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V letáku najdete spoustu potřeb pro kreativní tvoření.
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„Doma bez nudy“
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

PLATNOST 24.3. - 29.05.2020

31,40
38,-- včetně DPH

Vodové barvy AKUARELLOS

12 intenzivních a zářivých barev s vysokou krycí schopností. Snadno
míchatelné barvy. Unikátní design – obal lze uchopit jako malířskou
paletu. Praktické víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev.
Omyvatelný obal – po umytí stále jaké nové. Pevná struktura barvy.
12 barev + 1 štětec v balení zdarma. Průměr barvy: 30 mm.

obj.číslo

169,-Anti-Stress Black 9390

0205906

204,50 včetně DPH

Unikátní kreativní souprava černých omalovánek a metalických popisovačů
pro chvíle relaxace. Vybarvením omalovánek metalickými popisovači získáte
jedinečný zářivý obrázek. Motivy omalovánek jsou vytištěny transparentním
lakem na kvalitním černém papíru. Metalické popisovače se sytými inkousty
s 1 mm tenkou stopou jsou ideální k vybarvování jemných detailů. Sada
obsahuje 4 černé omalovánky A4 a 6 metalických popisovačů.
• ERGO držení
• válcový hrot
• šířka stopy 1 mm

obj.číslo
0131820

500 g

1 kg

52,70

63,80 včetně DPH

Modelovací hmota
samotvrdnoucí DO&DRY

26,90
32,50 včetně DPH

Fixy, 12 barev

Tenké ﬁxy jasných barev.
Snadno vypratelné.
Odvětrávané víčko.

obj.číslo

88,90

107,60 včetně DPH

Jemná a lehce zpracovatelná hmota, vhodná pro kreativní
tvorbu a výrobu dekorací jako náhrada za přírodní materiály. Samotvrdnouci - bez nutnosti vypalování v peci.
Výrobek vytvrdne samovolně na vzduchu do cca 24 hod.
Po zaschnutí lze hmotu brousit, lepit, malovat i lakovat.
Netoxická, nezapáchá, nešpiní ruce, nedrolí se a nepraská.
Při práci s hmotou lze přidáním malého množství vody
předejít vysychání. Vyrobeno v EU – Holandsko. Tipy: Po
zaschnutí je možné pomocí vody přidávat drobné detaily a
povrch vyhladit. Pokud vytvořený předmět natřete lakem
stává se voděodolným.

obj.číslo

popis

0205655
0205656
0205684
0205685

500 g - bílá
500 g - hnědá
1 kg - bílá
1 kg - hnědá

0205412
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A5

A4

5,60

9,70

6,80 včetně DPH

11,70 včetně DPH

Popisovací desky tvrdé

Popisovací desky typu „U“ svařené z delší strany,
dobře gumovatelná.

3,60

obj.číslo

formát

obj.číslo

formát

0713403

A5

0713400

A4

3,70

4,40 včetně DPH

Graﬁtová tužka

4,50 včetně DPH

Klasická tužka v oblíbeném
trojhranném proﬁlu těla.
Kvalitní zpracování: lepení
po celé délce tuhy zajišťuje
odolnost proti lámání a snadné ořezávání. Tuha typu HB,
průměr 8 mm ( 2,2 mm tuha),
délka 17,5 cm. Tělo tužky s
potiskem oranžovočerných
pruhů.

Graﬁtová tužka s pryží

Klasická tužka v oblíbeném
trojhranném proﬁlu těla s pryží.
Kvalitní zpracování: lepení po celé
délce tuhy zajišťuje odolnost proti
lámání a snadné ořezávání. Tuha
typu HB, průměr 8 mm ( 2,2 mm
tuha), délka 18,8 cm (vč. pryže).
Tělo tužky s potiskem oranžovočerných pruhů.

obj.číslo

obj.číslo

0205464

0205449

4,40

4,40

5,30 včetně DPH

5,30 včetně DPH

Graﬁtová tužka s pryží
Mathmagic

Graﬁtová tužka Grafitos
Fantasy

Tužka s malou násobilkou. HB
tvrdost pro jemné a pohodlné psaní
• vysoce kvalitní dřevo
• trojhranný ergonomický tvar
• ideální pro děti
• s bílou pryží

Mix dětských motivů. HB tvrdost pro
jemné a pohodlné psaní.
• vysoce kvalitní dřevo
• trojhranný ergonomický tvar
• ideální pro děti

obj.číslo

obj.číslo

0205214

7,90
9,60 včetně DPH

0205210

9,90
12,-- včetně DPH

Twin & Twin Jumbo

9,90

Oboustranná červeno-modrá tužka se super měkkou a jemnou tuhou.
• vhodné pro výuku a opravování

14,90

12,-- včetně DPH

18,-- včetně DPH

M1Fancy & M2 Office a náhradní tuhy

Mechanická mikrotužka v barevném a stylovém designu.
• obsahuje 2 náhradní tuhy
• M1 Grafitos: ve 4 barvách: oranžová, tyrkysová, růžová, světle zelená
• M2 Grafitos: pogumavý povrch pro větší komfort
• M2 Grafitos: dostupná ve 3 základních barvách: modrá, černá, červená
• Náplně do mikrotužek: 15 HB tuh v plastové krabičce

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0200457
0200458
0200451
0200459

M1 Graﬁtos 0,5 mm
M1 Graﬁtos 0,7 mm
M 2 Graﬁtos 0,5 mm
M 2 Graﬁtos 0,7 mm

0210645
0210646

náhradní tuhy 0,5 mm
náhradní tuhy 0,7 mm

obj.číslo

popis

0205211
0205215

červeno/modrá
Jumbo červeno/modrá

Tužka Coach s gumou

Jumbo velikost pro malé školáky a předškoláky.
• speciální tuha pro pohodlné a jemné psaní
• trojhranný ergonomický tvar
• ideální pro výuku psaní

6,50 včetně DPH

9,90
12,-- včetně DPH

obj.číslo
0205212
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0295900 - sada 4 hroty

15,30

ergo

60,20

18,50 včetně DPH 72,80 včetně DPH

Centropen 2631 Document

Zvlášť vhodný k vytahování, skicování v technickém kreslení. Plastový hrot v kovové
objímce. Výrobek je plněn černým dokumentním světlostálým a vodě odolným inkoustem
vhodným pro kopírování.
• určen k archivačním záznamům

obj.číslo

stopa

obj.číslo

stopa

obj.číslo

stopa

0295901
0295902

0,1 mm
0,3 mm

0295903
0295904

0,5 mm
0,7 mm

0295900

sada 0,1 - 0,7 mm

12,80

ergo

Centropen 2675 Tornado Fruity

15,50 včetně DPH
Roller je naplněn modrým parfémovaným a nerozpíjivým inkoustem odstranitelným
běžným zmizíkem. Velmi tenká, stejnoměrná stopa písma, délka stopy až 2000 m,
šíře stopy 0,3 mm.

obj.číslo
0291950

barva

● modrá
0250400 - sada 3 barvy

6,60

19,70

8,-- včetně DPH

23,80 včetně DPH

50,60
61,20 včetně DPH

Centropen 2811 F

Roller Pilot Frixion Ball

Šíře stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m, liner je osazen jemným plastovým hrotem,
určen pro nejširší použití.

Gumovací roller s víčkem. Barva těla odpovídá barvě stopy.
Vyměnitelná náplň.

obj.číslo
0201620
0201621
0201623

barva

● černá
● červená
● zelená

obj.číslo
0201622
0201624
0201613

barva

● modrá
● ﬁalová
● růžová

obj.číslo
0201614

4,90

0250100
0250200

● sv.modrá

29,40
35,60 včetně DPH

5,90 včetně DPH

obj.číslo

barva

barva

●
●

černá
červená

obj.číslo
0250300
0250000

barva

●
●

zelená
modrá

obj.číslo
0250400

barva

●●● sada

102,80

89,-107,70 včetně DPH

Lepicí razítko tesa®
K-Pen K1 F

Píše obzvlášť plynule až 2500 m
• inkoust odolný proti vyblednutí
• jednotlivé barvy jsou o šíři stopy 0,7 mm = F
• mix 6 barev jsou o šíři stopy 1 mm = M

obj.číslo
0200511
0200512
0200513

barva

● černá
● červená
● zelená

obj.číslo
0200510
0200515

barva

● modrá
●●●●●● mix 6 barev

Lepicí razítko, nový produkt od
společnosti tesa, nabízí zcela nový
způsob čistého a velmi rychlého lepení
papíru, kartonu, fotografií. V případě
lepení papíru stačí 4x orazit do každého
rohu a máte hotovo. Práce s lepicím
razítkem Vám šetří čas i peníze. S jedním
razítkem nanesete lepidlo až 1 100x!

obj.číslo
0841650
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41,30

30,20

50,-- včetně DPH

36,50 včetně DPH

35,20

Univerzální disperzní lepidlo 250 g

Pritt - Gama Fix lepidlo 100 g

42,60 včetně DPH

Pritt - Klova Fix 100 g

Tekuté transparentní lepidlo vhodné na lepení
a modelování papíru pro použití doma, ve škole
i v kanceláři. Čistá a pohodlná aplikace pomocí stěrky.
Neobsahuje rozpouštědla. Vypratelné při 40º C.

obj.číslo
1000401

Víceúčelové bílé disperzní lepidlo. Lepí papír, karton,
dřevo, keramické hmoty, fotograﬁe, textil a další
materiály. Ideální pro modeláře a pro široké použití
ve škole, doma i v kanceláři. Pohodlná, rychlá a čistá
aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla.
Vypratelné při 40º C.

Lepí papír, fotograﬁe, tkaniny, kůži, dřevo, korek, lepenku, dřevovláknité materiály a jiné savé materiály.
Může se používat na lepení materiálů přicházejících
do styku s potravinami a na dětské hračky. Vhodné
pro kutily a modeláře.

obj.číslo
1000130

obj.číslo
1000200

8g

8,-9,70 včetně DPH

15 g

12,90

26,90

15,60 včetně DPH

99,--

32,50 včetně DPH

35 g

Chameleon lepicí tyčinka

26,70

119,80 včetně DPH

CREALL KID‘S školní tekuté lepidlo

Ekonomické balení ideální pro školy a školky. Pro lepení
papíru a kartonu. Vodní báze, z přírodních složek, bez
rozpouštědel a lepku. Vyrobeno v EU - Nizozemsko.
Obsah: 1 l.

obj.číslo
1000106

60 ml

16,90
20,40 včetně DPH

32,30 včetně DPH

Lepicí tyčinky - DONAU

Lepicí tyčinka s bílým lepidlem pro školní i domácí
použití. Výborná na papír, lepenku, fotograﬁcký papír,
textilie, atd.. Neobsahuje rozpouštědla, netoxická, vodou smývatelná. Na bázi PVP. Nedeformuje lepenou
plochu a snadno se nanáší. Až 6-tiletá životnost.

obj.číslo

obsah (g)

obj.číslo

obsah (g)

1026000
1026001

8
15

1026002

35

Barevné lepidlo, které po zaschnutí zprůhlední.
• optická kontrola lepené plochy
• čistá a hladká aplikace
• vzduchotěsný uzávěr - dlouhá životnost
• lepí všechny druhy papíru
• lepí trvale za 60 vteřin
• neobsahuje rozpouštědla, kyseliny
• ekologická - 60% obsahu je vyrobeno
z obnovitelných zdrojů

obj.číslo
1001102

125 ml

24,90

15,50

30,10 včetně DPH

250 ml

18,80 včetně DPH

41,-49,60 včetně DPH

White Glue bílé disperzní PVA lepidlo

Bílé disperzní PVA lepidlo, čistá a lehká aplikace,
vhodné i na výrobu slizu. Rychlouzávěr pro čisté
a snadné použití.
• lepí papír, kartón, lehké textilie, kůži, korek, dřevo
• ideální pro hobby, výtvarné a řemeslné práce
• neobsahuje rozpouštědla, netoxické
• lehce vypratelné

39,--

Glufix

Tekuté transparentní lepidlo. Vybaveno
ventilkem, který zabraňuje vytékání.
• lepí papír, kartón a textilie
• netoxické, neobsahuje rozpouštědla
• dlouhá životnost
• lehce vypratelné

obj.číslo

obsah (ml)

obj.číslo

obsah (ml)

1000114
1000115

1000116

obj.číslo

obsah (ml)

60
125

250

1000702
1000701

30
50

13,50
16,30 včetně DPH
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47,20 včetně DPH

Lepicí guma Gumfix

Obsahuje 84 ks předsekaných čtverečků.
Lepí hladké plochy, tapety, sklo, kov.
Praktický pomocník v každé domácnosti,
kanceláři a ve škole.
• nezanechává stopy a je znovu použitelná

obj.číslo
2535338
Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

26,20
31,70 včetně DPH

Y-PLUS HANDLE - plastové kombinované pravítko, 30 cm, mix
barev

Barevné plastové pravítko v délce 30 cm se speciální ﬂexibilní plochou pro
snadnou manipulaci. Spodní lem je tvořen měkkým gumovým pruhem. Celkový
rozměr: 320 x 50 x 3 mm.

obj.číslo
0225302

34,60
41,90 včetně DPH

Y-PLUS 4 v 1 - multifunkční pravítko s graﬁtovou tužkou,
a pryží a ořezávátkem, 30 cm,mix barev

Více než pravítko! Multifunkční 30 cm dlouhé pravítko s dalšími praktickými doplňky - vše v jednom. Uvnitř graﬁtová tužka trojhranná HB, na
koncích jednoduché ořezávátko a bílá pryž.

obj.číslo

20 cm

0225301

30 cm

8,50

13,40

10,30 včetně DPH

16,20 včetně DPH

Y-PLUS MID transparentní pravítko,
30 cm/20 cm, mix barev

Barevné transparentní pravítko v délce 30 cm/20 cm s dvojitým měřítkem
(vnitřní a vnější) pro snadný posun při rýsování. Konec pravítka je lehce
tvarovaný pro jednoduché přemístění.

20 cm

obj.číslo

popis

0225306
0225305

20 cm
30 cm

30 cm

9,20

14,10

11,10 včetně DPH

17,10 včetně DPH

Y-PLUS SHELL - transparentní pravítko
s barevným okrajem, 30 cm/20 cm, mix barev

Plastové pravítko s prohnutým koncem pro snadnou manipulaci - hladce přilne
k podložce a pomocí tvarovaného zakončení lze jednoduše přemístit.
Délka 30 cm/20 cm.

obj.číslo

popis

0225304
0225303

20 cm
30 cm

7,10
8,60 včetně DPH

Trojúhelník s kolmicí
Transparentní, čirý.

obj.číslo
0227000
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Pastelky Kolores
24 barev

12 barev

75,60

37,80

91,50 včetně DPH

45,70 včetně DPH

Pastelky se super měkkou a extra jemnou tuhou o průměru 3 mm.
• extra barevné pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy
• vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, nelámavé
• trojhranný ergonomický tvar
• rámeček pro vepsání jména
• netoxické, v souladu s normou EN

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0205495
0205496

6 barev
12 barev

0205497
0205498

24 barev
36 barev

6 barev

18,90
22,90 včetně DPH

36 barev

113,40
137,20 včetně DPH

52,50
63,50 včetně DPH

99,--

179,-216,60 včetně DPH

55,-66,60 včetně DPH

Artist pastelky dřevěné, kulaté

Pastelky prémiové kvality pro začínající
umělce a nadšené výtvarníky. Vysoký podíl
barevných pigmentů zajišťuje sytost barev,
měkké kreslení bez namáhání ruky. Dřevěné
kulaté pastelky v černém lakovaném těle.
Tl. tuhy 3 mm. Balení: 12 barev/krabička.

obj.číslo
0205371

Pastelky Kolores Mandalas

50 intenzivních a zářivých barev - ideální pro
vybarvování antistresových omalovánek a kreslení
mandal. Pastelky se super měkkou a extra jemnou
tuhou o průměru 3 mm. Extra barevné pigmenty pro
jasnější a intenzivnější barvy. Vysoce kvalitní lipové
dřevo pro snadné ořezávání, nelámavé.
• trojhranný ergonomický tvar
• rámeček pro vepsání jména
• netoxické, v souladu s normou EN
• plastový pořadač barev

obj.číslo
0205470
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Pastelky Kolores Jumbo

119,80 včetně DPH

Jumbo pastelky se super měkkou a extra jemnou
tuhou o průměru 5 mm.
• ideální pro předškoláky: na učení psaní
• trojhranný ergonomický tvar
• extra barevné pigmenty pro jasnější a
intenzivnější barvy
• vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné
ořezávání, nelámavé
• rámeček pro vepsání jména
• ořezávátko v balení zdarma

obj.číslo

popis

0205402
0205400

6 barev
12 barev

Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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28,--

66,40
33,20

80,30 včetně DPH

40,20 včetně DPH

Trojhranné pastelky Colorino

Kvalitní barvy v ergonomicky tvarovaných
pastelkách. Trojhranný tvar usnadňuje
držení a extra měkká tuha pak nenamáhá
ruku při kreslení. Díky kvalitní tuze je
hrot pastelky odolný vůči lámání - méně
ořezáváte, šetříte.

obj.číslo

popis

0205409
0205410

12 barev
24 barev

33,90 včetně DPH

77,-93,20 včetně DPH

Trojhranné pastelky JUMBO, 12
barev - Colorino

Kvalitní trojhranné pastelky
s vysokým podílem barevných pigmentů.
Snadno uchopitelné. Pastelky obsahují měkký
hrot a tím umožňují snadné kreslení.

obj.číslo
0205411

WE-FISH - trojhranné pastelky, 12 barev

Sada pastelek ve speciálním ergonomickém
designu - proﬁl pastelky ve tvaru ryby pro správné
držení. Sada pastelek balena v papírovém obalu,
který lze rozložit na praktický stojánek. Obal má
tištěný štítek pro popis jmenovkou dítěte. Pastelka 17,5 cm dlouhá, průměr 8 mm (3 mm tuha).
Dvoubarevné tělo pastelky ve stříbrné a barvě
tuhy. Bezdřevé. Ekologicky šetrný výrobek.

obj.číslo
0205446

52,30
63,30 včetně DPH

59,70
72,20 včetně DPH

Pastelky trojhranné,
černé dřevo, 12 barev
PEANUT - plastové pastelky pro děti, 12 barev

Ergonomicky tvarované pastelky pro nejmenší děti. Design
ve tvaru arašídového oříšku a rozměr přizpůsobený dětské
ruce usnadňuje držení při kreslení. Barvičky jsou typem
voskovky - syté, bez nutnosti ořezávání, nešpiní ruce a jsou
netoxické. Rozměr plastové pastelky: 60 x 16 mm.

obj.číslo
0205448

Elegantní pastelky v černém designu
s lakovaným zakončením v barvě pastelky.
Kvalitní pastelky pro kreslení sytými barvami
bez námahy ruky ( vysoký obsah pigmentů).
Tuha pastelky je lepená po celé délce - extra
odolná proti lámání. Hroty jsou mimořádně
odolné vůči tlaku na papír. Snadné ořezávání. Součástí balení je ořezávátko.

obj.číslo
0205373
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68,-82,30 včetně DPH

WE-FISH - JUMBO trojhranné pastelky,
12 barev

Sada pastelek ve speciálním ergonomickém designu
- proﬁl pastelky ve tvaru ryby pro správné držení.
Sada pastelek balena v papírovém obalu, který
lze rozložit na praktický stojánek. Obal má tištěný
štítek pro popis jmenovkou dítěte. Pastelka 17,5 cm
dlouhá, průměr 11 mm (5 mm tuha). Dvoubarevné
tělo pastelky ve stříbrné a barvě tuhy. Bezdřevé.
Ekologicky šetrný výrobek.

obj.číslo
0205447
Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

119,--

A4, 160 g/m2

144,-- včetně DPH

220,--

Barevný papír mix

Barevný papír pro inkoustové i laserové tiskárny.

obj.číslo

266,20 včetně DPH

formát g/m2 listů v bal. popis

0130071
0130070

A4
A4

80
80

250
200

A3, 80 g/m2

pastel. barvy
neon. barvy

364,-A4

440,40 včetně DPH

A3

A4, 80 g/m2

MAESTRO® color

182,--

Papír vyniká nízkou prašností a výbornou průchodností kopírovacím
strojem. Použití: laserové a ink-jet tiskárny, běžné i vysokovýkonné
220,20 včetně DPH
kopírovací stroje, duplexní kopírování.
Certiﬁkace ISO 9706, FSC®, EcoLabel, EN71-3, Nordic Ecolabel, Green Range.
V balení 80 g/m2 papíru je 500 listů, v balení 160 g/m2 papíru je 250 listů,
v kartonu je vždy 5 balení.

orientační odstín

8 ls

16 ls

6,20

11,50

7,50 včetně DPH

13,90 včetně DPH

Složka pestrobarevných papírů
obj.číslo

listů

0131699
0131701

8
20

18,70
22,60 včetně DPH

Složka barevných lepicích papírů

8 barevných lepicích listů. Složky jsou výborným
pomocníkem ve školách, školkách i družinách při
výtvarné výchově.

obj.číslo

VZORNÍK

Sada barevných papírů pro kreslení, stříhání,
dekorování a školní použití. Formát A4.

80 g/m2

160 g/m2

A4

A3

A4

vanilková - pastelová

0131086

0131200

0131150

krémová - pastelová

0131087

x

0131151

žlutá - pastelová

0131088

0131202

0131152

lososová - pastelová

0131089

0131203

0131153

růžová - pastelová

0131090

0131204

0131154

světle zelená - pastelová

0131091

0131205

0131155

zelená - pastelová

0131092

0131206

0131156

modrá - pastelová

0131093

0131207

0131157

blankytně modrá - pastelová

0131094

0131208

0131158

citronově žlutá - trendová

0131095

0131209

0131159

zlatá - trendová

0131096

0131210

0131160

medová - trendová

0131097

0131211

x

levandulová - trendová

0131098

0131212

x

šedá - trendová

0131099

0131213

0131163

kanárkově žlutá - intenzivní

0131100

x

x

zářivě žlutá - intenzivní

0131101

0131215

0131165

slunečná - intenzivní

0131102

0131216

0131166

pomerančová - intenzivní

0131103

0131217

0131167

korálově červená - intenzivní

0131104

0131218

0131168

cihlově červená - intenzivní

0131105

0131219

x

lipově zelená - intenzivní

0131106

0131220

0131170

jarní zelená - intenzivní

0131107

0131221

0131171

sytě modrá - intenzivní

0131108

0131222

0131172

0131700
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a předčasné ukončení akce.

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

A4/200 ls

A3/200 ls

A2/100 ls

A1/100 ls

170,--

339,90

398,80

797,60

205,70 včetně DPH

411,30 včetně DPH

482,50 včetně DPH

965,10 včetně DPH

Kreslicí karton

220 g/m2, prodej po bal.

obj.číslo
0100100
0100200
0100220
0100230

formát balení (ks)
A4
A3
A2
A1

200
200
100
100

Je pro Vás balení moc?
Na objednávku dodáme i balení po
10-ti listech.

A4 - mix 60 ls

A3 - mix 60 ls

107,40 včetně DPH

214,90 včetně DPH

88,80

177,60

A4

A3

68,80

137,60

83,20 včetně DPH

166,50 včetně DPH

Kreslicí karton barevný

1290,--

180 g/m2, balení 50 ks, prodej po 1 bal.

formát A4 formát A3 barva

1560,90 včetně DPH

0100513
0100507
0100511
0100501
0100505
0100509
0100500
0100510
0100512
0100508
0100504

varianty řezu

Řezačka Dahle 505

Kotoučová řezačka se superplochým stolem určená pro kutily i malé kanceláře všestranný pomocník 5 v 1. Bezpečná řezná hlava se snadnou výměnou kazet nabízí
5 různých možností řezu. Neklouzavé pryžové patky. Praktické formátování stolu
s dělením v mm. Ostrý kotoučový nůž a spodní nůž pro rovný, přesný řez bez otřepů.
Kryt hlavy a uzavřená nožová kazeta. Automatický přítlak v místě řezu pro zaﬁxování
řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm. Čtyři kazety pro vlnitý
řez, nepravidelný řez, perforaci a skládání (výška řezu max. 0,3 mm). Rozměr pracovní
desky u Dahle 505 je 477 x 213 mm. Řezný výkon je 8 listů A4 80 g/m2.

obj.číslo

popis

0600849

Dahle 505 - délka řezu: 320 mm

0100528
0100522
0100527
0100517
0100520
0100524
0100518
0100525
0100526
0100523
0100560

● černá
● červená
● zelená
● tm.zelená
● žlutá
● modrá
● tm.modrá
● oranžová
● hnědá
● růžová
●●●●●●●●●● mix barev

169,-Anti-Stress Black 9390

7,90
9,60 včetně DPH
Omalovánka je na ofsetovém 100 g papíru, 12 stran (nebo 16 stran
včetně obálky), vazba V1 - šitá skobami. Po domluvě je možné zajistit
motiv dle výběru.

Omalovánky A5 mix motivů

obj.číslo
0131810

204,50 včetně DPH

Unikátní kreativní souprava černých omalovánek a metalických popisovačů
pro chvíle relaxace. Vybarvením omalovánek metalickými popisovači získáte
jedinečný zářivý obrázek. Motivy omalovánek jsou vytištěny transparentním
lakem na kvalitním černém papíru. Metalické popisovače se sytými inkousty
s 1 mm tenkou stopou jsou ideální k vybarvování jemných detailů. Sada
obsahuje 4 černé omalovánky A4 a 6 metalických popisovačů.
• ERGO držení
• válcový hrot
• šířka stopy 1 mm

obj.číslo
0131820
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Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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84,-101,60 včetně DPH

96,--

Fixy trojhranné Jumbo, 10 barev

116,20 včetně DPH

Fixy trojhranné 2 v 1,
štětcový a tenký hrot, 12 barev

26,90

Fixy se štětcovým hrotem a tenkým hrotem na druhé
straně. Výrazné barvy, odvětrávané víčko. Snadné vykreslení ploch i kontrur, detailů.

32,50 včetně DPH

Fixy velikosti „JUMBO“ a oblíbený
ergonomický tvar. Syté barvy. Snadno
vypratelné.

obj.číslo
0250780

Fixy, 12 barev

Tenké ﬁxy jasných barev.
Snadno vypratelné.
Odvětrávané víčko.

obj.číslo
0251630

obj.číslo
0205412

65,70
79,50 včetně DPH

99,-198,--

119,80 včetně DPH

239,60 včetně DPH

Artist suché pastely
Štětcové ﬁxy, 10 barev

Fixy se štětcem místo běžného hrotu umožňují kreslení
a malování současně - šíře stopy 0,1 - 5 mm. Barvy jsou
syté a speciálně vhodné pro kreslení kontur a následné
vybarvování vybraných ploch.

obj.číslo
0205414

Suché pastely s vysokou sytostí pigmentu pro začínající umělce a nadšené výtvarníky. Vynikající
krytí s intenzivními barvami. Snadné stínování. Čtvercový tvar umožňuje kreslit tenké, přesné
čáry i zakrýt velké plochy širší boční částí pastelů. Doporučení: konečný výkres chraňte ochrannou vrstvou vůči otěru.

obj.číslo

popis

0205377
0205379

12 barev
24 barev
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14,90
18,-- včetně DPH

80,10

ergo

Voskovky Krayones jumbo

96,90 včetně DPH
Bezpečné pro děti. Jemné a plynulé vedení pastelky.
Různé barvy pro různé techniky. Jumbo je ideální pro
použití v mateřských školách a pro předškolní výchovu.
12 zářivých barev.

obj.číslo

popis

0205515

12 barev

Voskovky kulaté, Colorino
Kvalitní voskovky, syté barvy.
Pro kreativní techniky kreslení.

obj.číslo

popis

0205415
0205501

12 barev
24 barev

29,70
35,90 včetně DPH

42,-50,80 včetně DPH

Voskovky Krayones

79,-95,60 včetně DPH

Jemné a plynulé vedení voskovky. 12 zářivých
barev pro kreativní techniky.
• ergonomický tvar: trojhranný a kulatý
• jumbo: ideální pro mateřinky a předškoláky

obj.číslo

popis

0205516
0205515

12 barev
12 barev Jumbo

59,50
72,-- včetně DPH

36,30
43,90 včetně DPH

Neon voskovky, extra měkké,
trojhranné, 6 barev

Kvalitní trojhranné voskovky v oblíbených
zářivých barvách. Příjemné kreslení díky
extra měkkému složení.
Balení: 6 barev.

obj.číslo
0205504

119,-Artist olejové pastely

144,-- včetně DPH

Olejové pastely vysoké kvality pro začínající
umělce a nadšené výtvarníky. Extra měkké,
vynikající krytí s intenzivními barvami. Lze použít
se štětcem a terpentýnem. Vhodné pro malovaní
na papír, karton a plátno.

obj.číslo

popis

0205394
0205395

12 barev
24 barev

195,-236,-- včetně DPH

Pastelky STABILO® woody 3v1 - 6 ks

Multifunkční pastelka, vodovka a voskovka v jednom. Ideální
pro dětské ruce díky své tloušťce. Nelámavá tuha XXL o průměru
10 mm - jako 8 standardních pastelek. Kreslí na různé povrchy:
dřevo, karton, sklo, kůže, plast, kov, černý papír a další hladké
povrchy. Lze snadno smýt vodou. Vyrobena 100% ze dřeva
certifikovaného PEFC™.

obj.číslo
0205381
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39,-47,20 včetně DPH

Školní vodové barvy, se štětcem,
12 barev
Základní vodové barvy v plastovém
pouzdře s kulatým štětcem.
Celkem 12 barev vč. tělové.

obj.číslo
0205475

31,40
38,-- včetně DPH

Vodové barvy AKUARELLOS

12 intenzivních a zářivých barev s vysokou krycí schopností. Snadno
míchatelné barvy. Unikátní design – obal lze uchopit jako malířskou
paletu. Praktické víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev.
Omyvatelný obal – po umytí stále jaké nové. Pevná struktura barvy.
12 barev + 1 štětec v balení zdarma. Průměr barvy: 30 mm.

obj.číslo
0205906

72,70
88,-- včetně DPH

Vodové barvy, plastové pouzdro,
18 barev + 2 štětce - Colorino

Široká paleta akvarelových barev v plastovém pouzdře se dvěma kulatými štětci.
Vysoký obsah pigmentů pro syté barvy. Při
opakovaném použití po zaschnutí nepopraskají. Rozměr barvy: 28 mm. Praktické
plastové pouzdro.

7,10
8,60 včetně DPH

Kalíšky na vodové barvy

Sada kalíšků na rozdělávání barev.

Tuš vytahovací

obj.číslo

Pro technické kreslení a rýsování, pro
výtvarnou výchovu.

0205913

obj.číslo

obj.číslo

0205909

obsah (g) barva

2047000
2047003
2047002

20
6 x 20
1000

cena bez DPH cena s DPH

●

černá
6 barev
černá

●

10,50
71,50
221,--

12,70
86,50
267,40

Štětce Spoko vlasové, kulaté
Štětce Spoko štětinové ploché

20,20
24,40 včetně DPH

24,40

26,70

29,50 včetně DPH

32,30 včetně DPH

Sady školních štětců

Výběry nejčastěji používaných štětců
ve zvýhodněných sadách.

obj.číslo

popis

0205871
0205872
0205870

sada - 3 ploché vel.: 4, 8, 12
sada - 4 kulaté vel.: 6, 8, 10, 12
sada - 2 ploché vel.: 8, 12 - 3 kulaté vel.: 6, 8, 10

Kvalitní štětinové štětce ploché, 8 velikostí. Vhodný pro
práci s hutnými barvami - tempera, akrylové, nanášení
lepidel a speciálních laků. Dřevěná černá lakovaná
násadka. Délka štětců tohoto typu 17 - 20 cm.

obj.číslo
0205813
0205812
0205811
0205810
0205920
0205922
0205825
0205924

velikost cena bez DPH cena s DPH
2
4
6
8
10
12
14
16

4,60
4,90
5,30
6,30
6,70
7,70
10,60
12,30

5,60
5,90
6,40
7,60
8,10
9,30
12,80
14,90
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Kvalitní vlasové kulaté štětce,
11 velikostí. Vhodný pro práci s vodovými barvami.
Dřevěná černá lakovaná násadka. Délka štětců tohoto
typu 17 - 20 cm.

obj.číslo
0205694
0205697
0205930
0205698
0205932
0205933
0205705
0205706
0205707

velikost cena bez DPH cena s DPH
1
2
4
6
8
10
12
14
16

4,20
4,20
4,60
4,90
5,60
6,-7,-8,40
10,60

5,10
5,10
5,60
5,90
6,80
7,30
8,50
10,20
12,80

Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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65,70

Temperová barva,
500 ml a 1000 ml - Creall

79,50 včetně DPH

Kvalitní temperové barvy vyrobené
v Holandsku. Snadná manipulace.
Vhodné pro školní výtvarné práce
a zájmové kroužky.

barva

● černá
● bílá
● střed.zelená
● tm.zelená
● tyrkysová
● žlutá
● past. modrá
● tm.modrá
● tm.červená
● zákl.červená
● past.červená
● past.žlutá
● oranžová
● past.oranžová
● sv.červená
● růžová
● magenta
● námoř.modrá
● tm.hnědá
● sv.hnědá
● šedá
● tělová
● ﬁalová
● past.zelená
● okrová
● modrá
● sv.zelená
● sv.žlutá
● tm.žlutá

36,80
44,50 včetně DPH

Temperové barvy, tuba 12 ml,
12 barev - Colorino

Školní sada intenzivních temperových barev.
Kvalitní, přilnavé, ředitelné vodou.

obj.číslo

popis

0205416
0205532

6 barev
12 barev

89,-107,70 včetně DPH

Kores Témperas

Temperové barvy v 12 intenzivních odstínech
(á 12 ml) s vysokou krycí schopností.
• snadno mísitelné a ředitelné vodou
• ideální do školy i pro volný čas
• unikátní patentovaný omyvatelný obal,
který lze uchopit jako malířskou paletu
• lze použít na papír, karton a plátno

obj.číslo
0205533

500 ml

1000 ml

0205610
0205613
0205632
0205618
x
0205615
0205637
0205616
x
x
0205635
0205633
0205617
0205634
0205630
0205624
x
0205631
0205620
x
x
x
0205623
0205638
0205619
0205640
0205627
x
x

0205647
0205648
0205646
0205440
0205438
0205642
x
0205433
0205641
0205644
x
x
0205643
x
0205431
0205665
0205432
0205434
0205664
0205666
0205649
0205650
0205663
x
0205441
0205645
0205439
0205426
0205429

500 ml

1000 ml

67,30 včetně DPH

110,20 včetně DPH

55,60

91,10

12 barev
12 barev

24 barev

64,-77,40 včetně DPH

Kolores Akuarelle

128,-154,90 včetně DPH

Akvarelové pastelky pro kreslení a malování
• snadno se rozmaže a rozetře pro umělecký efekt
• nekonečné možnosti míchání
• v balení zdarma štětec a ořezávátko

obj.číslo

popis

0205490
0205491

12 barev
24 barev
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59,-71,40 včetně DPH

Artist pastelky akvarelové,
kulaté, se štětcem

Kvalitní kulaté pastelky „Aquarell“ s vysokým podílem barevných pigmentů. Pastelky se v kombinaci
s navlhčeným štětcem změní na vodové barvy.
Syté barvy, měkké kreslení, tuha 3 mm.
Balení: 12 barev/krabička.

obj.číslo
0205372
Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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390,--

190,--

471,90 včetně DPH

290,-350,90 včetně DPH

POM-POM kuličky - Jumbo pack,
mix velikostí, mix barev - 500 ks

Měkké kuličky „Pom-Pom“ v mixu barev a velikostí:
ø 10 mm 200 ks, ø 15 mm 100 ks, ø 20 mm 100 ks,
ø 25 mm 50 ks, ø 35 mm 15 ks, ø 40 mm 20 ks,
ø 50 mm 15 ks. Ideální pro ruční práce a výtvarné
aktivity. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo

MOVING EYES pohyblivé oči - Jumbo
pack, mix velikostí, samolepicí,
mix barev - 600 ks

229,90 včetně DPH

Polystyrenové koule - Jumbo pack,
mix velikostí - 100 ks

Oči s pohyblivou zorničkou - polotovar pro výtvarnou práci. Kulatý tvar očí v mixu velikostí a barev:
300 ks černých, 150 ks barevných a 150 ks s očními
řasami. Určeno pro výrobu dekorací, výtvarné a
pedagogické aktivity. Velikost balení: 200 x 140 mm.

Polystyrenové koule pro kreativní tvoření. Výborný
doplněk při výrobě dekorací, zvířátek a postaviček.
Vhodné pro mnoho technik: lepení, malování, patchwork, decoupage a tvoření s ﬁlcem či pěnovkou. Snadné
vpichování dekoračních materiálů a úprava použitím
nožíku. Mix velikostí: ø 60 mm 10 ks, ø 50 mm 10 ks,
ø 35 mm 15 ks, ø 25 mm 25 ks, ø 20 mm 25 ks,
ø 10 mm 15 ks. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo
0234091

0234090

obj.číslo
0234092

Nanuková dřívka - Jumbo pack

Přírodní a barvená dřívka pro dekorace a výtvarníky.
Ideální produkt pro ruční práce a pedagogické aktivity.
Přírodní: Mix velikostí: 150 x 18 mm 200 ks, 114 x 10 mm
300 ks, 92 x 9 mm 300 ks. Velikost bal.: 340 x 250 mm.
Barevná: jeden rozměr: 114 x 10 x 2 mm.
Velikost bal.: 300 x 200 mm.

340,--

240,--

411,40 včetně DPH

obj.číslo

popis

0234095
0234096

přírodní, 800 ks
barevná, 500 ks

290,40 včetně DPH

1 ks

175,50 včetně DPH

Pěnovka Jumbo pack, samolepicí,
mix barev - 500 ks

Pěnovka ve tvaru číslic a písmen v barevném mixu. Zadní
strana je permanentně lepicí. Určeno pro tvorbu dekorací,
kreativní a pedagogické aktivity. Velikost písmen a čísel:
výška 40 mm, tl. 2 mm. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0234093

číslice

0234094

abeceda

Odstíny barev jsou orientační.

145,--

0131728 - mix 10-ti barev

8,20

81,80

9,90 včetně DPH

99,-- včetně DPH

bílá
žlutá
oranžová
červená
tmavě červená
tmavě růžová
světle růžová
růžová
modroﬁalová
tmavě modrá
tyrkysová
světle modrá
tmavě zelená
světle zelená
středně zelená
hnědá
černá

Krepový papír

Rozměr: 0,5 x 2 m.

obj.číslo
0131721
0131710
0131711
0131718
0131722
0131723
0131713
0131724
0131715
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Krepový papír v roli 0,5 x 2 m.

barva

●
●
●
●
●
●
●
●
●

obj.číslo

černá
bílá
červená
oranžová
tm.červená
sv.zelená
střed.zelená
tm.zelená
žlutá

0131712
0131714
0131720
0131717
0131716
0131725
0131726
0131719
0131728

barva

● sv.modrá
● modroﬁalová
● tm.modrá
● hnědá
● růžová
● sv.růžová
● tm.růžová
● tyrkysová
●●●●●●●●●mix

10-ti barev

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

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

169,-204,50 včetně DPH

APLI pěnovka se třpytkami, 400 x 600 mm

Povrch pokrytý metalickými třpytkami. Ideální materiál pro tvorbu masek, dekorací, výtvarné a
pedagogické aktivity. Pěnovku lze stříhat, lepit nebo z ní vysekávat drobné tvary děrovačkami. Je
měkká, bez ostrých hran a odolná (lze použít i v exteriéru). Formát: 600 x 400 mm, síla: 2 mm.
Balení: 3 listy jedné barvy.

obj.číslo
0234097
0234098
0234099
0234105

barva

● červená
● zelená
● zlatá
● stříbrná

36,50
44,20 včetně DPH

Centropen 7729

Stíratelná tabulka MAJA. Sada obsahuje oboustranně stíratelnou tabulkou
formátu 24 x 18 cm a dva značkovače.
Jedna strana tabulky je určená pro
kreslení, druhá na psaní. Tabulka je
opatřena eurozávěsem.

obj.číslo
0606600

34,30
37,-44,80 včetně DPH

Centropen 0002

Stojánek na čtení, praktický
pomocník na pracovním stole
v kanceláři, knihovně
i doma. Plastová konstrukce
v kombinaci s kovem.

obj.číslo
0099200

41,50 včetně DPH

Třpytivé lepidlo Glitter Glue

Dostupné ve 2 barevných variantách. Precizní hrot pro čistou a
rychlou aplikaci. Ventilované víčko bezpečné pro děti.
• lepí papír, kartón a lehké textilie
• použitelné také na sklo, keramiku
• snadno vypratelné
• smývatelné
• obsah 5 x 10,5 ml

obj.číslo

popis

1000120
1000121

5 barev
5 pastelových barev
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Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

47,30
57,20 včetně DPH

Křídy chodníkové JUMBO, mix barev

Velké chodníkové křídy baleny v praktickém plastovém
kbelíku. Kulaté. Balení: 12 ks/ kyblík.

43,10

obj.číslo

52,20 včetně DPH

0234008

Křídy chodníkové JUMBO,
Ø 2,2 cm, box s uchem, 8 barev

Kulaté křídy ve velikosti JUMBO Ø 2,2 cm x 10,5 cm.
Papírový box s praktickým uchem pro snadné
přenesení. Balení: 8 barev/ 15 kříd.

obj.číslo
0234007

21,90
26,50 včetně DPH

Modelovací hmota - 12 barev

Zábavná modelovací hmota, která je dokonale
poddajná a měkká. Po zpracování perfektně drží
tvar. Hmotu lze opětovně zpracovat. Určeno pro
děti od 3 let. Hmota je netoxická.

41,--

obj.číslo
0205606

49,60 včetně DPH

Modelovací hmota,
12 barev vč. zlaté a stříbrné

Zábavná modelovací hmota, která je dokonale poddajná a měkká. Kromě základních barev jsou v balení i
hmoty v barvě zlaté a stříbrné. Po zpracování perfektně drží tvar. Hmotu lze opětovně zpracovat. Určeno
pro děti od 3 let. Hmota je netoxická.

obj.číslo
0205600

500 g

52,70

63,80 včetně DPH

23,20
28,10 včetně DPH

Kores modelovací hmota

Modelovací hmota v intenzivních barvách
ideální pro školáky i předškoláky.
• rozvoj jemné motoriky
• bez zápachu
• vydrží dlouho pružná
• nezanechává barevné skvrny
• snadno se tvaruje – ideální
pro modelování malých detailů
• barvy mohou být míchány dohromady
• 10 barev po 20 g, 200 g v balení

obj.číslo
0205603
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Modelovací hmota
samotvrdnoucí DO&DRY

1 kg

88,90

107,60 včetně DPH

Jemná a lehce zpracovatelná hmota, vhodná pro kreativní
tvorbu a výrobu dekorací jako náhrada za přírodní materiály. Samotvrdnouci - bez nutnosti vypalování v peci.
Výrobek vytvrdne samovolně na vzduchu do cca 24 hod.
Po zaschnutí lze hmotu brousit, lepit, malovat i lakovat.
Netoxická, nezapáchá, nešpiní ruce, nedrolí se a nepraská.
Při práci s hmotou lze přidáním malého množství vody
předejít vysychání. Vyrobeno v EU – Holandsko. Tipy: Po
zaschnutí je možné pomocí vody přidávat drobné detaily a
povrch vyhladit. Pokud vytvořený předmět natřete lakem
stává se voděodolným.

obj.číslo

popis

0205655
0205656
0205684
0205685

500 g - bílá
500 g - hnědá
1 kg - bílá
1 kg - hnědá

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

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

61,40
189,--

74,30 včetně DPH

Prstové barvy Dedi Kolor 7x30 ml

Prstové barvy v 7 intenzivních barvách, vysoké krytosti. Míchatelné. Na bázi vody,
ale neroztékají se. V tubách unikátního ergonomického tvaru pro pohodlné používání. Snadno vypratelné vodou i mýdlem. Netoxické – certiﬁkace EN71. Stimuluje
kreativitu a rozvíjí jemnou motoriku. Ideální pro malé děti – použití v mateřských
školách i v domácnostech.

obj.číslo

228,70 včetně DPH

Prstové barvy Dedi Kolor 4x150 ml

Prstové barvy v intenzivních barvách s vysokou kryvostí.
• stimulují kreativitu a podporují rozvoj jemné motoriky
• ideální pro malé děti (EN 71)

obj.číslo

0205956

0205955

10 razítek

139,10
168,30 včetně DPH

79,-95,60 včetně DPH

Modelovací hmota Masi Kolor
Prstové barvy s razítky

Skvělá zábava pro nejmenší malíře. Snadné
nanášení barev přímo prsty. Na každém víčku je
umístěno razítko s jiným motivem pro vytvoření
obrázku. Barvičky jsou baleny v sadě barevných
kelímků, které je možno spojit k sobě jako puzzle.
Rozměr kelímku - podstava ve tvaru puzzle 4x4cm
a průměr razítka 3 cm. Barvy jsou netoxické a
snadno vypratelné. Určeno pro děti od 3 let.

obj.číslo

popis

0205952
0205951

5 razítek
10 razítek

5 razítek

72,70
88,-- včetně DPH

Netoxická modelovací hmota pro stimulaci a tvůrčí
zábavu. Pomáhá rozvíjet motorické dovednosti a
podporuje kreativitu. Obsah 4x 130 g.
• vhodné pro děti od 2 let
• dlouho trvající jemná modelovatelnost,
ideální pro malé dětské ručičky
• antibakteriální, bezlepková
• kreativní hra se 4 pestrými, mísitelnými barvami
a vtipnými razítky

obj.číslo
0205608

99,-119,80 včetně DPH

PERMANENT CREATIVE 2896 - sada 12 barev

Kreativní permanentní značkovač ve 12 odstínech určený ke
kreativnímu psaní a malování na nejrůznější materiály:
lakovaný papír, gumu, kůži, plast, kov, sklo, folie, kámen...
• alkoholová báze
• válcový hrot
• šířka stopy 2 mm

obj.číslo
0252319
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Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

38,90
47,10 včetně DPH

Školní kružítko kovové s kloubem,
modré, plastová krabička - Spoko

24,-29,-- včetně DPH

20,50
24,80 včetně DPH

Spoko školní kružítko
kovové, mix barev

Jednoduché kovové kružítko
s neonovými barevnými prvky. Kružnice Ø 17 cm.

Kovové kružítko s jedním ohebným kloubem a náhradní tuhou, vel. 14 cm. Velikost
kružnice Ø 24 cm. Dodáváno v praktické
transparentní krabičce.

Spoko školní kružítko kovové
+příslušenství, mix barev

Jednoduché kružítko s náhradní tuhou a ořezávátkem.
Velikost kružnice Ø 17 cm. Dodáváno v praktické
transparentní krabičce.

obj.číslo
0205890

obj.číslo
0205892

obj.číslo
0205891

19,-11,80
14,30 včetně DPH

Školní nůžky, plastový úchop, 13 cm,
asymetrické, mix barev - Spoko

Školní nůžky se zakulacenou špičkou a měřítkem na čepeli.
Délka nerezové čepele 8 cm.
Asymetrické rukojeti jsou kryty měkčeným
plastem v různobarevném provedení.

obj.číslo

23,-- včetně DPH

25,-30,30 včetně DPH

Školní nůžky, plastový úchop, 18 cm,
asymetrické, mix barev - Spoko

Školní nůžky s nerezevou čepelí 8 cm. Asymetrické rukojeti jsou kryty měkčeným plastem
v různobarevném provedení.

Dahle nůžky školní, 13 cm, pro leváky
Dětské nůžky pro leváky s kulatou špičkou.
Nerezová, kalená speciální ocel.
Čepele s pravítkem v cm.
Rukojeti nůžek z nelámavého plastu ABS.

obj.číslo

obj.číslo

0870271

0870254

0870251

7,50
9,10 včetně DPH

Y-PLUS TOMO - ořezávátko s lapačem,
barevný mix

Malé ořezávátko s měkkým gumovým gripem po
obvodu a lapačem, ideální do školního penálu.
Rozměr: 43 x 22 mm.

8,90
10,80 včetně DPH

18,60 včetně DPH

Kores Beetle plastové ořezávátko,
mix barev

Jednoduché plastové ořezávátko. 5 různých
barev ve tvaru broučka. Čepel z kvalitní oceli.

obj.číslo

obj.číslo

0865418

0865468
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15,40
Y-PLUS ROBOT - ořezávátko, celokovové
Kvalitní ořezávátko do školního penálu.
Rozměr: 29,7 x 17 x 10,8 mm. Mix barev.

obj.číslo
0865421

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

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

175,-211,80 včetně DPH

Dahle stolní ořezávátko

Ruční ořezávátko s velkým zásobníkem na odřezky, automatické zastavení ořezávání, samoaretační podavač tužek, automatické odblokování, měkké svěrné čelisti nedeformují
tužku. Ocelový nůž dlouhodobě zaručuje ostré špičky. Do průměru tužky 11,5 mm.

11,30
13,70 včetně DPH

Y-PLUS ZERO - ořezávátko, dvojité, dóza, mix barev

Měkký plastový úchop s ergonomickými body pro snadné držení.
Ořezávátko pro klasické tužky/pastelky i jumbo velikosti.
Rozměr: 45 x 40 mm.

obj.číslo
0865455

obj.číslo
0865420

5,20

8,10

6,30 včetně DPH

9,80 včetně DPH

Spoko ořezávátko s víkem a kontejnerem

Školní ořezávátko s praktickým víčkem a lapačem, hobliny ani zbytky tuhy se samovolně
nevysypou. Dvojité pro jumbo i standardní průměry tužek. Celkový rozměr: 35 x 20 x 40 mm.

Spoko ořezávátko dvojité s víkem
a kontejnerem, mix barev

Školní ořezávátko s praktickým víčkem a lapačem, hobliny ani zbytky tuhy se
samovolně nevysypou. Dvojité pro jumbo i standardní
průměry tužek. Celkový rozměr: 35 x 20 x 40 mm.

obj.číslo
0865410

obj.číslo
0865416

13,80
16,70 včetně DPH

Y-PLUS PARAKEET MINI - pryž barevná,
kryt se stisk. mechanikou

Zábava s barevnou pryží ukrytou v plastovém zobáku. Stiskací mechanismus - tlačítkem snadno pryž vysunete a schováte zpět. Rozměr: 58 x 23 x 18 mm. Mix barev.

obj.číslo
0220425

4,80

6,40

2,90

5,80 včetně DPH

7,70 včetně DPH

3,50 včetně DPH

Y-PLUS NEON - bílá pryž

Y-PLUS FLUO - pryž barevná, mix barev

Y-PLUS NEON - bílá pryž

Bílá pryž chráněna papírovým obalem v různobarevném provedení, navíc s perforací pro odtržení potřebné
části. Rozměr: 62 x 22 x 11,5 mm. Neobsahuje ftaláty.

Trojhranná pryž ideální do školního penálu.
Neobsahuje ftaláty. Rozměr: 39,4 x 36 x 10 mm.
Mix barev.

Mini pryž v bílé barvě chráněna papírovým obalem
v různobarevném provedení.
Rozměr: 39 x 18 x 11,5 mm. Neobsahuje ftaláty.

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

0220104

0220426

0220413
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