g. 
Značení - samolepka.
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  BAKERY
Máslové sušenky v plechové dóze 150 g. 
Značení - samolepka.
Minimální objednávka 10 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  ALBA
ALBA je velmi oblíbená hliníková reklamní 
tužka . Matné tělo se dvěma stříbrnými 
proužky a chromovými doplňky. 
Velkoobsahová modrá náplň.

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

■  CASATTA A ROSSIN
Výběr pralinek z bílé, hořké a mléčné čokolády, nebo pouze z 
hořké čokolády. Obsag 66 g. 
Značení - samolepka, komplimentka.
Minimální objednávka 12 ks. 

Cena je bez poti sku. (individuální kalkulace).

138,--
167,-- včetně DPH

87,--
105,30 včetně DPH

178,--
215,40 včetně DPH

85,--
102,90 včetně DPH

9,90
12,-- včetně DPH

Objednejte 500 ks a máte laser na propisku ZDRAMA

akce laser zdarma
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  FÓLIE BUBLINKOVÁ
Vhodná jako výplň do balíků a na ochranu 
předmětů před nárazy. 

obj.číslo rozměr (m)
0162199 1 x 100

■  VLNITÁ LEPENKA
Dvouvrstvá, cca 1 m x cca 110 m.

obj.číslo
0162300

110 m
1 

m

■  ROZMĚRY
Zhotovíme Vám krabice dle vašeho požadavku, 
různé rozměry, výseky a druhy skladu.

■  MATERIÁLY
Na výrobu krabic používáme různé materiály. 
Materiál vybereme dle vašeho požadavku. 

■■ ROZMĚRY
Zakázková výroba kartonů. Poptejte nás!

624,--
755,-- včetně DPH

925,--
1119,30 včetně DPH

■  POTISKY
Poti sky jedno i vícebarevné. 

BALICÍ PÁSKY
Vlastnosti a druhy nosiče pásky
PVC: Extrémně vysoká pevnost v tahu, univerzální 
použití. Ideální pro svazkování a uzavírání středních 
a těžkých kartonů.
Papír: Ideální ekologicky šetrná alternativa  pro 
uzavírání kartonů. Lehce trhatelná rukou. Vhodná 
pro uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.
PP (Polypropylen): Dobrá pevnost v tahu, dobrý 
poměr cena / výkon. Ideální pro uzavírání 
lehkých a středně těžkých kartonů.

Vlastnosti lepidla pásky
Akrylát: neobsahuje rozpouštědla, vytvořeno 
na vodní bázi. Odolné teplotě a UV záření. 
Dobře lepí na mnoha druzích kartonů.
Přírodní kaučuk: lepidlo s rozpouštědly vyrobené 
z kaučuku. Okamžité velmi pevné a bezpečné slepení 
všech druhů kartonů. 
Hotmelt: kaučukové lepidlo bez rozpouštědel. 
Okamžité pevné slepení kartonu. 

Premium Standardní Základní

nosič PVC polypropylen polypropylen

lepidlo přírodní kaučuk akrylát na vodní bázi hotmelt

odvíjení

hmotnost kartonu
 

celková tloušťka 65 µm  45 µm 43 µm

do 30 kg do 15 kg do 8 kg nejvyšší 
kvalita

tiché odvíjení

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 64014
     „STANDARDNÍ“
Velmi výkonná balicí páska, vhodná na středně 
těžké kartony do 15 kg. Nehlučné odvíjení. 
Lepidlo: Akrylát na vodní bázi. Nosný materiál 
OPP (orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 27 mμ / 45 mμ. Síla přetržení (N/cm): 35. 
Hluk při odvíjení: Tichý.
• vhodná na středně těžké kartony do 15 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021041 50 x 66 ● hnědá
1021040 50 x 66  čirá

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 57176
    „PREMIUM“
Balicí páska nejvyšší kvality. Díky pevné nosné 
fólii z PVC dosahuje velmi vysoké pevnosti  v tahu 
při současně nehlučném a snadném odvíjení 
pásky. Lepidlo: Přírodní kaučuk. Nosný materiál: 
PVC. Síla folie/celková: 38 µm / 65 µm. Síla 
přetržení (N/cm): 60. Hluk při odvíjení: Tichý.
• vhodná na těžké kartony do 30 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021046 50 x 66 ● hnědá
1021045 50 x 66  čirá

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 4280
    „ZÁKLADNÍ“
Univerzální použití  a stálá lepivost i při nízkých 
teplotách. K uzavírání lehkých a středně těžkých 
kartonů. Lepidlo: Hotmelt. Nosný materiál: BOPP 
(bioxiálně orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 25 µm / 43 µm. Síla přetržení (N/cm): 40. 
Hluk při odvíjení: Střední
• vhodná na lehké kartony do 8 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021011 48 x 66 ● hnědá
1021010 48 x 66  čirá

25,--
30,30 včetně DPH

43,--
52,-- včetně DPH

106,--
128,30 včetně DPH
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teplotách. K uzavírání lehkých a středně těžkých 
kartonů. Lepidlo: Hotmelt. Nosný materiál: BOPP 
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kartonů. Lepidlo: Hotmelt. Nosný materiál: BOPP 
(bioxiálně orientovaný polypropylen). Síla folie/
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(bioxiálně orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 25 µm / 43 µm. Síla přetržení (N/cm): 40. 
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celková: 25 µm / 43 µm. Síla přetržení (N/cm): 40. 
Hluk při odvíjení: Střední
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Hluk při odvíjení: Střední
• vhodná na lehké kartony do 8 kg
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• vhodná na lehké kartony do 8 kg
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■  PRACOVNÍ RUKAVICE
     MAXITHERM
Odolný a přizpůsobivý svrchní materiál 
z přírodního latexu na bezešvé 
podšívce. Měkký a komfortní broušený 
podšívkový materiál udržující teplo 
v chladném prostředí. Proti skluzový 
úchop se zdokonalenou funkčností  
ve vlhkém prostředí.  Anatomické 
tvarování snižující únavu rukou. 
Technologie celoplošného nánosu, která 
zvyšuje prodyšnost a snižuje pocení.
• polomáčené, tloušťka dlaně: 2,4 mm
• máčení: latex
• materiál: akryl / polyester 

■  KOTNÍKOVÁ OBUV
    FARMÁŘKA WINTER
Klasická kotníková kožená zateplená obuv 
v zcela novém designu.

• svršek z kvalitního nubuku
• pryžová podešev splňuje vybrané
   požadavky EN 20347
• materiál: nubuk
• barva: hnědá 

obj.číslo velikost
9721030 6
9721031 7
9721032 8

obj.číslo velikost
9721033 9
9721034 10
9721035 11

■  RUKAVICE KEVIN
Ochranné rukavice z jemného 
bavlněného úpletu, bez manžety. 
Balení / 12 ks. 

obj.číslo velikost
9700111 6
9700115 7
9700113 8

obj.číslo velikost
9700116 9
9700117 10
9700118 11

62,--
75,-- včetně DPH

12 párů

115,--
139,20 včetně DPH

■  RUKAVICE PETRAX WINTER
Polomáčené zimní rukavice. 
• máčení: latex
• materiál: akryl 

obj.číslo velikost
1213033 7
9701329 8

obj.číslo velikost
9701301 9
9701310 10

49,--
59,30 včetně DPH ■  RUKAVICE HOBBY REFLEX WINTER

Zimní měsíce s sebou přináší nepříjemný pocit 
prochladnutí  a ztráty citlivosti  rukou. Při práci na zahradě, 
v dílně nebo outdoorových akti vitách musíte udržet ruce 
v komfortním teple. Rukavice HOBBY REFLEX WINTER 
vyhoví ideální kombinací hřejivosti  a ochrany.

obj.číslo velikost
9704299 9
9704818 10

obj.číslo velikost
9704819 11

69,--
83,50 včetně DPH

699,--
845,80 včetně DPH

899,--
1087,80 včetně DPH

699,--

■  PRACOVNÍ OBUV PANDA WINTER S3
Klasická ochranná poloholeňová obuv s ocelovou špicí, planžetou, 
hydrofobni upravou a zimním zateplením.
• decentní červené doplňky
• kvalitní PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným
   hmotám a kontaktnímu teplu do 110°C, anti stati cká
• svršek: hovězí useň, podešev: PU2D
• norma: EN 20345
• barva: černo-červená

obj.číslo velikost
9708100 36
9708119 37
9708129 38
9708120 39
9708121 40
9708122 41
9708123 42
9708124 43
9708126 44
9708125 45
9708127 46
9708128 47
9703500 48

obj.číslo velikost
9717220 38
9717221 39
9717222 40
9717223 41

obj.číslo velikost
9717224 42
9717225 43
9717226 44
9717227 45

obj.číslo velikost
9717228 46
9717229 47
9717230 48

■  HOLÍNKY WINFISH
Originální zimní zateplená holínka. 
Svršek ze zeleného PVC. 
• s nebarvící bílou vystýlkou
• černá PVC podešev
• v horní části  šnůrka pro utažení
• hydrofóbní úprava
• materiál: PVC

obj.číslo velikost barva
9702005 38 ● zelená
9702006 39 ● zelená
9702007 40 ● zelená
9702004 41 ● zelená
9702003 42 ● zelená
9702008 43 ● zelená
9702009 44 ● zelená
9702000 45 ● zelená
9703423 46 ● zelená
9703424 47 ● zelená
9703425 48 ● zelená

349,--
422,30 včetně DPH
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519,--
628,-- včetně DPH

569,--
688,50 včetně DPH

■  FUNKČNÍ TRIČKO TRIP DLOUHÝ RUKÁV
Funkční prádlo, 65% bambus, 30% tencel, 5% spandex.

obj.číslo velikost
9703134 S
9703133 M
9703132 L

obj.číslo velikost
9703135 XL
9703136 XXL
9701798 XXXL

339,--
410,20 včetně DPH

■  VLOŽKA DO PŘILBY HYNEK
Teplá vložka do přilby, 100% polyester.

obj.číslo
1212580

30,--
36,30 včetně DPH

■  BUNDA HOWARD REFLEX 
Výstražná nepromokavá bunda s odepínatelnou 
kapucí a s odepínatelnými rukávy.
• s refl exními prvky dle EN 20471
• vnitřní materiál 100% polyester
• přelepené švy
• třída 3:1 dle EN 343
• materiál: 100% polyester, s PU zátěrem
• norma: EN 20471
• třída: bunda: 3, vesta: 2

■  BUNDA ZIMNÍ RIVER
Zimní bunda klasického rovného střihu s vnitřním 
stahováním v pase zapínání na krytý zip s kontrastním 
sedlem a refl exními doplňky voděodolný materiál 
100% polyester ripstop s PVC zátěrem, zateplení 100% 
polyester, vnitřní materiál polar fl eece.

obj.číslo velikost
8000170 L
8000171 M

obj.číslo velikost
8000172 XL
8000173 XXL

obj.číslo velikost
8000246 M
8000247 L
8000248 XL

obj.číslo velikost
8000258 XXL
8000249 XXXL

■  ZIMNÍ ČEPICE PLETENÁ
Zimní čepice s fl eecovou podšívkou.
• žebrovaný vzor
• refl exní pruh pro lepší viditelnost
• materiál: akryl
• velikosti : uni

obj.číslo barva
9718902 ● žlutá
9718903 ● oranžová

64,--
77,40 včetně DPH

■  PONOŽKY ZIMNÍ
Zimní ponožky, směsový materiál.

obj.číslo velikost
9703029 4
9703031 5
9703032 6
9703033 7
9703034 8

obj.číslo velikost
9703035 9
9702310 10
9702311 11
9702312 12
9702313 13

25,--
30,30 včetně DPH



■  PRACOVNÍ ZATEPLENÁ VESTA SWEN
Sportovní pánská zateplená vesta.
• funkční zesílení ramen
• sedlo s refl exní paspulí pro vyšší viditelnost‘
• voděodolný svrchní materiál
• límec podšitý příjemným fl eecem
• s taff etovou podšívkou a zateplením ze 100% polyesteru  
• materiál: 100% polyester Oxford 210 D, PU zátěr

obj.číslo velikost barva
9701109 M ● červená
9700707 L ● červená
9700706 XL ● červená
9700705 XXL ● červená
9701112 XXXL ● červená

obj.číslo velikost barva
9701093 M ● modrá
9700701 L ● modrá
9700702 XL ● modrá
9700703 XXL ● modrá
9701097 XXXL ● modrá

obj.číslo velikost barva
9703557 M ● zelená
9700704 L ● zelená
9700708 XL ● zelená
9700713 XXL ● zelená
9703556 XXXL ● zelená

429,--
519,10 včetně DPH

139,--
168,20 včetně DPH

■  MIKINA FLEECE PÁNSKÁ MICHAEL
Pánská fl eecová mikina. Skvěle padnoucí modely v 
krásných tónech. Kvalitní a tvarově stálé, s plochými švy. 
• decentní doplňky
• materiál: 100% polyester fl eece, 280 g/m2

• barva: zelená

obj.číslo velikost barva
9701082 S ● zelená
9701081 M ● zelená
9701080 L ● zelená
9701206 XL ● zelená
9701089 XXL ● zelená
9701207 XXXL ● zelená

359,--
434,40 včetně DPH

■  ROLÁK FLEECE DÁMSKÝ DIANA
Dámská lehká mikina z hebkého mikro fl eece, 
příjemná na nošení, 180 g/m2.
• se stojáčkem a zipem
• ploché švy, kvalitní provedení
• materiál: 100% polyester mikro fl eece, 180 g/m2 

obj.číslo velikost barva
9701007 XS ● lila
9701005 S ● lila
9701004 M ● lila
9701003 L ● lila
9701006 XL ● lila
9701008 XXL ● lila

obj.číslo velikost barva
9701011 XS ● černá
9701012 S ● černá
9701013 M ● černá
9701014 L ● černá
9701015 XL ● černá
9701016 XXL ● černá

ROLÁK FLEECE DÁMSKÝ DIANA
Dámská lehká mikina z hebkého mikro fl eece, 

materiál: 100% polyester mikro fl eece, 180 g/m2
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