
PLATNOST 08.07.2019 - 30.09.2019

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. 

■  PAPÍROVÉ TÁCKY EXCLUSIVE SPECIÁL
Papírové tácky EXCLUSIVE speciál s perforovaným odtrhávacím proužkem, 
pro konzumaci teplých potravin. Obsah 250 ks.
• GC bílo-bílá lepenka 240-250 g/m2

• materiál je vhodný pro přímý styk s vlhkou a mastnou potravinou
• doporučeno jako jednorázové nádobí pro grilování

obj.číslo rozměr
1106040 8x13+3 cm

obj.číslo rozměr
1106041 9x15+3 cm



NOVINKA

■  DORTOVÉ KRABICE
Balení 50 ks, prodej po balení. 

obj.číslo rozměr (mm)
0160401 200 x 200 x 90
0160404 250 x 250 x 90
0160400 280 x 280 x 100
0160403 300 x 300 x 105
0160399 320 x 320 x 105
0160402 350 x 350 x 105

jednorázové 
nádobí na str.14-15

225,--
272,30 včetně DPH

200x200x90 - 50 ks

280,--
338,80 včetně DPH

280x280x100 - 50 ks

385,--
465,90 včetně DPH

320x320x105 - 50 ks

245,--
296,50 včetně DPH

250x250x90 - 50 ks

320,--
387,20 včetně DPH

300x300x105 - 50 ks

620,--
750,20 včetně DPH

350x350x105 - 50 ks

obj.číslo popis
1100452 citron
1100456 pomeranč

obj.číslo popis
1100448 broskev
1100439 granátové jablko

■  MATTONI - MINERÁLNÍ VODA OCHUCENÁ
Obsah 1,5 l, 6 ks/bal., prodej po balení.

obj.číslo popis
1100450 perlivá
1100440 jemně perlivá
1100445 neperlivá

■  MATTONI - MINERÁLNÍ VODA - PŘÍRODNÍ
Obsah 1,5 l, 6 ks/bal., prodej po balení.

obj.číslo popis
1100461 neperlivá
1100480 jemně perlivá
1100490 perlivá

■  MAGNESIA
Obsah 1,5 l, 6 ks/bal., prodej po balení.

89,--
102,40 včetně DPH

89,--
102,40 včetně DPH

99,--
113,90 včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH

8x13+3 cm - 250 ks

215,--
260,20 včetně DPH

9x15+3 cm - 250 ks
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■  KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - SELENE
Synchronní mechanismus se 4 polohami blokace zajištuje stabilitu a ergonomii sezení. 
Automati cké nastavení síly proti váhy podle hmotnosti  uživatele zabrání nečekanému zhoupnutí . 
Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru a zajistí te si tí m správné podepření 
nohou. Nastavením opti mální výšky opěráku zvolíte správnou polohu zad. Studená pěna uvnitř 
sedáku a opěráku je zárukou vysoké životnosti  a zachování tvaru. Větší pohodlí vám zajistí  fi xní 
hlavová opěrka. Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek. Univerzální kolečka s 
měkčeným povrchem umožňují použití  pro tvrdou podlahu i koberec. 
• nosnost židle 120 kg
• 3 roky záruka

■  MATRIX
Látka FILL 9 černá (akční cena pouze na tento potah), 
mechanika ASYNCHRO, kříž plastový 600mm,  
pogumovaná kolečka, područky stavitelné P41. 
• nosnost židle 120 kg
• 5 let záruka

■  PIERA
Mechanika ASYNCHRO,  kříž plastový 600mm, sedák a 
opěrák odolný PU. Zátěžový píst. Pogumovaná kolečka.
• nosnost židle 120 kg

■  KENT
Látka FILL9 černá, mechanika synchronní, plastový 
Loop kříž, černý píst, pogumovaná kolečka 65mm, 
stavitelné područky PP P41.
• nosnost židle 160 kg

obj.číslo barva
9403445 ● antracit
9403447 ● modrá
9403448 ● šedá

6.805,--
8.234,-- včetně DPH

■  ISO
Klasická ekonomická, stohovatelná konferenční židle bez 
područek s pevnou ocelovou 1,2 mm silnou kostrou. Sedák 
i opěrák židle jsou potaženy látkou Fill 9 (černá).

obj.číslo
9400380 

obj.číslo
9403457

obj.číslo
9403455

obj.číslo
9403456

490,--
592,90 včetně DPH

550,-- (běžná cena)



NOVINKA

Ilustrati vní foto
Akční cena pouze na černý potah.

3.480,--
4.210,80 včetně DPH

4.389,--

1.960,--
2.371,60 včetně DPH

2.405,--

Ilustrati vní foto
Nově dodáváno bez krytu pístu.

2.170,--
2.625,70 včetně DPH

2.602,--2.602,--2.602,--
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■  LAMINÁTOR FELLOWES JUPITER2 A3
LAMINUJE DO 1 MINUTY PO ZAPNUTÍ. Inteligentní laminátor 
s komfortní obsluhou prostřednictvím LED ovládacího panelu. 
Profesionální kancelářské využití  pro všechny druhy hladkých 
papírů, včetně fotek od formátu vizitky po formát A3. JIŽ ŽÁDNÉ 
UŽIVATELSKÉ NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ. Provozní HODNOTY 
stroje jsou NASTAVENY AUTOMATICKY po vložení laminovaného 
dokumentu do stroje. Světelná s zvuková indikace připravenosti .

■  SKARTOVAČ FELLOWES 53 C
Křížový řez 4×35 mm, vstup 220 mm, kapacita 9 listů 80 g/m2 papíru, 
objem koše 23 l. Oddělená mechanika pro skartaci CD/DVD nebo 
plastových karet, je vybavena třemi noži s přímým řezem. Skartovačka 
zvládne skartaci se sponkou ze sešívačky i s kancelářskou sponkou.

2.490,--
3.012,90 včetně DPH



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

■  SKARTOVAČ FELLOWES M8 C
Křížový řez 4×50 mm, vstup 230 mm, kapacita 7 listů 80 g/m2 papíru, 
objem koše 15 l. Schopnost skartace vedle papíru: kancelářské 
sponky, platební karty.

obj.číslo
0600777

obj.číslo
0600778

obj.číslo
2002016

podpěra
zápěstí

1 + 1
ZDARMA

podpěra
zápěstí

1 + 1
ZDARMA

podložka
pod myš

1 + 1
ZDARMA

■  DAHLE 502
Řezačka formátu A4 pro kancelář i školy. Ocelové nože - spodní ostrý nůž 
a horní s plochým ostřím pro bezpečnou manipulaci. Určeno pro více 
materiálů: papír, karton, texti l, fotografi e a fólie. Stabilní kovový stůl s 
ti štěnými úhly a DIN formáty. Dva příložníky s dělením v mm. Manuální 
přítlak pro fi xaci materiálu. 
• rozměr stolu: 420 x 175 mm
• délka řezu: 320 mm, výška řezu: 0,8 mm
• řezný výkon: 8 listů papíru (80 g/m2).

obj.číslo
0600813

990,--
1.197,90 včetně DPH

tablety
do myčky

1 + 1
ZDARMA

■  PODPĚRA CHODIDEL STANDARD
Podložka pod nohy úhlově nastavitelná. 

obj.číslo
 9100004

441,--
533,60 včetně DPH

4.490,--
5.432,90 včetně DPH

2.090,--
2.528,90 včetně DPH
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■  ZVÝRAZŇOVAČ STABILO® BOSS® ORIGINAL SADY
Jedinečná designová klasika již od roku 1971. 
Technologie STABILO Anti -Dry-Out: 4 hodiny ochrany proti  vysychání a 
pro maximální koncentraci na práci. 2 šíře stopy 2 + 5 mm, od silného 
zvýraznění rozsáhlého textu k tenkému podtrhávání poznámek a řádků. 
• náplň na vodní bázi
• kvalitní zpracování zaručuje dlouhou životnost hrotu
• k dostání v sadě 4 zářivých barev a 6 pastelových odstí nů

obj.číslo popis
0273316 sada - 4 barvy
0273317 sada - 6 barev

156,--
188,80 včetně DPH

104,--
125,80 včetně DPH■  NŮŽKY OFFICE COMFORT-GRIP

Nerezové nůžky z kalené speciální oceli s vysokou odolností . Nabroušené čepele 
pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti  nůžek z polypropylenu opti málně 
padnou do ruky. Pryžové měkké rukojeti  pro příjemné stříhání.

obj.číslo rozměr (cm)
0870270 20,1
0870272 24,7

obj.číslo rozměr (cm)
0870273 20,1 (pro leváky)

■  LEPICÍ PERMANENTNÍ ROLLER KORES
Lepí čistě a rychle papír, karton a fotografi e ojedinělou 
lepicí silou a bez zašpinění. Rozměr: 8 mm x 10 m.

■  SPOKO FRUITY KULIČKOVÉ PERO, MIX BAREV
Kuličkové pero s prakti ckým pogumovaným úchopem. 
Dodáváno v pěti  pestrých barvách.

obj.číslo
0841770

77,4%

obj.číslo barva
0201335 ● černá

obj.číslo barva
0201336 ● červená

obj.číslo barva
0201337 ● modrá

■  ACROBALL
Sti skací kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu, které se okamžitě 
rozepíše. Ve třech barevných provedeních - černá, červená, modrá. Píše 
podle barvy těla. Náplň nové generace je založena na olejové bázi, je 
voděodolná a rychleschnoucí. Plynulé psaní, jasné intenzivní barvy. Šířka 
hrotu 0,7 mm, šířka stopy 0,25 mm, délka stopy 800 m. 
Vyrobeno z recyklovaného materiálu. 
Náhradní náplň - 2032.

+

4+14+1
ZDARMA

39,--
47,20 včetně DPH

kvalitní zpracování zaručuje dlouhou životnost hrotu
k dostání v sadě 4 zářivých barev a 6 pastelových odstí nů

■  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

obj.číslo
0200010

13,30
16,10 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

20,1 cm

59,--
71,40 včetně DPH

24,7 cm

59,--
71,40 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

20,1 cm - pro leváky

„kruhová šála“

(mix barev)
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■  PRITT LEPICÍ TYČINKA
Snadné použití , lepí rychle a čistě. Lepí 
papír, lepenku, texti l, polystyren a další. 
Bez rozpouštědel. Nevysychá.

obj.číslo obsah (g)
1001330 10
1001331 20
1001332 40

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

obj.číslo
0841410

↑

50ploché 
šítí 60 mm25 let

záruka

■  NOVUS B 4FC
Celosvětově první sešívačka s fl at-clinch technikou (plochým sešíváním). 
Otočná matrice pro otevřený a uzavřený způsob sešívání, možné i takrování. 
Celokovový přístroj s lesklým plastovým povrchem. Pružinové plnění
s dvojitým vedením sponek a kovovým zásobníkem. Hloubka vkládání 60 mm, 
sešívací výkon: 50 listů, drátky: 24/6 - 24/8, 26/6 - 26/8.  

obj.číslo barva
2514061 ● černá
2514060 ● modrá

obj.číslo drátky
0810101 24/6

■  DRÁTKY RON
Špičková kvalita a síla. 
2000 drátků v krabičce.

■  NOVUS B 230
Silná kancelářská děrovačka s aretací horního dílu a posuvným pravítkem. 
Celokovová děrovačka s plastovým povrchem. Výkon: 30 listů.

obj.číslo barva
2512235 ● černá
2512236 ● modrá

30
10 let
záruka

70
10 let
záruka

■  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

■  BANTEX ODVÍJEČ TD 100
Odvíječ lepicí pásky, pevná konstrukce s účinnou proti skluzovou podložkou, jemný 
povrch, maximální velikost pásky 19 mm x 33 m, dodáváno včetně 1 pásky.

obj.číslo barva
1026180 ● modrá
1026183 ● zelená

obj.číslo barva
1026181 ● oranžová
1026182 ● růžová

390,--
471,90 včetně DPH

129,--
156,10 včetně DPH

820,--
992,20 včetně DPH

80,--
96,80 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

16,--
19,40 včetně DPH

10 g

30,--
36,30 včetně DPH

20 g

44,--
53,20 včetně DPH

40 g

9,90
12,-- včetně DPH ■  TRANSP. ZAKLÁDACÍ

     OBAL „U“
S EURO děrováním a 
zpevňovacím pruhem.
Formát A4. Hladké, 50 mic. 
Obsah 100 ks. 

obj.číslo
0712203

75,--
90,80 včetně DPH

■  TRANSP. ZAKLÁDACÍ
     OBAL „L“
Formát A4, 80 mic, PP.
Obsah 100 ks. 

obj.číslo
0712491

130,--
157,30 včetně DPH
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■  ZÁVĚSNÉ PŘIHRÁDKY FLEXIPLUS 2 A4
2-dílná sada závěsných přihrádek na prospekty
ve formátu A4.

obj.číslo provedení rozměr šxvxh (mm)
0600382 na výšku 247 x 360 x 100
0600383 na šířku 340 x 250 x 100

■  ZÁVĚSNÉ PROSPEKTOVÉ KAPSY FLEXIPLUS 6 A4
6-dílná sada závěsných přihrádek na prospekty ve formátu A4.

obj.číslo provedení rozměr šxvxh (mm)
0600380 na výšku 247 x 745 x 100
0600381 na šířku 340 x 520 x 100

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
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366,--
442,90 včetně DPH

890,--
1.076,90 včetně DPH

Bílá nebo transparentní varianta FLEXIPLUS 6 A4.

Na objednávku
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1.590,--
1.923,90 včetně DPH

1.850,--
2.238,50 včetně DPH

■  DURAFIX - NALEP & UCHYŤ! 
Samolepicí magneti cký klip ideální pro rychlé upevnění psaných 
poznámek, upozornění, různých velikostí  dokumentů či plakátů. 
DURAFIX® přilne k hladkým povrchům, jako jsou dveře, skříně, tabule a 
sklo. Umožňuje jednoduchou, rychlou instalaci i deinstalaci a může být 
odstraněn bez zanechání zbytků lepidla. Délka klipu 60mm, 5 ks v balení. 

99,--
119,80 včetně DPH

obj.číslo
0600300

5 ks



NOVINKA

■  SAMO HASÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ SAFE+
Kulatý kovový odpadkový koš se samohasicím hliníkovým víkem, které 
zamezuje přívodu kyslíku dovnitř nádoby a tí m zabrání vzniku požáru v koši 
nebo jeho případného rozšíření mimo něj. Odpadkový koš je certi fi kován 
společností  TÜV. Odolný proti  poškrábání. Objem 30 litrů.

obj.číslo barva
0610587 ● černá
0610588 ● červená
0610589 ● šedá

1.850,--

■  ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM
Kulatý kovový odpadkový koš s popelníkem. 
Vhodný pro interní i externí použití . Vyjímatelná 
vnitřní nádoba u odpadkového koše i popelníku. 
Objem: odpadkový koš 17 litrů, popelník 2 litry.
Dodáváno s náplní 1,5 kg písku.

obj.číslo barva
0610582 ● černá
0610581 ● metal. stříbrná

odstraněn bez zanechání zbytků lepidla. Délka klipu 60mm, 5 ks v balení. 
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■  POKLADNA MALÁ
Přihrádky na mince, 2 klíče. 
Rozměr: 152 x 115 x 80 mm.

obj.číslo barva
0600641 ● ● ●  mix barev

■  SCHRÁNKA NA KLÍČE
Součástí  dodávky je montážní materiál pro uchycení 
na stěnu a kompletní sada visaček.

obj.číslo rozměr (mm) popis
9900060 200 x 160 x 80 na 20 klíčů
9900061 250 x 180 x 80 na 48 klíčů
9900062 300 x 240 x 80 na 93 klíčů
9900063 370 x 280 x 80 na 140 klíčů

■  JMENOVKA NA KLÍČE
Cena za balení - 10 ks. 

obj.číslo barva
0600606 ● červená
0600607 ● zelená
0600605 ● modrá
0600609 ● žlutá
0600608 ● bílá
0600603 ● ● ● ● ●  mix barev

190,--
229,90 včetně DPH

15,30
18,50 včetně DPH

1.250,--
1.512,50 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

120 l

■  STOJAN NA PYTLE
S víkem, povrchová úprava: žárově 
zinkovaný. Na 120 l pytle.

obj.číslo
0650100

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

240 l

■  PYTLE NA ODPADKY
Objem cca 240 l, vhodné na třídění 
odpadů. Tloušťka 80 mic.
Rozměr: 100 x 120 cm, role/5 ks.

obj.číslo barva
1017231 ● černá
1017234 ● červená
1017233 ● zelená

obj.číslo barva
1017235 ● žlutá
1017232 ● modrá
1017230 ● transp.

■  PYTEL NA ODPADKY
Rozměr: 60 x 120 cm, tloušťka materiálu 170 mic.
• extra pevné

obj.číslo
1017201

120 l

■  DRÁTĚNÝ ODKLADAČ
Pro formát A4, 3 boxy.

obj.číslo barva
0610351 ● černá

289,--
349,70 včetně DPH

112,--
135,50 včetně DPH

65,--
78,70 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH

na 48 klíčů

290,--
350,90 včetně DPH

na 20 klíčů

590,--
713,90 včetně DPH

na 93 klíčů

1.190,--
1.439,90 včetně DPH

na 140 klíčů

str. 8



■  KOŠ DURABIN 90
• 90 litrový čtvercový odpadní koš
• pevné úchyty pro pohodlné přenášení
• ideální pro recyklaci různých druhů odpadů
• bezpečné pro uchování potravin (podle nařízení 
   EU č. 1935/2004 / ES), s výjimkou černé barvy
• rozměr (v x š x h): cca 520 x 610 x 490 mm

obj.číslo název barva
0610563 DURABIN 90 l koš čtverec ● bílá
0610565 DURABIN 90 l koš čtverec ● zelená
0610567 DURABIN 90 l koš čtverec ● modrá
0610562 DURABIN 90 l koš čtverec ● šedá
0610557 DURABIN 90 l koš čtverec ● černá
0610665 DURABIN 90 l čtvercový víko ● bílá
0610661 DURABIN 90 l čtvercový víko ● zelená
0610663 DURABIN 90 l čtvercový víko ● modrá
0610666 DURABIN 90 l čtvercový víko ● šedá
0610558 DURABIN 90 l čtvercový víko ● černá
0610662 DURABIN 90 l čtvercový víko ● žlutá
0610667 DURABIN 90 l čtvercový víko ● hnědá

■  KOŠ DURABIN 60
• 60 litrový obdélníkový odpadní koš 
• pevné úchyty pro pohodlné a jednoduché přenášení
• ideální pro recyklaci jednotlivých druhů odpadů
• upínací drážky pro odpadkové pytle
• bezpečné pro uchování potravin (podle nařízení 
   EU č. 1935/2004 / ES), s výjimkou černé barvy
• rozměr (v x š x h): cca 600 x 590 x 282 mm

obj.číslo název barva
0610515 DURABIN 60 l koš obdélník ● bílá
0610520 DURABIN 60 l koš obdélník ● zelená
0610521 DURABIN 60 l koš obdélník ● modrá
0610539 DURABIN 60 l koš obdélník ● šedá
0610524 DURABIN 60 l koš obdélník ● černá
0610519 DURABIN 60 l obdélníkový víko ● bílá
0610525 DURABIN 60 l obdélníkový víko ● zelená
0610526 DURABIN 60 l obdélníkový víko ● modrá
0610518 DURABIN 60 l obdélníkový víko ● šedá
0610529 DURABIN 60 l obdélníkový víko ● černá
0610527 DURABIN 60 l obdelníkový víko ● žlutá
0610517 DURABIN 60 l obdelníkový víko ● hnědá

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

990,--
1.197,90 včetně DPH

290,--
350,90 včetně DPH

790,--
955,90 včetně DPH

249,--
301,30 včetně DPH
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Při odběru od 100 do 299 ks = LASER za 1,-- Kč + příprava zdarma. Od 300 ks = LASER + příprava zdarma.
Platí pro jedno logo /propiska. Ceny jsou uvedené bez DPH.
Akce platí na položky z tohoto letáku při objednání od 8.7. do 30.9. 2019 nebo do vyprodání zásob, pokud nastane dříve.
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Potisk od 200 do 499 ks za 1 Kč/ks, příprava 200 Kč. Od 500 ks propisek potisk a příprava zdarma.
Platí pro jeden potisk T1/propiska a pro barvy tisku uvedené u položky. Ceny jsou uvedené bez DPH.
Akce platí na položky z tohoto letáku při objednání od 8.7. do 30.9. 2019 nebo do vyprodání zásob, pokud nastane dříve.
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letáková nabídka
2 kartony + 6x Matt oni 1,5 l
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135491

letáková nabídka
10 kartonů + konvice
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135493

letáková nabídka
15 kartonů + zmrzlinovač
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135494

letáková nabídka
20 kartonů + chladicí box
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135495

letáková nabídka
5 kartonů + venti látor
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135492

990,--
1.197,90 včetně DPH

2.475,--
2.994,80 včetně DPH

4.950,--
5.989,50 včetně DPH

7.425,--
8.984,30 včetně DPH

9.900,--
11.979,-- 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

letáková nabídka
1 karton + propiska luft 
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135490

495,--
599,-- včetně DPH

1x +

10x + 15x + 20x +

2x + 5x +

■  KANCELÁŘSKÝ PAPÍR HP COPY
Papír formátu A4, gramáž 80 g/m2, v kartonu 5x 500 listů. 
Vhodný pro inkoustové i laserové ti skárny, ideální pro 
kancelářské aplikace, pro ti sk návrhů, poznámek z jednání, 
letáků či příloh e-mailů.



NOVINKA
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letáková nabídka
1x paleta + LG TV 49“
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135496

letáková nabídka
1x paleta + Notebook HP
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135497

letáková nabídka
1x paleta + aut. kávovar
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce: 0135498

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

1x

1x

1x

+

+

+

POZOR
VELKÁ PALETA = 48 KARTONŮ
(OBVYKLÁ VELIKOST PALETY JE 40 KARTONŮ)

23.760,--
28.749,60 včetně DPH

23.760,--
28.749,60 včetně DPH

23.760,--
28.749,60 včetně DPH

49“ LG 49UK6200
• 4K rozlišení (ULTRA HD)
• úhlopříčka 123 cm
• Akti vní HDR
• Smart TV

HP 15-bs150nc Jet Black 
15“ notebook 
• HD obrazovka, rozl. 1366 x 768 bodů 
• 2jádrový Intel Core i3-5005U (2 GHz) 
• grafi cká karta Intel HD 5500 
• HDD 512 GB 
• operační paměť 4 GB 
• Bluetooth, Wi-Fi 
• 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI
• čtečka paměťových karet 
• CD/DVD mechanika 
• webová kamera 
• klávesnice s numerickou částí  
• operační systém Windows 10 Home

Espresso Siemens EQ.3
• automati cký kávovar 
• připravíte espresso, cappuccino, latt e 
• příkon 1 300 W 
• tlak 15 bar 
• 1,4l nádržka na vodu 
• 250g zásobník na kávu 
• integrovaný keramický mlýnek 
• nastavitelný stupeň hrubosti  mletí  
• vyjímatelná a oddělitelná parní tryska 
• příprava kávy jediným sti skem tlačítka 
• ovládání Coff eeDirect 
• vyjímatelná spařovací jednotka

Dárky k paletě papíru přiveze obchodní zástupce po 
zaplacení faktury. Případně budou připravené 
k osobnímu odběru na fi rmě PAPE. 
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■  MENU BOX
Box s integrovaným víčkem z pěnového PS. 
Rozměr: 241 x 207 x 69 mm. Balení 125 ks.
Karton 2 balení, prodej po balení. 

obj.číslo popis
0163996 nedělený

obj.číslo popis
0163998 2-dílný

• na polévku• průměr 22 cm

■  TALÍŘ BÍLÝ
Vhodný do mikrovlnné trouby, 100 ks/bal., 
prodej po balení.

obj.číslo popis bal.(ks)
0163949 na polévku 0,5 l 100
0163940 průměr 22 cm 100

■  KELÍMEK PVC
Bílý, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163925 0,2 100
0163926 0,3 100
0163930 0,5 50

■  AUTOMATOVÝ KELÍMEK
Hnědo-bílý, na teplé nápoje, 
prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163931 0,18 100

■  KELÍMEK PVC
Průhledný, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163933 0,2 100
0163934 0,3 100
0163932 0,5 50

■  POHÁREK NA LONGDRINK
0,3 l, měrka 4 cl, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163946 10

■  DŘEVĚNÁ PÁRÁTKA
Kulatá 65 mm. 100 ks/bal, 
v rychlouzavíracím sáčku. 

obj.číslo
0604925

■  POHÁREK NA DESTILÁTY
Měrka 2 cl/4 cl, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163955 50

■  PS NÁDOBÍ
Bílé, PS (polystyren), Obsah 100 ks.

obj.číslo popis
0163993 nůž 17 cm
0163992 vidlička 17 cm
0163999 lžíce 17 cm
0163994 kávová lžička 12,5 cm

21,30
25,80 včetně DPH

21,30
25,80 včetně DPH

21,30
25,80 včetně DPH

16,--
19,40 včetně DPH

297,--
359,40 včetně DPH

134,--
162,10 včetně DPH

149,--
180,30 včetně DPH

56,--
67,80 včetně DPH

3,90
4,70 včetně DPH

26,--
31,50 včetně DPH

100 ks - 0,2 l

26,30
31,80 včetně DPH

100 ks - 0,2 l

45,80
55,40 včetně DPH

100 ks - 0,3 l

46,30
56,00 včetně DPH

100 ks - 0,3 l

42,50
51,40 včetně DPH

50 ks - 0,5 l

43,50
52,60 včetně DPH

50 ks - 0,5 l

38,--
46,-- včetně DPH

10 ks

38,--
46,-- včetně DPH

50 ks

■  POHÁREK NA ŠAMPUS
Objem 0,1 l, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163948 10

38,--
46,-- včetně DPH

10 ks

■  POHÁREK NA VÍNO
Objem 0,2 l, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163947 10

38,--
46,-- včetně DPH

10 ks

str. 14



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

■  PAPÍROVÉ TÁCKY
Balení/250 ks, prodej po balení. 
V kartonu 4 x 250 ks.

obj.číslo rozměr (cm)
1106031 10 x 16
1106002 13 x 20
1106020 16 x 23

■  TÁC NA GRIL
Hliníkový tác na gril.
Balení / 3 ks. Prodej po balení.

obj.číslo rozměr
0163895 pr. 34 cm
0163896 34 x 22 cm

■  GRILOVACÍ BRIKETY PE-PO
Obsah 2,5 kg.

obj.číslo
1221009

■  PE-PO - TEKUTÝ PODPALOVAČ
PE-PO tekutý podpalovač je určený 
k podpalování pevných hořlavých materiálů 
jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a 
pachu. Vhodný pro použití  v zahradních či 
jednorázových grilech. Obsah 1 l.

obj.číslo
1221003

18,90
22,90 včetně DPH

28,90
35,-- včetně DPH

48,50
58,70 včetně DPH

59,50
72,-- včetně DPH

■  SÁČKY NA HAMBURGER
Rozměr: 16 x 16 cm. Obsah 500 ks.

obj.číslo
0163280

■  SÁČKY NA KEBAP
Rozměr: 16 x 16 cm. Obsah 500 ks.

obj.číslo
0163281

■  MISKA OVÁLNÁ BÍLÁ 250 ML
Plastová miska na hranolky. Obsah 100 ks.

obj.číslo
0163920

■  PIZZA KRABICE
S poti skem. Obsah 100 ks. 

obj.číslo popis
0160385 30 x 30 x 3 cm
0160386 33 x 33 x 3 cm
0160390 distanční stojánek 3 cm

■  COFFE TO GO
Papírový kelímek „Coff ee to go“,
víčka a míchátka. 

kelímek víčko
110 ml 0163883 0163884
280 ml 0163914 0163929
330 ml 0163915 0163922
míchátka 0163991

442,--
534,80 včetně DPH

30x30x3 cm / 100 ks

99,--
119,80 včetně DPH

500 ks

99,--
119,80 včetně DPH

500 ks

54,--
65,30 včetně DPH

100 ks
61,--

73,80 včetně DPH

250 ks (10 x 16 cm)

69,--
83,50 včetně DPH

250 ks (13 x 20 cm)

49,--
59,30 včetně DPH

100 ks

474,--
573,50 včetně DPH

33x33x3 cm / 100 ks

24,90
30,10 včetně DPH

50 ks (110 ml) 

49,--
59,30 včetně DPH

50 ks (330 ml) 

49,--
59,30 včetně DPH

1000 ks míchátka

44,--
53,20 včetně DPH

50 ks (280 ml) 

44,--
53,20 včetně DPH

100 ks (pr. 8 cm) 

49,--
59,30 včetně DPH

100 ks (pr. 9 cm) 

24,90
30,10 včetně DPH

50 ks (pr. 62 mm) 

110,--
133,10 včetně DPH

250 ks (16 x 23 cm)
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■  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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■  RAID MUCHOLAPKA
4 ks v balení. 

obj.číslo
1210617

■  RAID ELEKTRICKÝ ODPAŘOVAČ
Výdrž 45 nocí. S eukalyptovým olejem. 

obj.číslo popis
1210645 odpařovač + náplň
1210646 náplň

obj.číslo popis
1210641 proti  létajícímu hmyzu
1210640 proti  lezoucímu hmyzu

■  RAID S EUKALYPTOVÝM OLEJEM
Okamžitý účinek. Obsah 400 ml. 

■  MUCHOPLÁCAČKA
Mix barev. 

■  BROS HASIČÁK NA
    VOSY A SRŠNĚ
Dosah až 5 m, ničí hnízda.
Obsah 300 ml.  

obj.číslo
1212047

obj.číslo
1210589

■  RAID HUBENÍ MRAVENCŮ
Do dvou týdnů vyhubí celou kolonii 
mravenců.

obj.číslo
1210615

79,--
95,60 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

195,--
236,-- včetně DPH

149,--
180,30 včetně DPH

9,--
10,90 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

■  RAID OCHRANA PROTI
    VOSÁM A SRŠŇŮM
Zabíjí zbloudilé vosy a sršně. 
Obsah 400 ml.

obj.číslo
1210642

119,--
144,-- včetně DPH

86,--
104,10 včetně DPH■  COYOTE ODSTRAŇOVAČ

    HMYZU
Napomáhající účinnému odstranění 
všech pozůstatků hmyzu z čelních 
skel, masek chladičů, refl ektorů a 
karoserií. Nepůsobí agresivně na lak 
automobilu. Parfémováno. 

obj.číslo
1211035

54,--
65,30 včetně DPH

■  RAID PROTI ŠVÁBŮM
    A MRAVENCŮM
Okamžitý účinek, dlouhotrvající 
ochrana. Zabíjí šváby i jejich 
vajíčka. Obsah 400 ml.

obj.číslo
1210600

99,--
119,80 včetně DPH

■  COYOTE LETNÍ SMĚS
Letní směs do ostřikovačů. Obsah 5 l.

obj.číslo
1210902

49,--
59,30 včetně DPH



NOVINKA
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Zdravý životní styl

BEZ CHLÓRU

Bakterie
Plísně
Viry
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 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  DEZINFEKCE OSVĚŽOVAČ 
    VZDUCHU, PLOCH A TEXTILIÍ
Pro perfektní hygienu domova a příjemný 
pocit svěžesti . Neutralizuje pachy a zabíjí 
99,9% mikroorganismů ve vzduchu, na po-
vrších i texti liích. Zápach nepřekrývá, ale 
odstraňuje jeho příčiny. Dezinfi kuje vzduch, 
koberce, závěsy, matrace, autosedačky a od-
straňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy 
v kuchyni, na toaletách, ve skříni, v autě,… 
Obsah 500 ml.

obj.číslo popis
1210415 květi nová vůně
1210416 horská vůně
1210417 mentolová vůně

obj.číslo
1202097

■  DEZINFEKCE NA PRÁDLO
Ničí při všech teplotách bakterie, 
viry, plísně, zbytky pracího prášku 
a  vodního kamene a zanechává 
úžasný pocit svěžesti . Určená pro bílé 
i barevné texti lie. Neobsahuje chlór, 
ani složky, které by mohly narušovat 
vlákna či barvu texti lie. Obsah 500 ml.

69,--
83,50 včetně DPH

69,--
83,50 včetně DPH

obj.číslo
1210254

■  DEZINFEKCE ODMAŠŤUJÍCÍ
    ČISTIČ KUCHYNĚ
Účinně odstraňuje zbytky mastnoty 
a usazenin v kuchyni. Díky trojímu 
účinku - bakteriálnímu, fungicidnímu 
a virucidnímu odstraňuje 99,99% 
mikroorganismů. Čistí  a dezinfi kuje 
do hloubky a je šetrný k povrchům. 
Neobsahuje chlór. Biologicky odboura-
telný. Obsah 500 ml.

74,--
89,50 včetně DPH

obj.číslo
1210253

■  DEZINFEKCE ČISTIČ
     KOUPELNY
Účinně zabraňuje šíření nežádou-
cích mikroorganismů, tvorbě plísní 
a vodního kamene. Garantuje perfektní 
hygienu a odstraňuje 99,9% 
mikroorganismů. Odstraňuje plak a na-
nesené stopy mýdla. 
Neobsahuje chlór. Obsah 500 ml.

74,--
89,50 včetně DPH

obj.číslo
1210275

■  DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
    SPREJ ANTIALERGENNÍ
Bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním 
a virucidním – čistí  a dezinfi kuje všechny materiály 
a neutralizuje alergeny roztočů, koček a pylů s 99% 
účinností . Dezinfi kuje plochy v celé domácnosti . Jeho 
jedinečné složení nezpůsobuje skvrny a zanechává svěží 
vůni čistoty. Obsah 500 ml.

79,--
95,60 včetně DPH

obj.číslo
1210236

■  PROTI ROZTOČŮM
Odstraňuje 100% roztočů a štěnic, 
zabraňuje jejich rozmnožování  a dezinfi kuje 
prostředí domácnosti . Nezpůsobuje skvrny 
a nezanechává zbytkový zápach. Je ideální 
na tkaniny, matrace nebo koberce.
Obsah 300 ml. 

99,--
119,80 včetně DPH

obj.číslo
1210276

■  DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
    PODLAHY ANTIALERGENNÍ
Čistí , odstraňuje mastnotu a neutralizuje alergeny 
roztočů, koček a pylů s 99% účinností . Zaručuje 
dokonalé odstranění bakterií, virů a plísní (zdroje 
alergií). Neobsahuje chlór, nezpůsobuje skvrny, 
respektuje materiály. Zanechává svěží vůni čistoty. 
Obsah 1000 ml.

79,--
95,60 včetně DPH
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■  SOUPRAVA SPOKAR EKO
Smetáček - štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Lopatka s gumovou lištou. 

obj.číslo barva
1213120 ● modrá
1213121 ● červená

57,--
69,-- včetně DPH

■  KARTÁČ NA NÁDOBÍ COLOR
Plastové tělěso, synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214110 ● ● ● ●  mix barev

14,--
16,90 včetně DPH

■  WC SOUPRAVA WHITE
Kartáč pr. 70 mm. 
Mix barevných vláken, 
kryt je vždy bílý.

obj.číslo barva
1214158 ● ● ● ●  mix barev

72,--
87,10 včetně DPH

■  LACTOVIT FRUIT
Sprchový gel se svěží ovocnou vůní. 
Obsah 300 ml.

■  SÍŤKA NA MÝDLO
Klasická síťka na mýdlo pro zavěšení 
mýdla a lepší hygienu. Vhodné pro 
školky, školy, dílnu, zahradu. Mix barev.

■  TOALETNÍ MÝDLO HIT
 Toaletní mýdlo 100 g. 

■  DEZINFEKČNÍ MÝDLO
     HYDRATUJÍCÍ
S účinkem proti  virům a bakteriím 
je obohaceno o přírodní výtažky 
ze zeleného čaje a bio aloe vera 
pro přirozenou hydrataci pokožky. 
Ideální pro každodenní hygienu rukou 
s citlivou pokožkou. Hypoalergenní. 
Dermatologicky testované. 
Obsah 250 ml.

■  KARTÁČ KOUPELNOVÝ
Synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214145 ● ● ● ●  mix barev

67,--
81,10 včetně DPH

obj.číslo vůně
1204123 broskev a grep
1204124 kiwi a hrozny

obj.číslo
1200258

obj.číslo
1200222

obj.číslo
1200304

Vyživuje Vaši pokožku

■  ALEX ČISTIČ S LESKEM
Účinný čisti č a leštěnka v jediném 
přípravku. Obsah 750 ml.

obj.číslo použití 
1202852 lino/dlažba
1202853 laminát

UNI čistič
SANYTOL

2 + 1
ZDARMA

UNI čistič
SANYTOL

2 + 1
UNI čistič
SANYTOL

2 + 1

74,--
89,50 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

obj.číslo
1200304

■  SMETÁKOVÁ SOUPRAVA SENIOR
Plastová smetáková souprava s lopatkou s dlouhou 
rukojetí .  Umožňuje zametání podlahy bez nutnosti  
ohýbat se. Lopatka má gumový okraj, který 
perfektně přiléhá k zemi.

obj.číslo
1212404

276,--
334,-- včetně DPH

■  SMETÁKOVÁ SOUPRAVA CATCH&CLEAN
Hlava s gumovými štěti nami ve tvaru V, kombinovaná 
s plochými štěti nami. 2x účinější než u klasického 
smetáku s kulatými štěti nami. Hlava je fl exibilní 
( možno ohnout do 4 úhlů) a omyvatelná. Uklidí 
jakoukoliv nečistotu (prach, tekuti ny, vlasy, zvířecí 
chlupy ) a jakýkoliv povrch.
• teleskopická tyč s délkou až 140cm

obj.číslo
1212405

349,--
422,30 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

8,80
10,60 včetně DPH

7,50
9,10 včetně DPH

Jednorázové 
rukavice

1 + 1
ZDARMA
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■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO HEŘMÁNEK
Bílý toaletní papír Linteo heřmánek je vyroben 
ze 100% celulózy a díky třem vrstvám nabízí 
maximální pevnost a jemnost. U tohoto toaletního 
papíru je celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102260

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO ZELENÝ
Bílý toaletní papír Linteo je vyroben ze 100% 
celulózy a díky třem vrstvám nabízí maximální 
pevnost a jemnost. U tohoto toaletního papíru je 
celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102261

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO
Bílý toaletní papír Linteo je vyroben ze 100% 
celulózy a díky třem vrstvám nabízí maximální 
pevnost a jemnost. U tohoto toaletního papíru je 
celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102262

47,60
57,60 včetně DPH

47,60
57,60 včetně DPH

47,60
57,60 včetně DPH

■  VHLČENÝ TOALETNÍ PAPÍR LINTEO
Vlhčený TP s extraktem z dubové kůry nabízíme v plastovém boxu. Poskytne Vám pocit 
čistoty a svěžesti  jak doma, tak i na cestách. Tento vlhčený toaletní papír se užívá po použití  
či místo toaletního papíru pro pocit čistoty a svěžesti  a pro kvalitnější hygienu.
Velmi jemný a zároveň pevný materiál je rozložitelný a splachovatelný.

S EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY:  pečuje o pokožku se sklonem k zevnímu podráždění. 
Obsahuje extrakt z heřmánku a panthenol, který hydratuje a zklidňuje. 

S KYSELINOU MLÉČNOU: Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvážené pH v inti mních 
oblastech. Obsahuje panthenol, zklidňuje a hydratuje. Aloe vera přispívá k péči o citlivou pokožku.

obj.číslo popis
1102119 s extraktem z dubové kůry v boxu
1102118 s extraktem z dubové kůry 
1102102 s kyselinou mléčnou

38,--
46,-- včetně DPH

28,--
33,90 včetně DPH

28,--
33,90 včetně DPH

■  PAPÍROVÉ KAPESNÍKY LINTEO PREMIUM
Jemné bílé třívrstvé papírové kapesníky Linteo Premium Vám 
zaručí tu nejvyšší jemnost, měkkost a pevnost. Tyto papírové 
kapesníčky jsou vyrobeny z nejkvalitnější 100% celulózy. 
V krabičce, která má moderní květi nový design, je 60 ks.

20,--
24,20 včetně DPH

obj.číslo
1103113

■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO
     NA BRÝLE
Vlhčené ubrousky Linteo na čištění brýlí. 
Bez šmouh, rychleschnoucí, anti stati cké. 
Prakti cké balení do kabelky - ubrousky 
baleny samostatně. Vhodné také na čočky 
kamer a fotoaparátů.

obj.číslo
1202676

31,--
37,50 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

■  KUCHYŇSKÉ UTĚRKY LINTEO
     STRONG & ABSORBENT
Jemné bílé kuchyňské utěrky Linteo jsou 
baleny po 2 kusech. Papír je vyroben ze 
100% celulózy. Nabízí vám příjemný poměr 
cena-kvalita. U těchto kuchyňských utěrek 
je na jedné roli návin 10 metrů.

obj.číslo
1103011

19,--
23,-- včetně DPH

str. 20



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

Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Poloviční náklady na přepravu a skladování

Snadné otevírání

Snadná recyklace obalu
Voděodolný obal

letáková nabídka
2 kartony + 6x Matt oni 1,5 l
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce 1 vrstvé: 1102175
kód akce 2 vrstvé: 1102170

letáková nabídka
5 kartonů + venti látor
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce 1 vrstvé: 1102176
kód akce 2 vrstvé: 1102171

letáková nabídka
10 kartonů + konvice
platnost: 8.7. - 30.9.2019
kód akce 1 vrstvé: 1102177
kód akce 2 vrstvé: 1102172

letáková nabídka

■  RUČNÍKY BULKY SOFT - 1 VRSTVÉ
Počet vrstev: 1 vrstva, barva: bílá, rozměr: 21 x 24cm. 
V kartonu: 3600 lístků (12 balíčků po 300 lístků). 
Ručníky prodáváme jen po celých kartonech! 

■  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

450,--
544,50 včetně DPH

obj.číslo popis
1102936 kód bez dárku

obj.číslo popis
1102935 kód bez dárku



NOVINKA



NOVINKA

2.250,--
2.722,50 včetně DPH

4.500,--
5.445,-- včetně DPH

900,--
1.089,-- včetně DPH

5x +

2x +
10x +
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■  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.

■  SAVO PROFI PODLAHY
     A POVRCHY
Odstraní mastnotu i zaschlou 
špínu. Pro každodenní úklid ploch 
v kancelářích, školách, školkách, 
zdravotnických zařízeních apod. 
Vytváří pěnu. Obsah 5 kg. 
• určeno pro strukturované povrchy
    a odmaštení i ve spárách 

■  REAL MAXI ÚKLID
     POHLCOVAČ PACHU
Mycí prostředek s 
pohlcovačem pachu. Účinně 
odstraňuje nečistoty, pachy 
od domácích mazlíčků, vaření 
nebo kouře a provoní celou 
domácnost. Na všechny typy 
podlah a omyvatelné povrchy. 
Likviduje pachy od domácích 
mazlíčků, vaření nebo kouře. 
Zanechává zářivý lesk beze 
šmouh. Obsah 1 l. 

■  REAL NA PLOCHY
Univerzální čisti cí prostředek 
na nábytek, sklo a tvrdé 
povrchy s pohlcovačem 
pachu. Zanechává zářivý lesk.  
Přípravek vhodný na nábytek, 
sklo a tvrdé povrchy. 
Obsah 550 g.

obj.číslo obsah (l)
1210100 1
1210101 5

obj.číslo popis
1210530 univerzál
1210360 lemongrass
1210310 magnolia

■  SILAN SUPREME PERFUME PEARLS
     PARFÉM DO PRÁDLA
Velmi intenzivně ovovní prádlo s dlouhou výdrží i po usušení 
prádla. Parfém ve tvaru perliček je perfekní volbou, pokud 
chcete prádlo dlouhodobě voňavé, jako po vyprání. Perličky se 
vlkádají přímo do bubnu pračky před vložením prádla. Pozor 
nevkládejte perličky do zásobníku na aviváž ani do sušičky. Čím 
více perliček do pračky vložíte, tí m bude intenzita vůně silnější.
Obsah 260g.

■  SANIT ALL UNIVERZÁL
Univerzální a vysoce učinný čistí cí a dezinfekční prostředek. SANIT all Univerzál je 
určen pro čištění a dezinfekci všech povrchů a ploch bez oplachů, např: pracovní 
desky, ledničky, myčky, sklokeramické desky, obklady, umyvadla, wc, matrace, 
sedací soupravy, interiéry automobilů, pc technika, atd. Prostředek se vyznačuje 
dobrou odmašťovací schopností  a zanechává ochranou polymerovou vrstvou. Je 
charakteristi cký silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a proti kvasinkovou 
účinností .
Účinky: Virucidní (60 min.), Baktericidní (30 min.), Fungicidní (30 min.), 
Proti kvasinkové (10 min.).
Účinná látka: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g / 100 g.
Vlastnosti : Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh.
Dávkování: Pomocí rozprašovače aplikujte na znečištěná místa, nechte chvíli 
působit a setřete nebo opláchněte. Obsah 500 ml. 

obj.číslo vůně
1200891 Fresh Joy
1200892 Magic Aff air
1200890 Blooming Fantasy

21,50
26,-- včetně DPH

73,--
88,30 včetně DPH

95,--
115,-- včetně DPH

219,--
265,-- včetně DPH

64,--
77,40 včetně DPH



SUPER 

CENA



SUPER 
CENA

obj.číslo
1202158

Sanit all
Univerzál

1 + 1
ZDARMA



NOVINKA

Přípravek je bez chlóru, bez alkoholu,
zanechává polymerovou vrstvu, nepoškozuje 
materiály, možné použití  za přítomnosti  lidí.

Výrobky, je možno použít v oblastech
ZDRAVOTNICTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ

KOMERČNÍ PROSTORY

Platí  do vyprodání zásob.

str. 22

obj.číslo
1202790

obj.číslo
1202725



NOVINKA

44,--
53,20 včetně DPH

49,--
59,30 včetně DPH
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■  BREF WC GEL
Gelový čisti č WC až 1400 spláchnutí . Při každém spláchnutí  hygienicky 
čistí , dokáže předcházet vzniku vodního kamene. Hodí se pro všechny 
druhy toalet. Dávkuje se do speciálního košíčku, který je součástí  
výrobků. Tento způsob doplňování je naprosto hygienický, gel ani košíček 
se nedostanou do kontaktu s pokožkou. Obsah 360 ml.

obj.číslo vůně
1210325 borovice
1210326 oceán
1210327 jablko

69,--
83,50 včetně DPH

■  PRACÍ PRÁŠEK PALMEX
Prací prášek vhodný pro všechny druhy praček 
i na ruční praní. Na 63 praní. 

obj.číslo popis
1200640 na bílé prádlo
1200641 na barevné prádlo

■  SOMAT SŮL
Sůl do myčky. 
Obsah 1,5 kg.

obj.číslo
1202630

■  SOMAT OPLACH
Oplach do myčky. 
Obsah 750 ml.

obj.číslo
1202635

■  SOMAT ČISTIČ MYČKY
Tekutý čisti č pro myčky nádobí.  
Obsah 2x 250 ml.

obj.číslo
1202646

■  SOMAT GEL ALL IN 1
Funkce soli i oplachovače 
navíc k perfektnímu mytí . 
Na 2x 35 mytí .

obj.číslo
1202596

■  SOMAT TABLETY
     ALL IN 1
Funkce soli i oplachovače 
navíc k perfektnímu mytí . 
Obsah 48 tablet.

obj.číslo
1202208

■  SOMAT TABLETY
    CLASSIC
Tablety do myčky. 
Odstraňují i ty 
nejodolnější zbytky jídla.  
Obsah 60 tablet.

obj.číslo
1202255

■  PUR NA NÁDOBÍ
Účinné a jemné čisti cí prostředky 
z rodiny Pur. Obsah 1350 ml.

obj.číslo popis
1202360 Lemon
1202361 Aloe Vera
1202362 Raspberry & Red Currant

Bref Color 
Aktiv

5 + 1
ZDARMA

■  PERWOLL 45 DÁVEK
Prací gel Perwoll je specialista na 
různé druhy oblečení. 

obj.číslo popis
1200451 na černé prádlo
1200450 na barevné prádlo
1200453 na sportovní prádlo
1200452 na každodenní oblečení

Silan
925 ml

4 + 1
ZDARMA

199,--
240,80 včetně DPH

134,--
162,10 včetně DPH

49,--
59,30 včetně DPH

163,--
197,20 včetně DPH

163,--
197,20 včetně DPH

163,--
197,20 včetně DPH

71,50
86,50 včetně DPH

49,--
59,30 včetně DPH

130,--
157,30 včetně DPH
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■  REAL PROFI - KOBERCE,
     TEXTÍLIE R0130
Vysoce účinný prostředek s regulovanou 
pěnivostí  pro čištění koberců, podlahových 
kryti n, potahů a čalounění. Vhodný i na 
mytí  silně znečištěných ploch. Vhodný na 
čištění koberců, podlahových kryti n, potahů 
a čalounění. Určen pro strojní i ruční čistění. 
Dávkování: slabé znečištění 60 ml/10 l, 
střední 90 ml/10 l, silné 180 ml/10 l.

■  REAL PROFI PODLAHY
     S ALKOHOLEM R0150
Zasychá rychle a beze šmouh díky obsahu alkoholu, 
čištěné povrchy mají vysoký lesk. Obsahuje 
anti stati ckou složku a proto zabraňuje usazování 
prachu. Příjemně provoní uklízené prostory. 
Lze použít pro strojní i ruční čištění. Vhodný 
pro udržování čistoty všech druhů podlah a 
voděodolných povrchů. Dávkování: slabé znečištění 
25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l.

■  REAL PROFI PLOCHY R0100
Neutrální prostředek vhodný pro běžný denní úklid 
se širokým spektrem použití . Odstraňuje nečistoty 
a mastnotu, zanechává dlouhotrvající příjemnou 
vůni. Je vhodný pro ruční mytí  omyvatelných podlah 
a ploch. Lze použít na všechny druhy nesavých 
povrchů, podlahové kryti ny, dveře, rámy, nábytek, 
plastové a nerezové plochy, sporáky, lednice, 
dlaždice apod. Dávkování: slabé znečištění 3ml/10l, 
střední 10ml/10l, silné 15ml/10l.

■  REAL PROFI PODLAHY SILNÉ
     ZNEČIŠTĚNÍ R0120
Koncentrovaný nízkopěnivý prostředek pro strojní 
a ruční mytí  s vysokou odmašťovací schopností . 
Odstraňuje odolné, těžko smývatelné nečistoty. Je 
vhodný na všechny druhy vodě-odolných povrchů 
jako PVC, nelesklé dlažby, žulové povrchy, lité 
podlahy se stěrkou i nátěrem. Dávkování: slabé 
znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l.

■  REAL PROFI KOUPELNY,
     SANITA R0300/0400
Kyselý čisti cí prostředek určený pro běžný denní 
úklid sanitárních a umývárenských prostor jako jsou 
obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní 
baterie, toalety apod. Pomocí účinné kombinace 
kyselin odstraňuje rez, vodní kámen, vápenné a 
mýdlové usazeniny. Obsahuje složky, které šetrně 
čistí  a nanočásti ce, které chrání povrch před vodou a 
nečistotami. Dávkování: slabé znečištění 10 ml/10 l, 
střední 30 ml/10 l, silné 50 ml/10 l

obj.číslo obsah (l)
1202724 1

obj.číslo obsah (l)
1202728 5

■  REAL PROFI KOUPELNY, SANITA
     SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ R0310/0410
Prostředek pro důkladné čištění sanitárních a 
umývárenských prostor a zařízení. Odstraňuje 
vodní kámen, minerální a močové usazeniny, rez 
a zbytky mýdla. Ve slabé koncentraci lze použít 
na ošetření po alkalickém mytí . Je výborným 
pomocníkem při stavebním úklidu. Dávkování: 
slabé znečištění 15 ml/10 l, střední 30 ml/10 l, 
silné 50 ml/10 l.

obj.číslo obsah (l)
1202211 1

obj.číslo obsah (l)
1202190 5

■  REAL PROFI OSVĚŽOVAČ
     R0431 FRESH
Parfemovaný koncentrovaný prostředek. Slouží 
k provonění všech prostor, především v sanitární 
oblasti . Zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni. 
Dávkování: slabé znečištění 10 ml/10l, střední 
50 ml/ 10 l, silné 100 ml/10 l nebo aplikace 
koncentrátu. 

obj.číslo obsah (l)
1210234 1

obj.číslo obsah (l)
1202212 5

obj.číslo obsah (l)
1202723 1

obj.číslo obsah (l)
1202727 5

obj.číslo obsah (l)
1202214 1

obj.číslo obsah (l)
1202129 5

obj.číslo obsah (l)
1202213 1

obj.číslo obsah (l)
1202210 5

obj.číslo obsah (kg)
1202215 5

350,--
423,50 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH

496,--
600,20 včetně DPH

134,--
162,10 včetně DPH

87,--
105,30 včetně DPH

84,--
101,60 včetně DPH

475,--
574,80 včetně DPH

329,--
398,10 včetně DPH

107,--
129,50 včetně DPH

221,--
267,40 včetně DPH

490,--
592,90 včetně DPH

67,--
81,10 včetně DPH

128,--
154,90 včetně DPH

OBLAST UMÝVÁRENSKÁ/SANITÁRNÍ

OBLAST GENERÁLNÍ
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■  REAL PROFI NÁDOBÍ RUČNÍ
     MYTÍ R0200
Šetrný k pokožce, s příjemnou citrusovou vůní 
a účinnou kombinací tenzidů. Lze použít i pro 
mytí  všech druhů omyvatelných povrchů. Po 
umytí  je nutno pečlivě opláchnout čistou vodou. 
Dávkování: slabé znečištění 20 ml/10 l, 
střední 40 ml/10 l, silné 60 ml/10 l.

obj.číslo obsah (l)
1202217 1

obj.číslo obsah (l)
1202219 5

■  REAL PROFI ODMAŠŤOVAČ SILNÉ
     ZNEČIŠTĚNÍ R0220
Šetrný odstraňovač mastnoty a nečistot ze 
všech druhů omyvatelných kuchyňských a jiných 
povrchů. Lze použít pro strojní a ruční čištění. 
Vhodný pro čištění všech druhů plastů a přepravek 
v potravinářské a průmyslové oblasti . Lze použít 
na kuchyňské povrchy a zařízení. Dávkování: slabé 
znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, 
silné 100 ml/10 l nebo aplikace koncentrátu. 

obj.číslo obsah (l)
1202195 1

obj.číslo obsah (l)
1202196 5

■  REAL PROFI NÁDOBÍ 
     STROJNÍ MYTÍ R0230
Bezfosfátový, vysoce koncentrovaný alkalický 
prostředek pro profesionální myčky nádobí s 
ručním i automati ckým dávkováním. Je vhodný pro 
použití  i v oblastech s tvrdou vodou. Vysoký obsah 
účinných složek zajišťuje dobrou účinnost i při silném 
znečištění. Lze použít na všechny druhy nádobí a 
omyvatelné plochy. Díky své gelové konzistenci se 
prostředek dobře a ekonomicky dávkuje.

obj.číslo obsah (kg)
1202234 10

■  REAL PROFI ODMAŠŤOVAČ R0210
Šetrný odstraňovač mastnoty a nečistot ze všech 
druhů omyvatelných kuchyňských a jiných povrchů. 
I při neutrálním pH účinně odmašťuje pomocí 
extraktu z pomerančů. Vhodný na pracovní desky, 
sporáky, obklady, dřezy, nádobí, plastové a nerezové 
povrchy. Lze použít pro mytí  silně zašpiněného 
nádobí. Dávkování: slabé znečištění 25 ml/500 ml, 
střední 50 ml/500 ml, silné 100 ml/500 ml nebo 
aplikace koncentrátu.

obj.číslo obsah (l)
1202131 1

obj.číslo obsah (l)
1202292 5

■  REAL PROFI NÁDOBÍ
     STROJNÍ OPLACH R0240
Koncentrovaný oplachový a lešti cí prostředek určený 
pro profesionální myčky nádobí. Zamezuje tvorbě 
minerálních usazenin na nádobí a usnadňuje sušení. 
Neutralizuje prostředek po hlavní mycí fázi. Pomáhá 
dosáhnout původního lesklého vzhledu nádobí. Je 
vhodný k použití  v kombinaci s prostředkem R0230 
Real profi  strojní mytí  nádobí. Dávkování: slabé 
znečištění 0,5 g/1 l, střední 1 g/1 l, silné 1,5 g/1 l. 

obj.číslo obsah (kg)
1202235 10

■  REAL PROFI GRILY, TROUBY,
     KONVEKTOMATY R0250
Koncentrovaný přípravek na čištění grilů, trub a 
konvektomatů. Čistí  samočinně, účinně odstraní i 
odolnou špínu, mastnotu, saze, zbytky připáleného 
jídla na grilovacích roštech, vnitřním prostoru 
trouby, kamnech a hrncích. Dávkování: slabé 
znečištění 25 ml/500 ml, střední 50 ml/500 ml, silné 
100 ml/500 ml nebo aplikace koncentrátu.

obj.číslo obsah (l)
1202133 1

obj.číslo obsah (l)
1202137 5

229,--
277,10 včetně DPH

266,--
321,90 včetně DPH

330,--
399,30 včetně DPH

62,--
75,-- včetně DPH

74,--
89,50 včetně DPH

89,--
107,70 včetně DPH

790,--
955,90 včetně DPH

730,--
883,30 včetně DPH

357,--
432,-- včetně DPH

89,--
107,70 včetně DPH

OBLAST KUCHYŇSKÁ

str. 25



■  TRIKO HI-VIZ
• tričko z fl uorescenčního materiálu s krátkým rukávem
• vyrobeno ze směsového materiálu pro lepší komfort
• oděv certi fi kován dle normy EN ISO 20471:2013 - 
   oděvy s vysokou viditelností  (třída 2)
• materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²
• norma: EN 20471
• třída: 2

■  MIKINA REFLEX
• mikina s refl exními pruhy: 2 horizontální,
   2 verti kální, 2 na rukávech
• materiál: 100 % polyester, 280 g/m²
• norma: EN 20471

■  ČEPICE KŠILT TWINKLE HI-VIZ
• čepice s kšiltem hi-viz
• refl exní lemování, refl exní suchý zip
• nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu
• materiál: 100% polyester
• barva: oranžová
• velikost: uni

obj.číslo velikost barva
9704205 S ● žlutá
9704206 M ● žlutá
9704207 L ● žlutá
9704208 XL ● žlutá
9704209 XXL ● žlutá
9704210 XXXL ● žlutá
9704211 XXXXL ● žlutá

obj.číslo velikost barva
9704198 S ● oranžová
9704199 M ● oranžová
9704200 L ● oranžová
9704201 XL ● oranžová
9704202 XXL ● oranžová
9704203 XXXL ● oranžová
9704204 XXXXL ● oranžová

obj.číslo velikost barva
9704416 S ● žlutá
9704417 M ● žlutá
9704418 L ● žlutá
9704419 XL ● žlutá
9704420 XXL ● žlutá
9704421 XXXL ● žlutá
9704422 XXXXL ● žlutá

obj.číslo barva
9700938 ● žlutá

obj.číslo barva
9701100 ● modrá

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
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199,--
240,80 včetně DPH

349,--
422,30 včetně DPH

62,--
75,-- včetně DPH

399,--
482,80 včetně DPH

■  REFLEXNÍ ELASTICKÝ KŘÍŽ
Elasti cký kříž, šíře 4 cm, šíře refl exního pruhu 1,5 cm, 
nastavitelná šířka i délka pásů, zapínání na přezku.

obj.číslo barva
1212501 ● žlutá

obj.číslo barva
1212502 ● oranžová

149,--
180,30 včetně DPH

■  PŘILBA PELTOR G3000 CUV
Velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů.   
Plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku.
• indikátor signalizující dobu použitelnosti  přilby
• čelový potní pásek
• výborná stabilita
• plast ABS stabilizovaný proti  vlivu UV záření
• životnost 3-5 let
• pro zvýšení komfortu nošení a hygieny 
   možno objednat náhradní příslušenství
• materiál: ABS
• norma: EN 397

barva: oranžová

obj.číslo
9718901
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549,--
664,30 včetně DPH

289,--
349,70 včetně DPH

299,--
361,80 včetně DPH

469,--
567,50 včetně DPH

549,--
664,30 včetně DPH

■  OBUV FLOATY
• texti lní ultralehká polobotka sportovního střihu
• materiál: texti l
• podešev: phylon

■  KROKSY MARINE
• moderní nazouváky typu kroksy
• s patním páskem a bohatou perforací
• materiál EVA nesaje vodu a je tvarově stálý
   a lehký
• materiál: EVA
• podešev: EVA

obj.číslo číslo
9704167 č.38
9704168 č.39
9704169 č.40
9704170 č.41
9704171 č.42

obj.číslo číslo
9704172 č.43
9704173 č.44
9704174 č.45
9704175 č.46

■  DÁMSKÝ TREKOVÝ SANDÁL LILY
Lehký sportovní dámský sandál, možnost utažení 
pomocí dvou pásků. 
• vnitřní strana pásků s polstrováním
• materiál: texti lní pásek
• podešev: EVA 

obj.číslo číslo
9703930 č.35
9703931 č.36
9703932 č.37
9703933 č.38

obj.číslo číslo
9703934 č.39
9703935 č.40
9703936 č.41
9703937 č.42

■  PÁNSKÝ TREKOVÝ SANDÁL CAMO
Lehký sportovní pánský sandál, možnost utažení 
pomocí dvou pásků. 
• vnitřní strana pásků s polstrováním
• materiál: texti lní pásek
• podešev: EVA 

obj.číslo číslo
9703938 č.39
9703939 č.40
9703940 č.41
9703941 č.42

obj.číslo číslo
9703942 č.43
9703943 č.44
9703944 č.45
9703945 č.46

■  OBUV SAND
Letní sandál sportovního designu s plnou špicí 
a bohatou perforací. Šňůrka na utahování pro 
perfektní nastavení šířky sandálu.
• nastavitelný patní pásek na suchý zip
• stélka z pravé kůže
• materiál: nubuk, polyuretan, texti lie

obj.číslo číslo
9700500 č.36
9703480 č.37
9700506 č.38
9700501 č.39
9700502 č.40
9700503 č.41

obj.číslo číslo
9700504 č.42
9700508 č.43
9700507 č.44
9700505 č.45
9700509 č.46

■  OBUV SUNSET YELLOW
Uzavřený trekový sandál s bohatou perforací 
ze síťoviny. 
• možnost utažení na patě pomocí pásku
• prakti cké jednobodové utahování pro
   nastavení šířky sandálu
• materiál: polyuretan, texti lie

obj.číslo číslo
9703920 č.36
9703921 č.37
9703922 č.38
9703923 č.39
9703924 č.40
9703638 č.41

obj.číslo číslo
9703925 č.42
9703926 č.43
9703927 č.44
9703928 č.45
9703929 č.46

obj.číslo číslo barva
9703438 č.40 ● modrá
9703439 č.41 ● modrá
9702421 č.42 ● modrá
9702423 č.43 ● modrá
9702422 č.44 ● modrá
9702420 č.45 ● modrá

obj.číslo číslo barva
9704160 č.36 ● růžová
9704161 č.37 ● růžová
9704162 č.38 ● růžová
9704163 č.39 ● růžová
9704164 č.40 ● růžová
9704165 č.41 ● růžová
9704166 č.42 ● růžová

obj.číslo číslo barva
9704150 č.36 ● žlutá
9704151 č.37 ● žlutá
9704152 č.38 ● žlutá
9704153 č.39 ● žlutá
9704154 č.40 ● žlutá
9704155 č.41 ● žlutá
9704156 č.42 ● žlutá
9704157 č.43 ● žlutá
9704158 č.44 ● žlutá
9704159 č.45 ● žlutá

119,--
144,-- včetně DPH

129,--
156,10 včetně DPH

129,--
156,10 včetně DPH
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■  RUKAVICE MAXIFOAM® LITE™ 34-900
Nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové 
bezešvé podšívce jemnosti  15.
• povrch rukavic je přizpůsoben tak, že odvádí olej
    a zabezpečuje tak pevnější úchop
• celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, 
    s vysokou schopností  ochrany
• minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky
    a zvyšuje uživatelský komfort
• bez silikonu
• polomáčené
• tloušťka dlaně: 1 mm
• norma: EN 388 3121
• máčení: nitrilová pěna
• materiál: nylon 

obj.číslo číslo
9721066 č.5
9721067 č.6
9721053 č.7
9721068 č.8

obj.číslo číslo
9721054 č.9
9721069 č.10
9721070 č.11

■  RUKAVICE MAXIFLEX®ELITE™ 34-274
Vyvinuté s konstrukčním záměrem vyrobit nejlehčí 
prodyšné máčené rukavice na trhu. Přinášejí revoluční 
snížení hmotnosti  o 36% a ztenčení o 47% oproti  
kopiím MaxiFlex® Ulti mate™.
• nabízejí nejvyšší možný komfort nošení 
    s hmotností  pouhých 14 gramů
• opti málně řídí teplotu vnitřního prostředí rukavic, 
    zabraňují pocení, jsou o 42% prodyšnější než
    tradiční pěnový nitril a o 59% prodyšnější než 
    rukavice máčené v polyuretanu
• bez silikonu
• polomáčené
• tloušťka dlaně: 0,80 mm
• norma: EN 388 4121
• máčení: nitrilová pěna
• materiál: nylon / lycra 

obj.číslo číslo
9721072 č.5
9721073 č.6
9721050 č.7
9700339 č.8

obj.číslo číslo
9700333 č.9
9700338 č.10
9721074 č.11

■  RUKAVICE MAXIFLEX®ENDURANCE™
    AD-APT 42-848
Technologie AD-APT® se akti vuje pohybem rukou a 
zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění 
přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše 
ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po 
celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.
• nitrilové pěnové rukavice odvozené 
    od MaxiFlex® Ulti mate™
• s pěnovými nopy v dlaňové části , které poskytují 
    dodatečné tlumení nárazu, zvyšují odolnost proti  
    oděru a bezpečnost úchopu
• velmi dobré proti skluzové vlastnosti 
• polomáčené, s nopy
• tloušťka dlaně: 1,1 mm
• máčení: nitrilová pěna
• materiál: nylon / lycra
• norma: EN 388 4131A  

obj.číslo číslo
9721058 č.7
9721059 č.8
9721051 č.9

obj.číslo číslo
9721052 č.10
9721071 č.11

■  RUKAVICE JAMES
• materiál dlaně: vepřová lícovka
• materiál hřbetu: bavlna / polyester
• manžeta: vyztužená
• norma: EN 388 XX22X

obj.číslo číslo
9719100 č.10,5

■  RUKAVICE HILTON
• manžeta: pružinka
• materiál dlaně: vepřová lícovka
• materiál hřbetu: vepřová ští penka
• norma: EN 388 XX22X 

obj.číslo číslo
9701328 č.10

64,--
77,40 včetně DPH

89,--
107,70 včetně DPH

74,--
89,50 včetně DPH

■  RUKAVICE NITRAX
• polomáčené
• norma: EN 388 4121X
• máčení: nitril (BAYER)
• materiál: nylon 

obj.číslo číslo
9701312 č.7
9721075 č.8
9721076 č.9

obj.číslo číslo
9721077 č.10
9721078 č.11

24,--
29,-- včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

64,--
77,40 včetně DPH
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■  BRÝLE UNIVET 5X3 ORANŽOVÉ
• obruba navržena pro změkčení bodů kontaktu
   s obličejem
• rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí 
   s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou
   ochranu oblasti  okolo očí
• systém odvětrávání
• brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti  seřizování
• barva zorníků: oranžová
• barva rámečku: černá / oranžová

Vlastnosti  zorníku:

• UV ochranná vrstva: UV 525

obj.číslo
9721083

■  BRÝLE UNIVET 5X4 G15
• extrémní důraz na detaily a excelentní ergonomie 
    vytvářejí moderní a pohodlný model
• analergický nosní můstek pro pohodlí bez klouzání
• zaoblený zorník poskytuje extra boční ochranu
• exkluzivní lakovaná obruba propůjčuje 
   brýlím eleganci a styl
• barva zorníků: zelená G15
• barva rámečku: černý lak

Vlastnosti  zorníku:

• 5x odolnější povrchová úprava proti  poškrábání
• 5x odolnější povrchová úprava proti  zamlžení
• UV ochranná vrstva: UV 400

obj.číslo
9721084

■  RUKAVICE INFINITT TOUCH
• ochranné nitrilové rukavice ve shodě
    s legislati vou 1935/2004
• ideální pro osoby alergické na latex
• tloušťka dlaně: 0,09 mm
• barva:  modrá
• norma:  EN 1935/2004
• materiál: nitril
• délka: 220 mm (7), 230 mm (8-10)
• vnější strana: hladká
• vnitřní strana: nepudrovaná 

obj.číslo číslo
9721079 č.7
9721080 č.8

obj.číslo číslo
9721081 č.9
9721082 č.10

■  RUKAVICE STANLEY
• vnější strana: proti skluzová úprava
• barva: žlutá
• materiál: latex 

obj.číslo číslo
1212331 č.7
1212332 č.8

obj.číslo číslo
1212333 č.9
1212334 č.10

■  BRÝLE UNIVET 5X3 KOUŘOVÉ
• obruba navržena pro změkčení bodů 
   kontaktu s obličejem
• rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí 
   s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou 
   ochranu oblasti  okolo očí
• systém odvětrávání
• brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti  seřizování
• barva zorníků: kouřová zrcadlová
• barva rámečku: černá / zelená

Vlastnosti  zorníku:

• UV ochranná vrstva: UV 400

obj.číslo
9721085

239,--
289,20 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

100 ks / bal. 

9,--
10,90 včetně DPH

229,--
277,10 včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH



OBLÍBENÝ
MODEL
ŘIDIČŮ

■  PŘILBA R-5
Klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti  barvách. 
• odolnost vůči teplu od - 10°C do + 50°C
• elektrická izolace do 440 V
• jednoduše nastavitelná velikost obvodu
• životnost 4-5 let
• součástí  přilby je čelový potní pásek R-5-2
   a plastový kříž R-5-3
• pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat 
   náhradní příslušenství (např. podbradní pásek R-5-1)
• materiál: polyetylen
• norma: EN 397

■  PŘILBA SH-1
Vynikající komfortní ochranná přilba v šesti  barvách. 

• materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren
• nejdůležitější mechanické vlastnosti  ABS jsou odolnost
   proti  nárazu a pevnost
• s větracími otvory pro příjemné nošení
• plynulé nastavení obvodu reguluje otočné 
   červené kolečko
• pohodlný 6-ti  bodový látkový hlavový kříž 
    zaručuje výbornou stabilitu přilby
• vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, 
    příjemného a vysoce savého materiálu
• extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C
• životnost 5 let
• součástí  přilby je čelový potní pásek SH-1-3 (D1225) 
    a látkový kříž SH-1-4 (D1074)
• pro zvýšení komfortu nošení a hygieny 
   možno objednat náhradní příslušenství
• materiál: ABS
• norma: EN 397   

obj.číslo barva
9700921 ● bílá
9700933 ● červená
9700934 ● modrá

obj.číslo barva
9700935 ● oranžová
9700936 ● zelená
9700937 ● žlutá

obj.číslo barva
9700922 ● bílá
9700927 ● červená
9700928 ● modrá

obj.číslo barva
9700975 ● oranžová
9700974 ● zelená
9700959 ● žlutá

79,--
95,60 včetně DPH

149,--
180,30 včetně DPH
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■  KALHOTY DO PASU URBAN SUMMER
Prodyšné a odlehčené kalhoty s multi funkčními 
kapsami a anatomickým tvarováním kolen. 
• multi funkční boční měchová kapsa
• kapsa na mobil do velikosti  5,6“
• prostor pro nákoleníky s jištěním na suchý zip
• víceúčelová kapsa na nářadí
• refl exní prvky
• anatomicky tvarovaná kolena pro 
   dokonalý pohyb
• reverzní zipy
• použití : vnitřní a venkovní prostory 
   při vyšších teplotách
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m²
• barva: modrá 

■  BLŮZA URBAN SUMMER
Prodyšná a odlehčená blůza s propracovanou 
siluetou. 
• hlavní zip krytý légou
• prostorné spodní zipové kapsy
• vnitřní průhmatové kapsy
• dvě náprsní kapsy, kapsa na zip, 
   kapsa na rukávu
• přizpůsobení volnosti  pasu a rukávů
   utahovacími patkami
• anatomicky tvarované rukávy
• reverzní zipy
• použití : vnitřní a venkovní prostory 
   při vyšších teplotách
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m²

obj.číslo vel.
9703960 S
9703961 M
9703962 L

obj.číslo vel.
9703963 XL
9703964 XXL
9703965 XXXL

obj.číslo číslo
9703950 46
9703951 48
9703952 50
9703953 52
9703954 54

obj.číslo číslo
9703955 56
9703956 58
9703957 60
9703958 62
9703959 64

obj.číslo číslo
9703084 46
9701506 48
9701507 50
9701891 52
9701892 54

obj.číslo číslo
9701893 56
9701894 58
9703085 60
9701898 62
9701899 64

■  ŠORTKY 4TECH04
• kvalitní směsový materiál
• multi funkční boční kapsa na nářadí
• zajímavě řešené zadní kapsy
• bez opasku
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 240 g/m²

obj.číslo vel.
9701703 S
9701704 M
9701708 L

obj.číslo vel.
9701705 XL
9701706 XXL
9701707 XXXL

■  TRIKO LIMA NAVY
Triko s krátkým rukávem. 
• materiál: 100% bavlna, 160 g/m²

■  ŠORTKY URBAN SUMMER
Prodyšné a odlehčené šortky s multi funkčními 
kapsami a anatomickým tvarováním kolen. 
• multi funkční boční měchová kapsa
• kapsa na mobil do velikosti  5,6“
• víceúčelová kapsa na nářadí
• refl exní prvky
• použití : vnitřní a venkovní prostory 
   při vyšších teplotách
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 
   200 g/m²
• barva: modrá 

obj.číslo číslo
9704176 46
9704177 48
9704178 50
9704179 52
9704180 54

obj.číslo číslo
9704181 56
9704182 58
9704183 60
9704184 62
9704185 64

499,--
603,80 včetně DPH

449,--
543,30 včetně DPH

479,--
579,60 včetně DPH

389,--
470,70 včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH
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■  SOUPRAVA FA8000710
Souprava pro práci na střechách. Součástí  setu je 
přepravní taška, celotělový postroj (samostatně 
neprodejný), stočené lano (10 m), uchopovač lana s 
tlumičem pádu a karabinou (samostatně neprodejné)
• dokonalý prostředek pro práci na střechách
   s možností  ručního polohování
• materiál: polyester, polyamid, ocel
• norma: EN 361, EN 353, EN 362
• barva: zeleno-černá

POUŽITÍ:

• vybavení na šikmé střechy

obj.číslo
9703812

3.789,--
4.584,70 včetně DPH

■  SOUPRAVA FA8000500
Souprava pro práce na železných konstrukcích.    
Součástí  setu je přepravní taška, celotělový postroj 
(samostatně neprodejný), spojovací prostředek s 
tlumičem pádu a dvěma háky (samostatně neprodejný).
• nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník
   mění svoji pozici a je nutné se často zajisti t a odjisti t
• materiál: polyester, polyamid, ocel
• norma: EN 361, EN 355
• barva: zeleno-černá

POUŽITÍ:

• vybavení pro práci na lešení
• vymezení pracovního prostoru

obj.číslo
9703810

1.989,--
2.406,70 včetně DPH

■  SOUPRAVA FA8000100
Vymezovací souprava. Součástí  setu je přepravní taška, 
celotělový postroj, spojovací prostředek, dvě karabiny. 
• určeno pro práce s nulovým rizikem pádu
• materiál: polyester, polyamid, ocel
• norma: EN 361, EN 356, EN 362
• barva: šedo-černá

POUŽITÍ:

• vymezení pracovního prostoru

obj.číslo
9703811

889,--
1.075,70 včetně DPH
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■  BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ FA1020300
Bezpečnostní zachycovací postroj s 
polohovatelným pásem. 
• 2 boční připojovací prvky pro pracovní
   polohování
• 2 zavěšující prvky zachycující pád - zádový 
   s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů

POUŽITÍ:

• vybavení pro práci na lešení
• pracovní polohování
• vymezení pracovního prostoru
• vybavení na šikmé střechy
• materiál: polyester, ocel
• norma: EN 361, EN 358
• barva: šedo-černá

obj.číslo
9703621

999,--
1.208,80 včetně DPH

■  BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ FA1010300
Základní bezpečnostní zachycovací postroj. 
• 45 mm široký polyesterový popruh
• možnost nastavení stehenních
   a ramenních  popruhů
• 2 zavěšující prvky zachycující pád - zádový 
   s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
• materiál: polyester, ocel
• norma: EN 361
• barva: šedo-černá

POUŽITÍ:

• vybavení pro práci na lešení
• pracovní polohování
• vymezení pracovního prostoru
• vybavení na šikmé střechy

obj.číslo
9703620

499,--
603,80 včetně DPH

■  PŘILBA CLIMAX CADÍ
Ochranná přilba pro práci ve výškách. ABS s vysoce 
kvalitní UV stabilizací s nastavitelným páskem a 
regulačním kolečkem. 
• zabudovaný 4-bodový podbradní texti lní pásek
• s venti lací
• materiál: ABS
• barva: oranžová

obj.číslo
9700160

959,--
1.160,40 včetně DPH

■  TLUMIČ PÁDU FA3040018
• popruh šířky 35 mm
• celková délka 1,8 m
• součást systému zachycení pádu, pádová energie 
   je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
• maximální přípustná délka všech spojovacích prvků,
   tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2 m
• požadovaná volná vzdálenost pod pracovním 
   povrchem je 6,5 m
• s dvojitým spojovacím prostředkem tvaru Y, pro trvalé
   připojení díky dvěma popruhům, 1 karabina a 2 háky
• materiál: polyester, ocel
• norma: EN 355
• barva: zelená

POUŽITÍ:

• vybavení pro práci na lešení
• vybavení na šikmé střechy

■  TLUMIČ PÁDU FA3040018
• popruh šířky 35 mm
• polyamidové lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m
• oka jsou opatřena ochranou proti  opotřebení
• sešití  je opatřeno ochrannou fólií
• na obou koncích jsou ocelové háky

POUŽITÍ:

• vybavení pro práci na lešení
• vybavení na šikmé střechy
• materiál: polyester, polyamid, ocel
• norma: EN 355
• barva: bílá

obj.číslo
9703625

obj.číslo
9703624

1.389,--
1.680,70 včetně DPH

789,--
954,70 včetně DPH


