PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

NOVINKY - SLEVY - AKCE

PLATNOST 09.03.2020 - 29.05.2020
Jaké částky projekt „PAPÍR POMÁHÁ“
věnoval a komu konkrétně pomohl
naleznete na stránkách:

www.papirpomaha.cz

Dárek

2x

599,-- včetně DPH

+

3x

+

495,-- Kč
akce

PAPE EXCLUSIVE

■

1.197,90 včetně DPH

500

+

7x

akce

+

10x

5.989,50 včetně DPH

3.465,-- Kč

4.950,-- Kč

kód akce: 0135472

kód akce: 0135473

5x karton + Mop Classic Set Leifheit

7x karton + Smoothie mixér Sencor SBL 2211

+

20x

akce

kód akce: 0135474
10x karton + osobní diagnostická váha Proﬁ Care

+

40x

akce

5.989,50 včetně DPH

23.958,-- včetně DPH

9.900,-- Kč

kód akce: 0135475

19.800,-- Kč

kód akce: 0135476

10x karton + sušák na prádlo Pegasus 180 Classic

0,
20

Sleva

kód akce: 0135477

20x karton + žehlicí prkno AirBoard Compact M Plus

3x

Dárek

+

akce

11.979,-- včetně DPH

4.950,-- Kč

+

akce

4.192,70 včetně DPH

2.475,-- Kč

42

3x karton + ﬂash disk 32 GB

akce

2.994,80 včetně DPH

10x

kód akce: 0135471

2x karton + inst.káva Davidoﬀ 100 g

5

5x

1.485,-- Kč

kód akce: 0135470

formát g/m2 listů v bal. bal. v kartonu
80

1.796,90 včetně DPH

990,-- Kč

Vysoce bílý univerzální papír s velmi dobrými vlastnostmi při průběhu
strojem, vysoká odolnost vůči stárnutí. Vhodný pro duplex. Se zárukou pro
laserový a inkoustový tisk. Certiﬁkace ISO 9706, FSC, ColorLok, EuroLabel.
A4

akce

+

40x karton + AKU tyčový vysavač Regulus 2v1

4x

+

459,80 včetně DPH

380,-- Kč

■

Sleva

MAESTRO® standard PLUS

1.379,40 včetně DPH

Multifunkční kopírovací papír, vhodný pro
laserový a inkoustový tisk.
Vyroben šetrně k životnímu prostředí.

formát g/m2 listů v bal. bal. v kartonu
A4

80

500

Sleva

Dárek

5

1.140,-- Kč

Dárek
TOP
AKCE

kód akce: 0135478
3x karton + tablety do myčky All in 1 48 ks
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Otevírací doba: 7:00 - 17:00 hod (PO-PÁ)

1.839,20 včetně DPH

1.520,-- Kč

TOP
AKCE

kód akce: 0135479
4x karton + prací prášek Persil XXXL 63 dávek
Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
a předčasné ukončení akce.

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka
1.681,90 včetně DPH

1.390,-- Kč

■

ZÁSUVKOVÝ BOX PLUS

PRAKTICKÉ ZÁSUVKOVÉ BOXY
PRO BAREVNOU KANCELÁŘ

Atypický doplněk kanceláře i studentského pokoje - barevný design a orientace zásuvek
na šířku. Díky změně rozměru šetříte místo na pracovním stole a v policích. Zásobník je
určený pro bezpečné uložení dokumentů formátu A4+ a jiných kancelářských potřeb.
Polouzavřené zásuvky umožňují vložení bez nutnosti otevření. Materiál kvalitní PS/PP.
Možnost vložení popisu - v balení štítky s označením „Monday-Sunday“.
Rozměry: 270 x 355 x hloubka 271 mm. Stohovatelný.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0820568

5 zásuvek

0820564

6 zásuvek

Novinka
1.754,50 včetně DPH

1.450,-- Kč

atypická orientace boxu
na šířku formát A4 maxi

Novinka
1.119,30 včetně DPH

925,-- Kč

Novinka
1.119,30 včetně DPH

925,-- Kč

■

ZÁSUVKOVÝ BOX NÍZKÝ

Praktickým a moderním doplňkem kanceláře je další varianta barevných zásuvek s orientací na šířku. Zásobník je určený pro bezpečné uložení jak dokumentů formátu A4+ a dalších drobných kancelářských potřeb.
Polouzavřené zásuvky umožňují vložení bez nutnosti otevření. Materiál kvalitní PS. Možnost vložení popisu.
Rozměr: 355x134x hloubka 270 mm.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0820569

3 zásuvky

0820572

4 zásuvky

Novinka
1.119,30 včetně DPH

925,-- Kč
Sanytol tablety do myčky k objednávce
nad 1000,-- Kč bez DPH.

Novinka

(platí pouze pro objednávky na www.pape.cz)

834,90 včetně DPH

690,-- Kč

2

■

TŘÍDÍCÍ BOX

Flexibilní řešení pro uspořádání dokumentů vertikálně. Ideální pro formáty A4 Maxi. Jednotlivé dělící části
mohou být použity buď přímo nebo nakloněné, lze je kombinovat. Rozměry: hloubka 30 cm, šířka 29 cm =
kompatibilní se všemi skříněmi. Horizontální box je orientován na šířku pro uložení a třídění dokumentů ve
formátu A4 Maxi. Stohovatelný. Rozměr: 270x355x hloubka 271 mm.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0820563

5 zásuvek, horozntální

0820579

4 zásuvky, vertikální

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Dárek
240,80 včetně DPH

199,-- Kč

SEŠÍVAČKA NOVUS B 2 COLOR ID

■

Užitečná sešívačka pro domácnost a domácí kancelář. Celokovová sešívačka
s částečným horním plastovým krytem. Plnění shora s jednoduchým
vedením sponek. Otočná matrice pro trvalé nebo volné sešití. Maximální
hloubka vkládání papíru 65 mm. Balení vč. 200 sponek 24/6 DIN SUPER.
Prodloužená záruka: 10 let.

obj.číslo
2514002
2514010

barva

● ﬁalová
● zelená

obj.číslo

barva

● modrá
● oranžová

2514004
2514009

obj.číslo
2514003

barva

Děrovačka Novus B216
Color ID na 16 listů.

● růžová

Novinka
119,80 včetně DPH

■

SEŠÍVAČKA NOVUS STABIL

Cenově výhodná sešívačka pro každý psací stůl. Maximální výkon
sešívání 30 listů. Celokovový výrobek. Plnění shora s jednoduchým
vedením sponek. Otočná matrice pro trvalé nebo volné sešití .
Maximální hloubka vkládání papíru 65 mm. Kapacita: 100 kusů
sponek 24/6, 150 kusů sponek26/6 Super. Typově vhodná v sadě
s děrovačkou Novus Master.

obj.číslo

barva

obj.číslo

●● černo-šedá
●● šedo-šedá

2514011
2514014

Novinka

99,-- Kč

barva

●● červeno-šedá
●● modro-šedá

2514012
2514013

119,80 včetně DPH

■

99,-- Kč

DĚROVAČKA MASTER

Ekonomicky výhodná klasická děrovačka pro každý psací stůl. Celokovová
děrovačka s horním dílem potaženým plastem. Poti štěné posuvné pravítko
pro snadné formátování. Prakti cká aretace horního dílu pro úsporu místa při
ukládání. Vhodná do sady se sešívačkou Stabil.

obj.číslo
2514086
2514089

barva

● černá
● šedá

obj.číslo
2514087
2514088

barva

● červená
● modrá

6,
--

↑
Sleva

5,90 včetně DPH

90,80 včetně DPH

75,-- Kč

■

TRANSP. ZAKLÁDACÍ
OBAL „U“

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

obj.číslo
0712203

■

,9
0

Sleva

14

92
,5

0

od 4,90 Kč

51x38 mm - 3 ks - 9,20
51 x 76 mm - 4,90
76 x 76 mm - 4,90
101 x 76 mm - 8,90
127 - 76 mm - 9,20

15,10 včetně DPH

od 12,50 Kč

80 mm - 12,50
100 mm - 13,50
120 mm - 14,50

SAMOLEPICÍ BLOČKY

100 lístků.

obj.číslo

rozměr (mm)

2535210
2535211
2535202
2535212
2535213

51 x 38 - 3 ks
51 x 76
76 x 76
101 x 76
127 x 76

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Sleva

■

ARCHIVAČNÍ KRABICE

Jsou vhodné pro ukládání dokumentů do formátu A4. Dokumenty jsou vždy
snadno přístupné a zároveň dobře chráněné. Otvor pro snadnou manipulaci
i potisk pro popis na delší i kratší straně umožňují skladovat krabice ve svislé
i vodorovné poloze. Šíře hřbetů: 80, 100, 120 mm. Rozměr: 255 x 320 mm.

80 mm

100 mm

120 mm

0702630

0702640

0702645

barva

●● bílá-modrá
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AKČNÍ LETÁK

83

4,

70

kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Sleva

665,50 včetně DPH

550,-- Kč

■

KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA 507 COLOR ID

Bezpečná kotoučová řezačka pro kancelář i školu. Pro více druhů materiálů:
papír, karton, textil, fotograﬁe a fólie. Horní a spodní nůž ocelový automatický
přítlak. Natištěné DIN formáty - užitečné formátování na stole
s dělením mm, možnost doobjednání kreativní sady nožů.
• rozměr stolu: 420 x 175 mm, délka řezu: 320 mm
• výška řezu: 0,8 mm. DIN: A4. Řezný výkon: 8 listů papíru (80 g/m2)

obj.číslo
0601002
0601008

barva

● ﬁalová
● zelená

obj.číslo
0601003
0601005

barva

● modrá
● oranžová

obj.číslo
0601007

barva

● růžová

1.
0

41
,

--

Sleva
Dárek

1197,90 včetně DPH

990,-- Kč

■

DAHLE 502

Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, horní a spodní nůž z oceli,
ruční přítlak a 2 úhlové příložníky. Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr
pracovní desky u Dahle 502 je 420 x 175 mm. Řezný výkon je 6 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 320 mm
• výška řezu: 0,8 m

přesný řez

obj.číslo

My Dahle. Since 1930.

0600813

Sanytol tablety do
myčky, 40 tablet.

Dovedeme Vás k dokonalému řezu ...
Typicky modré řezačky DAHLE jsou synonymem pro bezpečnost, pohodlí,
přesnost, prvotřídní kvalitu a všestrannost. Nenabízejí pouze řezání papírů,
ale některé typy jsou vhodné pro řezání celé řady dalších materiálů jako je
ABS plast, korek a dokonce i slabý plech.
Každý uživatel tak pro sebe najde vždy perfektní řešení.
Více informací na www.dahle-office.com.

4
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

59,30 včetně DPH

35,10 včetně DPH

49,-- Kč

■

29,-- Kč

2KROUŽKOVÝ POŘADAČ LIFE

• moderní pořadač pro dokumenty formátu A4+
• pevný karton o síle 1,8 mm
• kroužkový mechanismus „D“, zaoblené rohy
• šířka hřbetu: 50 mm
• rozměr: 265 x 310 mm

obj.číslo
2501815
2501814

barva

● modrá
● zelená

obj.číslo
2501816
2501817

barva

● žlutá
● oranžová

■

SPISOVÉ DESKY S GUMIČKOU LIFE

• pohodlné vložení dokumentů A4 vč. obalů bez přesahu
• rozměr: 250 x 330 mm, formát A4+
• 3 vnitřní klopy a pevná gumička pro zabezpečení obsahu

obj.číslo
2501818

barva

● růžová

obj.číslo
0700296
0700295

barva

● modrá
● zelená

obj.číslo
0700297
0700298

barva

● žlutá
● oranžová

obj.číslo
0700299

25,40 včetně DPH

21,-- Kč

53,20 včetně DPH

44,-- Kč

STOJAN NA ČASOPISY LIFE

• zásobnik pro třídění a uložení tiskovin do formátu A4+
• vyroben z pevného kartonu 1,2 mm, možnost popisu
• praktický otvor pro snadnou manipulaci, skladování v rozloženém stavu
• šířka hřbetu: 75 mm, rozměr: 75 x 255 x 320 mm

obj.číslo
0702632
0702631

barva

● modrá
● zelená

obj.číslo
0702633
0702634

barva

● žlutá
● oranžová

obj.číslo
0702635

barva

● růžová

● růžová
Novinka

Novinka

■

barva

■

PSACÍ PODLOŽKA S KLIPEM LIFE

Moderní psací podložka s pevným kovovým klipem, zaoblenými rohy
z pevného kartonu, síla: 1,8 mm. Detaily v 5 neonových barvách.
• rozměr: 235 x 320 mm

obj.číslo
0715015
0715014

barva

● modrá
● zelená

obj.číslo
0715016
0715017

barva

● žlutá
● oranžová

obj.číslo
0715018

barva

● růžová

Novinka
50,80 včetně DPH

42,-- Kč

■

PÁKOVÉ POŘADAČE LIFE

• pro dokumenty formátu A4
• lepenka potažená lesklou fólií
• hrany zpevněny kovovým lemem
• vysoce kvalitní páková mechanika
• hřbetní otvor pro snadnou manipulaci
• vyměnitelný oboustranný hřbetní štítek
• šířka hřbetu: 75 mm

obj.číslo
0702521
0702523
0702524

barva

● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
0702526
0702527

barva

● oranžová
● růžová

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka
Dárek

216,60 včetně DPH

179,-- Kč

■

Novinka

KULIČKOVÉ PERO 4V1

14,30 včetně DPH

Čtyřbarevné kuličkové pero.

11,80 Kč

obj.číslo
0201489

Sprchový gel
Lactovit Fruit
■

%

GELOVÝ ROLLER TRIGON

25

■

Sleva

10,80 včetně DPH

Gelový roler, sstopa 0,7 mm. Hladné a plynulé psaní.

8,90 Kč

obj.číslo

obj.číslo
1002001

25

%

25

%

2581211

TAVNÁ PISTOLE PREMIUM, 20 W, 2 TAVNÉ TYČINKY

Tavná pistole (20 W) v balení se dvěmi lepicími tyčinkami ( Ø 7,5 mm x
10 cm). Tavná pistole roztaví lepicí tyčinku a stáčí ji do tekutého lepidla.
Doporučuje se na výtvarné a dekorační práce, kutilství, atd. Vhodný
materiál: plast, keramika, kůže, textil, dřevo, atd.

Sleva

14,90 Kč

6,80 Kč / 8 g

8,20 včetně DPH
13,40 včetně DPH

11,10 Kč / 15 g

27,70 včetně DPH

22,90 Kč / 35 g
■

LEPICÍ TYČINKA DONAU

42
,40

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

■

KOREKČNÍ STROJEK DONAU

Jednorázový opravný strojek s bočním odvinem. Čistá a suchá
korekce. Transparentní plast umožňuje kontrolu zásoby pásky.
Netoxický. Návin pásky 8 m. Šířka pásky 5 mm.

obj.číslo
0841706

4 ks

Sleva

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

■

ACROBALL

77,4%

Stiskací 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.

obj.číslo
0201337

6

Sleva

18,-- včetně DPH

Zrnková káva
Brasil 100 g

+

barva

● modrá
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AKČNÍ LETÁK

21
5,
80

kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Sleva

229,90 včetně DPH

190,-- Kč

349,-- Kč

Novinka
605,-- včetně DPH

500,-- Kč

■

STOJAN POD MONITOR FELLOWES
DESIGNER SUITES

Používáním stojanu pod monitor Fellowes Designer
Suites předcházíte bolesti šíje a krční páteře. Umožňuje
nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové
napětí ramen a krku. Vhodné do kanceláře i domácnosti.
• regulace výšky, 3 pozice: 110, 130, 150 mm
• možnost uložení klávesnice nebo notebooku
pod stojan
• antiskluzové gumové nožky
• dodatečná zásuvka na tužky, sponky atd.
• snadná instalace bez nutnosti použití nástrojů
• rozměry: 111 × 406 × 238 mm

obj.číslo

■

STOJAN POD MONITOR
FELLOWES STANDARD

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

obj.číslo

9102225

obj.číslo
9101014

8,
30

422,30 včetně DPH

Sleva

405,40 včetně DPH

335,-- Kč

■

9102217

PODLOŽKA POD ZÁPĚSTÍ

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

34

37
6,
50

■

Sleva

GELOVÁ PODLOŽKA POD MYŠ

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

obj.číslo

18
7,6
0

Sleva

164,-- Kč

899,-- včetně DPH

743,-- Kč

■

PODPĚRA CHODIDEL
FELLOWES MICROBAN

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

obj.číslo
9100006

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Sleva

198,40 včetně DPH

■

1.2
66
,20

79
6,7
0

9101013

DRŽÁK DOKUMENTŮ

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

Sleva

1.439,90 včetně DPH

1.190,-- Kč
■

STOJAN POD TISKÁRNU

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

obj.číslo

obj.číslo

9102221

9102220
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LEITZ WOW
UKAŽTE SE V BARVÁCH
Akce trvá: 01.01. – 31.05.2020

ZÍSKEJTE DÁREK
ZA NÁKUP
3 KROKY K ZÍSKÁNÍ
WOW ODMĚNY:

1.

KUPUJTE VÝROBKY WOW

a sbírejte z nich body

Kódy zadávejte na soutěžní
stránce nebo jednoduše
naskenujte QR kód!

2.
3.

ZAREGISTRUJTE SE

na www.leitz.com/colours

VYMĚŇTE NASBÍRANÉ BODY

za skvělé dárky

50

ZA
BODŮ

100

ZA
BODŮ

Leitz WOW je designová řada, která vyjadřuje vaši osobnost a váš vlastní životní
styl. S inspirujícími barevnými výrobky říkáme ANO příjemnému pracovnímu
prostředí. Takže vstaňte a UKAŽTE SE V BARVÁCH s řadou Leitz WOW.

ZÍSKEJTE

DÁREK

400

ZA
BODŮ

Více informací na:
www.leitz.com/colours
www.leitz.com

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Nové barvy

Nové barvy

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

■

■

ODPADKOVÝ KOŠ LEITZ WOW

Hladký vnitřek koše pro snadné čištění. Integrovaný úchyt pro snadný přenos
a vysypávání. Praktický okraj koše pro bezpečné zachycení sáčku do koše.
Stohovatelné do sebe při nepoužívání. Kapacita 15 litrů.

obj.číslo
0610711
0610712
0610717
0610715

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
0610716
0610718
0610710
0610719

barva

STOJAN NA ČASOPISY LEITZ WOW

Výrazné a stylové metalické barvy WOW a lesklý povrch. S hřbetním úchytem.
Pevný a odolný stojan. A4 Maxi.
• šířka hřbetu 6 cm pro ukládání časopisů a různých druhů katalogů
• navrhněte a vytiskněte si Váš vlastní štítek na www.leitz-easyprint.com

obj.číslo

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá

2504141
2504142
2504149
2504150

barva

● růžová
● modrá
● žlutá
● led.modrá

obj.číslo
2504152
2504140
2504153

barva

● purpurová
● perl.bílá
● černá

Novinka
785,30 včetně DPH

649,-- Kč

■

Novinka

TICHÉ NÁSTĚNNÉ HODINY LEITZ WOW

Součást řady Leitz WOW - široký sortiment výrobků pro organizaci práce v
kanceláři i na cestách v nápadných barvách a soﬁstikovaných vzorech, které
rozzáří vaší osobnost.
• průměr ciferníku 29 cm
• tichý quartz mechanismus
• dvoubarevný rám vyrobený z pevného plastu v kombinaci se skleněnou přední
stranou
• jasný ciferník ve WOW barvách s geometrickým vzorem a velkými čísly
• tři kontrastní ručičky dobře viditelné i z dálky
• montážní otvor pro snadné zavěšení
• vyžaduje 1 x AA baterii (není součástí balení)

obj.číslo
1100272
1100273
1100275
1100271

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
1100274
1100276
1100270

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

■

PSACÍ PODLOŽKA SE ZAKRÝVACÍ DESKOU LEITZ WOW

Ideální doplněk pro prezentace nebo projevy. Vysoce kvalitní a lehký
materiál s dlouhou životností.
• silná kovová spona chrání bezpečně papíry před vypadnutím
• kapsa na volné papíry a drobné předměty
• kapacita 75 listů (80 g/m2)

obj.číslo
0715042
0715043
0715045
0715041

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
0715044
0715046
0715040
0715047

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Nové barvy

Novinka

119,80 včetně DPH

137,90 včetně DPH

99,-- Kč

114,-- Kč

■

PSACÍ PODLOŽKA LEITZ WOW

Ideální doplněk pro prezentace nebo projevy, nezbytné na jakémkoli místě
s kontrolními seznamy nebo pokyny.
• háček na zavěšení pro udržení dokumentů na očích
(návody, instrukce, kontrolní seznamy)
• silná kovová spona chrání bezpečně papíry před vypadnutím
• kapacita 75 listů (80 g/m2)

obj.číslo
0715033
0715034
0715037
0715032

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
0715036
0715038
0715031
0715039

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá

LET

■

Výrazné a stylové metalické barvy. Unikátní mechanika Leitz 180°.
Hřbet 80 mm. Polaminovaný karton.

obj.číslo
2400381
2400382
2400386
2400385

ODKLADAČ NA DOKUMENTY LEITZ WOW

Oživte svou kancelář nebo domov a zkombinujte odkladač s ostatními výrobky
z řady Leitz WOW.
• nejpevnější odkladač ve své třídě, navrženo s důrazem na stabilitu a odolnost
• vyšší výška odkladače umožňuje vyšší kapacitu než je průměr
• kolmé nebo předsazené stohování na sebe pro lepší organizaci
• výřez pro snadný přístup k uloženým dokumentům

10

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

obj.číslo
2400389
2400387
2400380
2400388

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá

390,-- Kč

125,-- Kč

0821706
0821707
0821712
0821704

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá

471,90 včetně DPH

151,30 včetně DPH

obj.číslo

barva

Novinka

Nové barvy

■

PÁKOVÝ POŘADAČ LEITZ 180° WOW

obj.číslo
0821714
0821713
0821705
0821719

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá

■

SET MINI SEŠÍVAČKY A DĚROVAČKY LEITZ WOW

Praktický ergonomický tvar pro využití v kanceláři, doma nebo ve škole.
Děrovačka s ergonomickým madlem pro pohodlnější děrování. U děrovačky
příložník s kontrastním potiskem jednotlivých formátů, rámeček pro jasné
určení formátu. Sešívačka s otevřením ramene o 180° pro nástěnkové sešívání.
Na drátky Leitz Power Performance P2, drátky č. 10, jedna krabička drátků
součástí balení. Kompaktní velikost, ideální pro použití na cestách.
• kapacita sešívání: 10 listů (80 g/m2)

obj.číslo
2516937
2516938
2516940
2516933

barva

● růžová
● modrá
● zelená
● žlutá
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obj.číslo
2516939
2516941
2516932
2516942

barva

● led.modrá
● purpurová
● perl.bílá
● černá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

834,90 včetně DPH

690,-- Kč

■

119,80 včetně DPH

STOLNÍ ORGANIZÉR S BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKOU
LEITZ WOW

Pro manuál a ověření kompatibility vašeho telefonu navštivte: www.leitz.com/
inductivecharging. Unikátní stolní organizér pro uložení pracovních pomůcek, které
používáte každý den. Qi indukční nabíječka pro nabíjení vašeho smartphonu bez
zamotaných kabelů. Snadné použití: LED dioda signalizuje správnou polohu pro
nabíjení. Šetří energii - při plném nabití telefonu se nabíjení automaticky zastaví.
Vstup: min. 5V / 1A & Výstup: max. 1A. USB nabíjecí kabel v balení. Komunikuje se
všemi smartphony s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení nebo se speciálním
krytem. Dodejte svému stolu WOW efekt díky moderním výrobkům řady Leitz
WOW v zářivých barvách.

obj.číslo
0702811
0702812
0702813

barva

● růžová
● modrá
● zelená

obj.číslo
0702810
0702814

barva

● šedá
● černá

99,-- Kč

■

DVOJITÁ TEXTILNÍ KAPSA LEITZ WOW, VELIKOST M

Součást řady Leitz WOW - široký sortiment výrobků pro organizaci práce
v kanceláři i na cestách v nápadných a stylových barvách. Praktické
řešení pro každodenní organizace věcí v kabelce, tašce na notebook,
školní brašně, uvnitř kufru nebo v autě. Velikost penálu, která se vejde
do tašky na notebook, školní brašny nebo kabelky: 21x8,5 cm. Průhledná
síťová kapsa pro jasnou identiﬁkaci obsahu a neprůhledná kapsa pro
osobní a důvěrné předměty. Netoxický, odolný a omyvatelný nylonový
materiál, který je dostatečně pružný, aby zaplnil i malé místo v zavazadle.
• odolné a silné zipy
• pro snadnější organizaci jsou k dispozici různé barvy a velikosti

obj.číslo
9250134
9250135

Novinka

119,-- Kč

barva

● růžová
● modrá

9250136
9250137

barva

● zelená
● černá

89,-- Kč

DVOJITÁ TEXTILNÍ KAPSA LEITZ WOW, VELIKOST L

9250138
9250139

obj.číslo

107,70 včetně DPH

Součást řady Leitz WOW - široký sortiment výrobků pro organizaci práce
v kanceláři i na cestách v nápadných a stylových barvách. Praktické
řešení pro každodenní organizace věcí v kabelce, tašce na notebook,
školní brašně, uvnitř kufru nebo v autě. Větší velikost pro uspořádání
předmětů v příručním zavazadle: 23x15 cm. Průhledná síťová kapsa pro
jasnou identiﬁkaci obsahu a neprůhledná kapsa pro osobní a důvěrné
předměty. Netoxický, odolný a omyvatelný nylonový materiál, který je
dostatečně pružný, aby zaplnil i malé místo v zavazadle.
• odolné a silné zipy
• pro snadnější organizaci jsou k dispozici různé barvy a velikosti

obj.číslo

● růžová
● modrá

Novinka

144,-- včetně DPH

■

barva

obj.číslo
9250140
9250141

barva

● zelená
● černá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■

DVOJITÁ TEXTILNÍ KAPSA LEITZ WOW, VELIKOST S

Součást řady Leitz WOW - široký sortiment výrobků pro organizaci práce
v kanceláři i na cestách v nápadných a stylových barvách. Praktické
řešení pro každodenní organizace věcí v kabelce, tašce na notebook,
školní brašně, uvnitř kufru nebo v autě. Menší velikost, která se vejde
do malé kabelky nebo velké kapsy bundy: 14x10,5 cm. Průhledná síťová
kapsa pro jasnou identiﬁkaci obsahu a neprůhledná kapsa pro osobní a
důvěrné předměty. Netoxický, odolný a omyvatelný nylonový materiál,
který je dostatečně pružný, aby zaplnil i malé místo v zavazadle.
• odolné a silné zipy
• pro snadnější organizaci jsou k dispozici různé barvy a velikosti

obj.číslo
9250130
9250131

barva

● růžová
● modrá

obj.číslo
9250132
9250133

barva

● zelená
● černá
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Dárek

Laminovací fólie
A4/80 mic - 100 ks

1.446,-- včetně DPH

1.195,-- Kč

Káva
Davidoff
100 g

Dárek
2.649,90 včetně DPH

2.190,-- Kč
■

LAMINÁTOR FELLOWES SPECTRA A4

Laminovací šířka 230 mm, max. tloušťka laminovací fólie až 125 mic, Auto
Shut oﬀ. Určen pro příležitostnou laminaci doma nebo v domácí kanceláři.

Dárek

obj.číslo

2.286,90 včetně DPH

2002078

1.890,-- Kč

Káva
Davidoff
100 g

Dárek
5.432,90 včetně DPH

4.490,-- Kč
■

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. Technologie 6-ti laminovacích válců zajistí vysokou
kvalitu laminace = výrazně zvyšuje kvalitu výstupu – laminace.dokumentů,

■

LAMINÁTOR FELLOWES SATURN3i

Laminátor s novým atraktivním designem a inovovaným systémem zrychleného
výhřevu. Laminování za cca 1 min od zapnutí. Umožňuje kvalitní laminaci
v rozsahu 80–125 mic tloušťky laminovacího ﬁlmu, včetně laminace fotograﬁí.
Max. tloušťka dokumentu 0,6 mm. Je vhodný pro laminaci v kanceláři. Disponuje
systémem pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí laminovaného
dokumentu – uvolňovací páčka na zadní části stroje. Prosvětlený LED diodový
displej usnadňuje výběr pracovního stavu.
• 100% JAM FREE – LED indikace chybného podání laminovací fólie,
v případě uvíznutí dokumentu použijte uvolňovací páčku
• InstaHeat – zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• Auto Shut oﬀ – automatické vypnutí při nečinnosti,
šetří energii, předchází přehřátí

obj.číslo

obj.číslo

formát

obj.číslo

formát

2002016

2002002

A4

2002003

A3

Káva
Davidoff
100 g

Káva
Davidoff
100 g

Dárek

Dárek

2.359,50 včetně DPH

7.139,-- včetně DPH

1.950,-- Kč
■

VAZAČ FELLOWES STAR+

Určeno pro vazbu do plastových hřbetů, pracovní šířka 300 mm, děrovací kapacita 15 listů
80 g/m2 papíru, max. rozměr hřbetu 19 mm (kapacita do 150 listů), pohon děrování ruční.

5.900,-- Kč
■

VAZAČ FELLOWES PULSAR - E

Určeno pro vazbu do plastových hřbetů, pracovní šířka 300 mm, děrovací kapacita 20 listů
80 g/m2 papíru, max. rozměr hřbetu 38 mm (kapacita do 300 listů), pohon děrování elektrický.

obj.číslo

obj.číslo

2002123

2002135

12
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ŠETŘETE ČAS
S AUTOMATICKÝM
PODAVAČEM.

Sleva
Dárek

8.

83

5,

--

Lidl karta
2.000 Kč

8.881,40 včetně DPH

7.340,-- Kč

ShredMATIC 35120
Elegantní skartovač s praktickým automatickým podavačem
až na 120 listů.

28 l

•
•
•
•
•

stupně ochrany: P-4/F-2/T-5/E-4, dle NBÚ: 2
výkon: 9 (manuál) až 120 listů (automat)
řez: 3 x 9 mm
bez nutnosti mazání a údržby
objem koše: 28 l

Automatický stop/start motoru pro bezpečné použití. Komfortní
funkce zpětného chodu. Automatické zastavení motoru u
naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek.
Oddělená skartace CD. Komfortní kolečka.
Rychlost: 2,4 m/min. Hlasitost při chodu naprázdno: 62 dB.
Max. šířka vstupního otvoru: 222 mm.

Benzina karta
1.000 Kč

9,
47

• stupně ochrany dat P-4/F-1/T-4/E-3
- dle NBÚ: 1
• řez: 4,3 x 37 mm
• bez nutnosti mazání a údržby
• řezný výkon: 15 listů (80 g/m2)
• objem koše: 26 l

Praktický automatický start/stop a
reverzní funkce pro uvolnění zaseknutého papíru. Manuální obousměrný
chod. Automatické zastavení motoru
vč. světelné indikace při plném koši a
přetížení. Energeticky úsporný pohotovostní režim. Oddělená skartace CD/
DVD pro ekologické třídění.
Rychlost: 2,5 m/min.
Tichý chod: 53 dB.
Max. šířka vstupního otvoru: 220 mm.

7.

Tichá, spolehlivá skartace dat a velkoobjemový
koš, oddělená skartace CD, komfortní kolečka.

obj.číslo

Sleva
Dárek

--

PaperSAFE 22312

8.421,60 včetně DPH

6.960,-- Kč

26 l

PaperSAFE 22092
Mobilní skartovač pro malé a domácí
kanceláře s oddělenou skartací CD/DVD.
•
•
•
•
•

8,
3.

17

0600790

--

obj.číslo

Sleva

2.964,50 včetně DPH

2.450,-- Kč

stupně ochrany dat P-4/T-4/E-3
řez: 4,5 x 35 mm
bez nutnosti mazání a údržby
řezný výkon: 10 listů (80 g/m2)
objem koše: 12 l

Integrovaná fotobuňka pro automatický
stop/start motoru, zpětný chod, automatické
zastavení motoru. Energeticky úsporný
pohotovostní režim bez spotřeby proudu.
Dvě samostatné řezné jednotky a sběrné
nádoby pro ekologické třídění. Kolečka pro
snadnou manipulaci.
Rychlost: 4 m/min. Tichý chod: 62 dB.
Max. šířka vstupního otvoru: 218 mm.
obj.číslo
0600791

12 l

0600887

SKARTOVAČE DAHLE BEZ NUTNOSTI MAZÁNÍ A ÚDRŽBY.

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

9,
--

Sleva

4.
22

3.
99

0,
--

3D NÁVRHY INTERIÉRŮ - PORADENSTVÍ - DOPRAVÍME - SMONTUJEME

4.174,50 včetně DPH

3.450,-- Kč
■

KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE SCOPE

Kancelářská pracovní židle SCOPE s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou
hlavy PDH, konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort a vynikající prodyšnost
dotykových partií, černá síť vysoké kvality (100% polyester s otěruvzdorností
100.000 cyklů Martindale, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a
nastavením síly protiváhy (tuhosti mechanismu) podle tělesné hmotnosti uživatele,
nastavení výšky bederní opěrky, opěrka hlavy PDH nastavitelná úhlově i do výšky,
výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, robustní nylonová
báze (kříž), nylonová kolečka s průměrem 60 mm pro měkké povrchy.
Nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců. Cena včetně područek i podhlavníku PDH.

3.655,-- Kč
■

KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE DREAM WHITE

Moderní kancelářská pracovní židle DREAM s prodyšným sedákem a opěrákem,
konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort a vynikající prodyšnost dotykových
partií, bílá síť (DREAM WHITE) vysoké kvality (100% polyester s otěruvzdorností
100.000 cyklů Martindale, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a
nastavením síly protiváhy (tuhosti mechanismu) podle tělesné hmotnosti uživatele,
výklopné područky s měkkou dotykovou plochou, robustní nylonová báze (kříž),
nylonová kolečka s průměrem 50 mm pro měkké povrchy. Nosnost 120 kg, záruka
24 měsíců. Cena včetně výklopných područek.

obj.číslo

obj.číslo

9403480

9403479

14

Sleva

4.422,60 včetně DPH
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AKČNÍ LETÁK

4.
22
9,
--

kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Sleva

Novinka

4.422,60 včetně DPH

3.769,20 včetně DPH

3.655,-- Kč
■

3.115,-- Kč

KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE DREAM BLACK

Moderní kancelářská pracovní židle DREAM s prodyšným sedákem a opěrákem,
konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort a vynikající prodyšnost dotykových
partií, černá síť DREAM BLACK vysoké kvality (100% polyester s otěruvzdorností
100.000 cyklů, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a
nastavením síly protiváhy (tuhosti mechanismu) podle tělesné hmotnosti
uživatele, výklopné područky s měkkou dotykovou plochou, robustní nylonová
báze (kříž), nylonová kolečka s průměrem 50 mm pro měkké povrchy. Nosnost
120 kg, záruka 24 měsíců. Cena včetně výklopných područek. Potah.materiály/
látky - černá síťovina (opěrák, sedák) … varianta BLACK.

■

KANCELÁŘSKÉ KŘESLO PYTHON

Koženkové křeslo s perforovanou částí pro sezení a opírání, kvůli větrání.
• kvalitně prošité
• skvělý design
• kovový antracitový kříž
• plastová kolečka
• výškové nastavení
• opěra zad sklopitelná s aretací ve všech polohách

obj.číslo

obj.číslo

9403478

9403481

Novinka

kávovar na
presso

4.827,90 včetně DPH

3.990,-- Kč

Sedací míče značky Novus
■

PILA BROWN LEATHER

Gymnastický míč NOVUS Pila se hodí díky svému tvaru k
ergonomickému sezení a vytváří perfektní kompenzaci pohybu.
Díky dynamickému sezení zůstáváte neustále v pohybu a míč
zajišťuje posílené a zdravé zádové svaly.

obj.číslo

popis

9402811
9402812

průměr 65 cm
průměr 70 cm

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Sedací míče značky Novus jsou stylovým
a ergonomickým nábytkem na sezení.
Neustálý pohyb udržuje vaše záda v kondici. Sedací míč se automaticky
vyvažuje a kancelářské oblečení tak zůstává čisté.
Design a kvalitní materiály vylepšují každou kancelář a díky nim upadne
klasický gymnastický míč do zapomnění.

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

15

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Snadné otevírání

Dárek
544,50 včetně DPH

450,-- Kč

■

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!
Voděodolný obal

Snadná recyklace obalu

Poloviční náklady na přepravu a skladování
2x

+

3x

akce

+

5x

akce

akce

1.089,-- včetně DPH

2.722,50 včetně DPH

1.633,50 včetně DPH

900,-- Kč

2.250,-- Kč

1.350,-- Kč

kód akce: 1102190
2x karton + inst.káva Davidoﬀ 100 g

5x

+

akce
2.722,50 včetně DPH

2.250,-- Kč

kód akce: 1102191

kód akce: 1102192

3x karton + dárkové balení čaje Ahmad Tea

5x karton + zasobník Z-Z

7x

+

4.500,-- Kč

3.150,-- Kč

kód akce: 1102195

5x karton + Mop Classic Set Leifheit

7x karton + Smoothie mixér Sencor SBL 2211

akce
5.445,-- včetně DPH

4.500,-- Kč
kód akce: 1102196
10x karton + sušák na prádlo Pegasus 180 Classic

16

20x

+

5.445,-- včetně DPH

3.811,50 včetně DPH

kód akce: 1102194

+

10x

akce

akce

kód akce: 1102193

10x

+

+

akce
10.890,-- včetně DPH

9.000,-- Kč
kód akce: 1102197
20x karton + žehlicí prkno AirBoard Compact M Plus

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

10x karton + osobní diagnostická váha Proﬁ Care

40x

+

akce
21.780,-- včetně DPH

18.000,-- Kč
kód akce: 1102198
40x karton + AKU tyčový vysavač Regulus 2v1
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mýdlo Sanytol
250 ml

2 ks

mýdlo Sanytol
250 ml

2 ks

Dárek

Dárek

93,90 včetně DPH

ALEX - ČISTIČ EXTRA SÍLA
NA LAMINÁT

obj.číslo

93,90 včetně DPH

77,60 Kč

■

Nejlepší řešení pro důkladné čištění a péči o
laminátové, korkové a dřevěné povrchy. Díky
svému složení, obsahujícímu miliony hloubkově
čistících částic, snadno čistí, odstraňuje mastnotu
a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny
ani žádné šmouhy. Maximální účinnost čištění
kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou,
ale i účinnou péči. Zanechává svěží pomerančovou
vůni. Objem: 750 ml.

Dárek

93,90 včetně DPH

77,60 Kč

■

77,60 Kč

ALEX - ČISTIČ EXTRA SÍLA
NA DŘEVO

■

Nejlepší řešení pro důkladné čištění a péči o
dřevěné lakované i leštěné povrchů. Díky svému
složení, obsahujícímu miliony hloubkově čistících
částic, snadno čistí, odstraňuje mastnotu a silné
nečistoty, přičemž nezanechává skvrny ani žádné
šmouhy. Maximální účinnost čištění kombinovaná s
vyváženým pH zaručuje šetrnou, ale i účinnou péči.
Zanechává svěží a příjemnou vůni. Objem: 750 ml.

ALEX - ČISTIČ EXTRA SÍLA
NA LINO A DLAŽBU

Nejlepší řešení pro důkladné čištění a péči o
studené povrchy (lino, dlažba, vinyl apod.). Díky
svému složení, obsahujícímu miliony hloubkově
čistících částic, snadno čistí, odstraňuje mastnotu
a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny
ani žádné šmouhy. Maximální účinnost čištění
kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou,
ale i účinnou péči. Zanechává svěží a příjemnou
vůni. Objem: 750 ml.

obj.číslo

obj.číslo

1202911

1202910

1202840

12 ks
3 ks

mýdlo Sanytol
250 ml

2 ks

strojek Zdarma

sprchový gel
Lactovit

Dárek
180,30 včetně DPH

149,-- Kč

■

Dárek
85,70 včetně DPH

70,80 Kč

■

SANYTOL UNIVERZÁLNÍ

Bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním,
fungicidním a virucidním. Čistí a dezinﬁkuje
všechny materiály a plochy, ničí mikroby.
Nezanechává skvrny. Dezinﬁkuje kuchyně,
sedátka WC, sanitární zařízení, sifony.
Biologicky odbouratelný. Obsah 500 ml.

obj.číslo
1210246

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

ELEKTRONICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU P+L

• moderní provedení
• jednoduchá výměna náplně
• skrytý on/oﬀ spínač
• indikátor slabé baterie – červená LED dioda
• Indikátor spotřebované náplně – zelená LED dioda
• výrobní nastavení provozu: 24 hodin, interval 15 minut, 7 dní
• kompletní ﬂexibilita – start/stop provozu
• ﬂexibilní nastavení intervalu dávkování 1 – 60 minut
• indikátor zbývajících dnů do spotřeby náplně
• vestavěné hodiny – režim 24 hodin
• možnost vysazení jednotlivých dnů z provozu
• skrytý spínač pro rychlý test provozu
• uzamykatelný kryt pomocí systémového klíče
• provoz na 2x C alkalické baterie (malé mono)

obj.číslo

popis

1210750
1210755
1210756
1210757

strojek
náplň - cotton blossom
náplň - island mango
náplň - freshly cut grass

Novinka
845,80 včetně DPH

699,-- Kč
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,3

0
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Sleva

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

■

BREF WC GEL

Gelový čistič a osvěžovač do záchodových mís.
Obsah 360 ml.

popis

obj.číslo

popis

1210327
1210326

fresh apple
fresh ocean

1210325

fresh pine

12

1,

70

obj.číslo

Novinka

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

99,-- Kč

29

0,

90

■

Sleva

223,90 včetně DPH

185,-- Kč

■

PRACÍ GEL PERWOLL

Sleva

119,80 včetně DPH

■

BREF DE LUXE

BREF BLUE AKTIV

Bref Blue Aktiv Chlorine je extra účinný WC blok, který
čistí toaletu i mezi spláchnutími. Také ji chrání před
vodním kamenem. Zároveň obarvuje vodu do modrého
odstínu, pro více čistoty a svěžesti. Byl navržen tak, aby
dodal vaší toaletě svěžest a vůni s vysokou účinností a
čistotou. Obsah 3 ks.

Bref De Luxe je extra účinný WC blok, který čistí
toaletu i mezi spláchnutími. Také ji chrání před
vodním kamenem. Byl navržen tak, aby dodal
vaší toaletě svěžest a vůni s vysokou účinností a
čistotou. Obsah 3 ks.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

obj.číslo popis

1210352
1210359

jasmine
magnolia

1210365

moonﬂower

1210353
1210354

chlorine
eucalyptus

1210355

fresh ﬂowers

popis

1200169
1200072

na černé prádlo
na barevné prádlo

29
6,

obj.číslo

--

Velké balení oblíbeného pracího gelu.
Obsah 3,6 l.

Sleva
Dárek

+

301,30 včetně DPH

249,-- Kč

■

PERSIL XXXL

Prací pášek Persil.
63 pracích dávek.

obj.číslo

2 ks

CapsleDisk
8 dávek

1200921

Novinka
Novinka

313,40 včetně DPH

259,-- Kč

313,40 včetně DPH

259,-- Kč

■

PERSIL DUO CAPS

Prací kapsle Persil. 56 pracích dávek.

obj.číslo

popis

1200655
1200656

Regular
Color

18

■

+

PERSIL GEL

Prací gel Persil.
70 pracích dávek.

obj.číslo

popis

1200190
1200659

Color
Sensitive
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2 ks

CapsleDisk
8 dávek

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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4 ks

50

Sůl do
myčky 1,5 kg

6,

Sleva
Dárek

11

26

1,

30

kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

74,-- Kč

164,-- Kč

■

SOMAT CLASSIC

■

Tablety do myčky, 60 ks.

LEŠTIDLO DO MYČKY

Obsah 750 ml.

obj.číslo

1202255

1202635

4 ks

1,

70

Sůl do
myčky 1,5 kg

19

20

7,

--

obj.číslo

Sleva
Dárek

198,40 včetně DPH

132,-- Kč

SOMAT ALL IN ONE

■

Tablety do myčky, 48 ks.

SOMAT ČISTIČ DO MYČKY

Obsah 2x250 ml.

obj.číslo

1202208

1202646

164,-- Kč

■

4 ks

70
,

Dárek

--

obj.číslo

198,40 včetně DPH

Sůl do
myčky 1,5 kg

SOMAT GOLD GEL

55,-- Kč

SŮL DO MYČKY

Obsah 1,5 kg.

obj.číslo

obj.číslo

1202592

5 ks
80

Sleva

61
,

72

,3
0

1202630

78,70 včetně DPH

65,-- Kč

WC SOUPRAVA WHITE

Kartáč pr. 70 mm.
Mix barevných vláken,
kryt je vždy bílý.

obj.číslo
1214158

Sleva

66,60 včetně DPH

■

Gel do myčky, 55 dávek.

■

Sleva

159,70 včetně DPH

164,-- Kč

■

Sleva

89,50 včetně DPH

198,40 včetně DPH

barva

●●●● mix barev

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Bref color
Aktiv

Sleva
Dárek

59,30 včetně DPH

49,-- Kč

■

PUR NA NÁDOBÍ

Účinné a jemné čisticí prostředky
z rodiny Pur. Obsah 1350 ml.

obj.číslo

popis

1202360
1202361

Lemon
Aloe Vera
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Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Novinka
77,40 včetně DPH

,2

0

Sleva

67

90

,5

0

64,-- Kč

90,80 včetně DPH

Sleva

77,40 včetně DPH

75,-- Kč

64,-- Kč
MR. PROPER P&G PROFILINE
MULTIFUNKČNÍ ČISTIČ KOUPELEN
A TOALET
(750 ML)
• 1202159
Vysoce účinný při hygienickém
čištění koupelen a toalet
Skvěle odstraňuje zbytky mýdla,
usazeniny a tělní tekutiny

• 1202780

228,70 včetně DPH

,8

0

Sleva

45

30
1,
23

9,
27

Sleva

Zabraňuje vytváření vodního
kamene, mýdlových usazenin a
skvrn od vody.

204,50 včetně DPH

189,-- Kč

Sleva

,--

• 1210038

Zanechává dlouhotrvající lesk a
příjemnou vůni

74

MR. PROPER P&G PROFILINE
NA SKLO
(750 ML)

10

VIAKAL ČISTIČ A
ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO
KAMENE (750 ML)

54,20 včetně DPH

169,-- Kč

Sleva

83,50 včetně DPH

44,80 Kč

69,-- Kč

MR.PROPER UNIVERZÁLNÍ
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA
PODLAHY A POVRCHY LEMON
/ OCEAN (5 L)

MR. PROPER SENSITIVE ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK
NA CITLIVÉ POVRCHY
(5 L)

MR.PROPER HYGIENICKÝ
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA
TOALETNÍ MÍSY
(750 ML)

MR. PROPER DEZINFEKČNÍ
VÍCEÚČELOVÝ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK 3V1
(750 ML)

• 1202119 - lemon
• 1202140 - ocean

• 1202290

• 1210082

• 1202155

Sanitační plány, návody
a postupy ZDARMA

www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni

Každá zkušenost se počítá.™

47

69,-- Kč

381,20 včetně DPH

315,-- Kč

1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

60
3,
54

Sleva

1.

3,

60

Sleva

83,50 včetně DPH

54

79

Sleva

1.

1,

20

,1

0

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Sleva

1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

JAR TABLETY DO PROFI
MYČEK (115 KS)

JAR PROFESSIONAL DESINFEKČNÍ
ODMAŠŤOVAČ 2V1 (750 ML)

JAR P&G PROFILINE DETERGENT
DO MYČEK NÁDOBÍ (10 L)

JAR P&G PROFILINE OPLACHOVAČ
DO MYČEK NÁDOBÍ (10 L)

• 1202546

• 1202560

• 1202038

• 1202093

Výhodná
nabídka

Sleva

272,30 včetně DPH

225,-- Kč

26
4,

26
4,

40

340,-- Kč

40

411,40 včetně DPH

Sleva

272,30 včetně DPH

225,-- Kč

ARIEL EXPERT PRACÍ PRÁŠEK
COLOR (100 PD/7,5 KG)

LENOR AVIVÁŽ ODOUR
ELIMINATOR (4,75 L)

LENOR AVIVÁŽ
APRILFRISCH / SUMMER (5 L)

• 1200049 - na barevné
• 1200041 - na bílé

• 1200398

• 1200186 - Aprilfrisch
• 1200185 - Summer Breeze

Každá zkušenost se počítá.™

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

2.238,50 včetně DPH

2.359,50 včetně DPH

1.850,-- Kč
■

1.950,-- Kč

KOŠ SE SENZOREM
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

■

• nerez
• 42 l
• počet komor: 2

KOŠ SE SENZOREM NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD

• nerez
• 50 l
• počet komor: 2

obj.číslo

obj.číslo

0610747

0610748

Novinka

Novinka

3.569,50 včetně DPH

1.391,50 včetně DPH

2.950,-- Kč

1.150,-- Kč

■

KOŠ NA ODPADKY NEREZ

Moderní odpadkový koš se třemi
vyjímatelnými nádobami po 8 l a
rozměrech 40 x 26,5 cm. Každá nádoba
je vybavena samostatným madlem a
lze do ní vkládat sáčky na smetí. Tento
pomocník Vám pomůže efektivně třídit
domovní odpad. Má nášlapný systém
pro snadné otvírání a jednotlivé pedály
jsou barevně odlišeny dle norem EU.
Vnější plášť je z broušeného nerezu
a víko z tvrzeného černého plastu.
Snadná údržba, lehce omyvatelný.

KOŠ SE SENZOREM NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD

■

• nerez
• 45 l
• počet komor: 3

obj.číslo

obj.číslo

0610749

0610740

Novinka
955,90 včetně DPH

790,-- Kč

■

KOŠ NA ODPADKY NEREZ

Moderní odpadkový koš se 2
vyjímatelnými nádobami po 8 l a
rozměrech 40 x 26,5 cm. Každá
nádoba je vybavena samostatným
madlem a lze do ní vkládat sáčky na
smetí. Tento pomocník Vám pomůže
efektivně třídit domovní odpad. Má
nášlapný systém pro snadné otvírání
a jednotlivé pedály jsou barevně
odlišeny dle norem EU. Vnější plášť
je z broušeného nerezu a víko z
tvrzeného černého plastu. Snadná
údržba, lehce omyvatelný.

obj.číslo
0610741

Novinka
1.512,50 včetně DPH

1.250,-- Kč

22

■

KOŠ NA ODPADKY NEREZ

Moderní odpadkový koš se 2 vyjímatelnými
nádobami po 15 l a vnějších rozměrech
šířka 17,5 x hloubka 26,5 x výška 41 cm.
Rozměry celého koše: šířka 40 x hloubka 30
x výška 49 cm. Každá nádoba je vybavena
samostatným madlem a lze do ní vkládat
sáčky na smetí. Tento pomocník Vám
pomůže efektivně třídit domovní odpad.
Má nášlapný systém pro snadné otvírání
a jednotlivé pedály jsou barevně odlišeny
dle norem EU. Vnější plášť je z broušeného
nerezu a víko z tvrzeného černého plastu.
Snadná údržba, lehce omyvatelný.

Novinka
2.044,90 včetně DPH

1.690,-- Kč
■

KOŠ NA ODPADKY NEREZ

Moderní odpadkový koš se třemi vyjímatelnými nádobami po 15 l a rozměrech
26,5 x 40,5 x 16,5 cm. Každá nádoba je vybavena samostatným madlem a lze do
ní vkládat sáčky na smetí. Tento pomocník Vám pomůže efektivně třídit domovní
odpad. Má nášlapný systém pro snadné otvírání a jednotlivé pedály jsou barevně
odlišeny dle norem EU. Vnější plášť je z broušeného nerezu a víko z tvrzeného
černého plastu. Snadná údržba, lehce omyvatelný.

obj.číslo

obj.číslo

0610743

0610742

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

229,90 včetně DPH

592,90 včetně DPH

190,-- Kč

■

490,-- Kč

KOŠ NA ODPADKY SWING AURORA

Praktický odpadkový výklopný koš SWING AURORA s odnímatelnou horní částí
pro snadnější čištění, objem 25l. Originální italský design značky Tontarelli.
Konkrétní barevné provedení výrobku určují poslední tři znaky v kódu položky.

obj.číslo
0610736

barva

● modrá

obj.číslo
0610735

barva

● červená

Novinka

0610734

Novinka

381,20 včetně DPH

barva

● bílá

obj.číslo
0610726

Novinka

833,70 včetně DPH

445,-- Kč

Novinka

284,40 včetně DPH

689,-- Kč

435,60 včetně DPH

235,-- Kč

360,-- Kč

KOŠ NA ODPADKY CAROLINA

Plastový odpadkový koš Carolina. Obsahuje vnitřní nádobu pro snadnější
vyprazdňování a čištění s praktickým úchytem. Má také nášlapný systém pro
snadnější otevírání. Originální italský design značky Tontarelli.

obj.číslo

obsah (l)

0610737

16

obj.číslo
0610738

Novinka
144,-- včetně DPH

119,-- Kč

obsah (l)
30

obj.číslo
0610739

Novinka

obsah (l)
50

■

obj.číslo

obsah (l)

obj.číslo

obsah (l)

0610727

46

0610728

75

Novinka

180,30 včetně DPH

Novinka

398,10 včetně DPH

149,-- Kč

580,80 včetně DPH

329,-- Kč

480,-- Kč

KOŠ NA ODPADKY

0610720

KOŠ NA ODPADKY DIN DON

Odpadkový hranatý koš s víkem.
• rozměr: 67 x 34 cm
• objem: 50 l

obj.číslo

• materiál: plast
• barevný mix

obj.číslo

KOŠ NA ODPADKY KULATÝ

• materiál: plast

■

■

SADA KOŠŮ NA ODPADKY

• materiál: plast
• obsah: 3x 50 l

Novinka

538,50 včetně DPH

315,-- Kč

■

obj.číslo

■

obsah (l)
18

obj.číslo
0610721

obsah (l)
35

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

obj.číslo
0610722

obsah (l)
60

0610750
0610752
0610751

barva

● modrá
● červená
● zelená

obj.číslo
0610754
0610753
0610553

barva

● žlutá
● stříbrná
● bílá
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka
168,20 včetně DPH

KOŠ NA ODPADKY

• materiál: plast
• obsah: 18 l

KOŠ NA ODPADKY

• materiál: plast
• obsah: 35 l

210,50 včetně DPH

230,-- Kč

240,-- Kč

■

Novinka

278,30 včetně DPH

290,40 včetně DPH

139,-- Kč

■

Novinka

Novinka

■

KOŠ NA ODPADKY 30L

174,-- Kč

■

KOŠ NA ODPADKY 20L

• rozměr: 28 x 36 x 38 cm
• materiál: plast

• rozměr: 40 x 29,5 x 45 cm
• materiál: plast

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

0610723

0610724

0610730

0610729

Novinka
410,20 včetně DPH

339,-- Kč

Novinka

Novinka

Novinka

698,20 včetně DPH

577,-- Kč

290,40 včetně DPH

187,60 včetně DPH

240,-- Kč

155,-- Kč

Novinka
992,20 včetně DPH

820,-- Kč

■

KOŠ NA ODPADKY S PLASTOVÝM VÍKEM

Kulatý nerezový odpadkový koš s matným designem a plastovým víkem v moderním
stylu. Vnitřní vyjímatelná plastová nádoba s uchem uvnitř. Má nášlapný systém pro
snadné otvírání. Vnější plášť je z broušeného nerezu a víko z tvrzeného černého
plastu. Snadná údržba.

obj.číslo

objem (l)

obj.číslo

objem (l)

obj.číslo

objem (l)

0610744

5

0610745

12

0610746

20

■

KOŠ NA ODPADKY ÚZKÝ

Moderní plastový odpadkový koš vyrobený z kvalitního, pevného plastu.
Jednoduchý tvar, víko otevíratelné lehkým stiskem. Vrchní část je odnímatelná
pro snadné vysypávání a jednoduchou manipulaci s pytlem. Snadno omyvatelný.

obj.číslo
0610732

obsah (l)
10

obj.číslo
0610733

obsah (l)
25

Novinka
613,50 včetně DPH

507,-- Kč
Novinka
446,50 včetně DPH

369,-- Kč

■

■

KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Odpadkový hranatý koš s víkem.
• rozměr: 51 x 36 x 36,5 cm
• objem: 45 l

obj.číslo
0610767
0610769

24

barva

● modrá
● oranžová

obj.číslo
0610768
0610770

KOŠ OTEVŘENÝ EKO

Odpadkový hranatý koš s víkem.
• objem: 50 l
• rozměr: 60 x 41,5 cm

obj.číslo
barva

● zelená
● žlutá

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

0610773
0610774
0610776
0610775

barva

● modrá
● zelená
● žlutá
● stříbrná

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

15 l
355,70 včetně DPH

294,-- Kč
25 l

■

KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

● modrá
● oranžová
● zelená
● žlutá

15 l

25 l

40 l

0610755
0610757
0610756
0610758

0610759
0610761
0610760
0610762

0610763
0610765
0610764
0610766

813,10 včetně DPH

393,-- Kč

Odpadkový hranatý koš s barevným víkem.
• rozměr 15 l koše: 42 x 31 x 21 cm
• rozměr 25 l koše: 51 x 21,5 x 36 cm
• rozměr 40 l koše: 60 x 42 x 27 cm

barva

Novinka

475,50 včetně DPH

672,-- Kč

■

40 l

KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DVOJITÝ

Odpadkový hranatý koš s víkem.
• objem: 45 l

595,30 včetně DPH

492,-- Kč

obj.číslo
0610771
0610772

barva

●● zelená-oranžová
●● modro-žlutá
na 1 pytel
434,40 včetně DPH

■

na 3 pytle

GIMI NATURE PLUS - STOJAN NA ODPADKOVÉ PYTLE

popis

0650111
0650112
0650113

na 1 pytel*
na 2 pytle
na 3 pytle

690,-- Kč

120 L

120 L

119,40 včetně DPH

74,30 včetně DPH

98,70 Kč

490,-- Kč

834,90 včetně DPH

Konstrukce: ocel, Poklop: 100% pryskyřice. Vhodný pro všechny druhy
pytlů s kapacitou do 120-130 L.
Dvojitý okraj na lepší zajištění pytle proti nechtěnému vyklouznutí
a vysypání obsahu.
• odolný slunečnímu záření
• protiskluzové nožičky
• spodní mřížka
• praktický a univerzální
* Asort barev. Zákazníkům se bude posílat ta barevná varianta,
která bude momentálně skladem.

obj.číslo

359,-- Kč

na 2 pytle
592,90 včetně DPH

■

SÁČKY NA ODPADKY

Objem cca 16 litrů,
rozměr: 45 x 52 cm,
role/50 ks.

61,40 Kč

obj.číslo

16 L
15,60 včetně DPH

12,90 Kč

0162911
■

SÁČKY NA ODPADKY

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

obj.číslo
0162930
■

PYTLE NA ODPADKY

■

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

obj.číslo
1017209
1017203
1017206

barva

● černá
● červená
● zelená

obj.číslo
1017205
1017202

● žlutá
● modrá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

30,90 včetně DPH

25,50 Kč

PYTLE NA ODPADKY

Objem cca 240 litrů, vhodné na
třídění odpadů. Tloušťka 80 mic.
Rozměr: 100 x 120 cm, role/5 ks.

barva

30 L

obj.číslo
1017231
1017234
1017233

barva

● černá
● červená
● zelená

obj.číslo
1017235
1017232
1017230

■

barva

● žlutá
● modrá
● transp.

SÁČKY NA ODPADKY

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

obj.číslo
0162931

60 L
47,20 včetně DPH

39,-- Kč

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Kapesníky

2ks

2ks

2ks

67,80 včetně DPH

67,80 včetně DPH

67,80 včetně DPH

56,-- Kč

56,-- Kč

56,-- Kč

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. Balení 8 ks.

■

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. Balení 8 ks.

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. Balení 8 ks.

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

1102262

1102260

1102261

Novinka

Novinka

4.640,40 včetně DPH

3.835,-- Kč
■

Kapesníky

Dárek

Dárek

Dárek

■

Kapesníky

2.576,10 včetně DPH

2.129,-- Kč

TYČOVÝ VYSAVAČ REGULUS 2V1

■

Akumulátorový vysavač Regulus PowerVac 2in1 značky Leifheit
pro bezkabelové vysvávání pro maximální ﬂexibilitu, vhodný na
všechny typy tvrdých podlah a koberce s krátkým vlasem. Doba
nabíjení cca 3,5 hodiny.
• s měkkými kolečky je ideální i na parkety, laminát a vinyl
• rotující elektronický kartáč s technologií Duo-Bristle
(hustá řada měkkých a tvrdých štětin) ke spolehlivému
odstraňování hrubé špíny, jemného prachu a chlupů
• 2 stupně provozu = ekologický a turbo
• vyměnitelný 20V lithium-iontový akumulátor(výstup 125 Watt)
• vydrží v ekologickém provozu až 40 minut
• bezsáčková cyklónová technologie pro trvale vysoký čistící výkon
• 3 různé nástavce pro ruční vysavač
• kloubový/stropní kartáč a kartáč na nábytek s nebo bez štětin
• 6 předních led diod usnadní úklid tmavých koutů
(např. pod nábytkem)

PARNÍ ČISTIČ CLEAN TENSO

Parní čistič Clean Tenso pro důkladné hygienické
čištění dlaždic, kamenných podlah a lakovaných
dřevěných podlah značky Leifheit.
• individuálně nastavitelné množství páry
pro všechny typy podlah
• 6 trysek pro efektivní čištění
• vysoká teplota páry odstraní
99,99 % bakterií - zcela bez použití chemie
• doba zahřívání cca 30 sekund
• velká nádrž na vodu (550 ml) pro
extra dlouhý provoz
• savé mikrovlákno pro perfektní
absorpci nečistot
• materiál: 90% polyester,
10% polyamid - před použitím vyperte

obj.číslo

obj.číslo

1211008

1211007

Novinka
543,30 včetně DPH

Novinka

449,-- Kč

■

LEIFHEIT REGULUS SUPRA
ZAMETAČ KOBERCŮ 11950

Mechanický zametač koberců REGULUS SUPRA značky Leifheit.
• spolehlivě a rychle zametá prach, špínu, vlasy,
chlupy a drobné nečistoty
• použití bez elektrické energie
• gumový kartáč nevíří prach, je vhodný
i na hladké podlahy
• omyvatelný zásobník, kónický tvar umožňuje
výborně zametat i podél zdí
• sklopná rukojeť pro úklid pod nábytkem
• snadné vyprazdňování zásobníku
• materiál: kombinace plastu a kovu
• šířka záběru: 26 cm, délka rukojeti: 120 cm
• na horním konci otvor pro zavěšení

26

592,90 včetně DPH

490,-- Kč

■

LEIFHEIT PICOSPRAY MOP
NA PODLAHU 56590

Mop na podlahu PicoSpray značky Leifheit.
• výrobek je kombinací mopu a tlakového rozprašovače
• rozprašovač je vybaven zásobníkem na 800 ml roztoku
s plnícím hrdlem
• otočný kloub umožňuje dosah do všech koutů,
rohů, stěn nebo i schodů
• vhodný zejména na plovoucí podlahy
• tlakový mechanismus až pro 400 dávek na jedno plnění
• spodní díl mopu o rozměru 26 cm
• délka mopu o rozměru 120 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211022

1211014

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

■

■

LEIFHEIT TWIST SYSTEM
NEW XL ÚKLIDOVÁ SADA 52015

Určený pro mytí podlah bez kontaktu rukou a
špinavé vody.
• pro všechny typy podlah – parkety,
lamino a dřevo
• nová velká rotační komora, která
lze jednoduše a rychle zasadit do vědra
• univerzální 20l vědro s jedním
kovovým uchem
• 360° rotace umožňuje vytírání do osmiček
• návlek prakticky umístěn po celé
délce vytírací plochy
• vyměnitelné návleky ze speciálních
mikrovláken s výbornou absorbcí nečistot
• možné prát v pračce bez aviváže
• záběr mopu 42 cm

Novinka
1.176,10 včetně DPH

972,-- Kč

LEIFHEIT COMBI CLEAN XL
ÚKLIDOVÁ SADA 55360

Úklidová sada mopu, vědra a nástavce
COMBI CLEAN XL značky Leifheit.
• určeno na všechny typy podlah
(parkety, lamino a dřevo)
• vyměnitelné návleky ze speciálních
mikrovláken s výbornou absorpcí nečistot
• možné prát v pračce bez aviváže
• možné také použít náhrady na mop PROFI
• kompatibilní s CLICK-systémem
• pohyblivý kloub pro vytírání do osmiček,
schodů, rohů a jinak nepřístupných míst
• materiál: kov, plast
• rozměr: 140 x 42 cm
• velikost spodního dílu: 42 cm
• objem vědra: 12 l
• záruka 2 roky

obj.číslo

obj.číslo

1210284

1211004

■

LEIFHEIT SET COMBI CLEAN
M MOP A VĚDRO 55356

■

Set Leifheit Combi Clean M mop a
vědro.
• mytí podlah bez kontaktu rukou
a špinavé vody
• pro mokré vytírání dlažeb
a kamenných povrchů
• vyměnitelné návleky ze speciálních
mikrovláken s výbornou absorpcí
nečistot
• možné prát v pračce bez aviváže
• pohyblivý kloub pro vytírání
do osmiček, schodů, rohů a jinak
nepřístupných míst
• záběr mopu 34 cm

Novinka
619,50 včetně DPH

512,-- Kč

640,-- Kč

LEIFHEIT CLEAN TWIST M EXTRA
SOFT S VOZÍKEM 52050

Rotační úklidový set Leifheit Clean Twist M
extra soft s vozíkem, určený pro mytí podlah bez
kontaktu rukou a špinavé vody.
• pro všechny typy podlah – parkety, lamino a dřevo
• nová velká rotační komora, která lze jednoduše
a rychle zasadit do vědra
• univerzální 20l vědro s jedním kovovým držadlem
• 360° rotace umožnuje vytírání do osmiček
• návlek prakticky umístěn po celé délce
vytírací plochy
• vyměnitelné návleky ze speciálních mikrovláken
s výbornou absorpcí nečistot
• možné prát v pračce bez aviváže
• záběr mopu 33 cm
• kompatibilní s CLICK systémem
• vozík pro jednoduché přemisťování vědra Twist
• skládací pro snadné přenášení a skladování
• 360° kolečka pro maximální ﬂexibilitu
• jednoduchá instalace

obj.číslo

obj.číslo

1211158

1211002

LEIFHEIT SET PODLAHOVÝ
MOP + VĚDRO S NÁŠLAPNÝM
ŽDÍMÁNÍM BEZ KOLEČEK 55077

Novinka
774,40 včetně DPH

Novinka
1.176,10 včetně DPH

972,-- Kč

■

Set podlahový mop Proﬁ XL Press + vědro
Proﬁ s nášlapným ždímáním značky Leifheit.
• poloprofesionální podlahový mop
• pro všechny typy podlah
• snadné ždímání návleku pomocí
ždímacího systému ve vědru PROFI
• vyměnitelné návleky ze speciálních
syntetických mikrovláken (možné prát na
60°C v pračce bez aviváže)
• pohyblivý kloub pro vytírání do osmiček
a s dosahem pod postele, skříne atd.
• záběr mopu 42 cm
• délka tyče 140 cm
• mop je kompatibilní se systémem CLICK

obj.číslo
1211159
popis vědra:

• objem 8 l
• vhodné pro mopy PROFI nebo jiné mopy s drátěnou konstrukcí
• ždímání bez namáčení rukou ve špinavé vodě a bez ohýbání zad
• ždímací nástavec je ovládaný nášlapem a ideálně vyždíme návlek
• vhodné i pro vytírání podlah citlivých na vlhko

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■

Novinka
1.551,20 včetně DPH

1.282,-- Kč

LEIFHEIT TWIST SYSTEM
NEW M ÚKLIDOVÁ SADA 52014

Úklidový set vědra a mopu nové generace TWIST
SYSTEM NEW značky Leifheit.
• obsahuje ochranný límec - zabraňuje
nežádoucímu rozprašování vody při ždímání
• mytí podlah bez kontaktu rukou a špinavé vody
• pro všechny typy podlah – parkety, lamino a dřevo
• univerzální 20l vědro s jedním kovovým uchem
• rotační systém umístěný přímo v držadle,
možnost rychlého ukončení přímo uživatelem
• velká rotační komora, která lze jednoduše
a rychle zasadit do vědra
• 360° rotace umožňuje vytírání do osmiček
• návlek prakticky umístěn po celé délce
vytírací plochy
• vyměnitelné návleky ze speciálních mikrovláken
s výbornou absorbcí nečistot
• návlek/náhrada je vhodný především na
vytírání plovoucích a dřevěných podlah
• možné prát návlek v pračce bez aviváže
• záběr mopu 33 cm

Novinka
1.061,20 včetně DPH

877,-- Kč

obj.číslo
1210282
K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz
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Novinka

Novinka

464,60 včetně DPH

1.061,20 včetně DPH

877,-- Kč

■

384,-- Kč

LEIFHEIT TWIST SYSTEM DISC
ÚKLIDOVÁ SADA 52019
■

Sada diskového rotačního mopu TWIST
DISC a vědra značky Leifheit.
• perfektní pro čištění dlaždic
a kamenných podlah
• plně pohyblivý mop
• odstředivý mechanismus
• možnost nastavení individuálního
stupně vlhkosti
• hlava mopu z mikrovlákna pro
intenzivní vstřebávání nečistot

Praktický all-in-one úklidový set pro
jednoduchý a důkladný úklid. Žádný
styk rukou se špinavou vodou.
• balení obsahuje násadu hlavice
s třásněmi s vysokou absorbcí vody
• objem: 12 litrů
• vědro s výlevkou a perforovaným
ždímacím nástavcem

obj.číslo

obj.číslo

1210283

Novinka
309,80 včetně DPH

256,-- Kč

■

1211018

Novinka

■

1.318,90 včetně DPH

1.090,-- Kč

LEIFHEIT PROFI VĚDRO S NÁŠLAPNÝM
ŽDÍMÁNÍM A INTEGROVANÝMI
KOLEČKY 55076

Univerzální vědro se ždímacím systémem
a integrovanými kolečky značky Leifheit.
• vhodné pro mopy Leifheit Proﬁ nebo jiné mopy
s drátěnou konstrukcí
• ždímání bez namáčení rukou ve špinavé vodě
a bez ohýbání zad
• ždímací nástavec je ovládaný nášlapem
a ideálně vyždímá návlek
• i pro vytírání podlah citlivých na vlhko
• nově jednodušší ždímání díky většímu pedálu
• pevné držadlo a integrovaná kolečka pro
snadnou manipulaci
• nízká hmotnost – pouze 2,4 kg
• vysoká stabilita díky protiskluzovým kroužkům
na spodní straně vědra
• objem 8 litrů

LEIFHEIT PICCOLO MICRO DUO MOP 57023

Mop PICCOLO MICRO DUO s krytkami na vidlicích značky
Leifheit.
• univerzální podlahový mop se ždímacím mechanismem
• vhodný pro všechny typy podlah
• snadné ždímání houby zatáhnutím držadla ždímací části
• ždímání bez ohýbání zad
• plně pohyblivý kloub pro vytírání pod nábytkem, v rozích apod.
• vyměnitelná houba ze speciálních Micro vláken
• houbu je možné prát v pračce bez aviváže
• materiál: plast, mikrovlákno
• váha: 740 g
• rozměr: 148 x 28 x 7 cm

obj.číslo

obj.číslo

1210288

1211009

Novinka

Novinka

464,60 včetně DPH

619,50 včetně DPH

384,-- Kč

■

LEIFHEIT PICOBELLO XL MICRO
DUO PODLAHOVÝ MOP 56553

Podlahový mop PICOBELLO XL MICRO DUO značky Leifheit.
• univerzální podlahový mop se ždímacím
mechanismem
• mytí podlah bez kontaktu rukou a špinavé vody
• pro všechny typy podlah včetně podlah
citlivých na vlhkost
• snadné ždímání houby zatáhnutím
držadla rukojeti
• plně pohyblivý kloub pro vytírání do osmiček,
pod nábytkem, v rozích atd.
• vyměnitelné houby ze speciálních mikrovláken
• možné prát v pračce
• uchycení houby na principu suchého zipu
• rozměr: 147 x 33 x 4,6 cm

obj.číslo
1211013

28

LEIFHEIT CLASSIC
MOP SET 56792
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512,-- Kč

■

LEIFHEIT PROFI MICRO DUO
PODLAHOVÝ MOP 55025

• podlahový mop se speciálně vytvarovaným návlekem
• profesionální úklid podlahy s novým
a praktickým tvarem
• lepší sběr nečistot díky výřezu do tvaru půlměsíce
• ideální pro rychlejší a důkladné stírání
• měkké okraje pro čistění podlahových lišt
• návlek Micro Duo pro perfektní přitahování nečistot
• stírací plocha 42 cm
• 360° rotační kloub
• snadné ždímání návleku pomocí ždímacího
systému ve vědru PROFI
• materiál: plast/hliník
• barva: zelená
• rozměr: 150 x 42cm

obj.číslo
1211015

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
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Novinka

Novinka

387,20 včetně DPH

320,-- Kč

■

LEIFHEIT PODLAHOVÝ MOP COMBI M 55310

Praktický podlahový mop značky Leiheit pro mytí podlah bez
kontaktu rukou a špinavé vody.
• určen pro všechny typy podlah (parkety, lamino a dřevo)
• vyměnitelné návleky ze speciálních mikrovláken
s výbornou absorpcí nečistot
• možné prát v pračce bez aviváže
• pohyblivý kloub pro vytírání do osmiček, schodů,
rohů a jinak nepřístupných míst
• záběr mopu: 34 cm, CLICK systém

153,70 včetně DPH

127,-- Kč

■

LEIFHEIT PODLAHOVÝ MOP CLASSIC 52072

Praktický třásňový mop určený pro čištění dlaždic a
kamenných podlah značky Leifheit.
• vhodný i pro schody a rohy
• vyměnitelná hlavice ze speciálních vláken
s vysokou absorbcí
• hlavici lze prát v pračce na 60 ° C
• ocelová násada 1,25 m s univerzálním závitem
• na horním konci otvor pro zavěšení

obj.číslo

obj.číslo

1211016

1211019

Novinka

Novinka

76,80 včetně DPH

76,80 včetně DPH

63,50 Kč

63,50 Kč

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ HLAVICE
VISCOSE PLUS K MOPU CLASSIC 52069

Náhradní hlavice z vysoce absorbčního vlákna s obsahem
viskózy pro silně znečištěné podlahy značky Leifheit.
• určený k novému mopu Leifheit Classic
• účinně čistí schody a rohy
• ideální pro snadné a důkladné čištění dlaždic
a kamenných podlah
• lze prát v pračce na 60 ° C

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ HLAVICE
CLASSIC MOP COTTON 52070

Praktická náhradní hlavice z vysoce absorpční
bavlny pro znečištěné podlahy, určená k novému
mopu Leifheit Classic.
• účinně čistí schody a rohy
• ideální pro snadné a důkladné čištění
dlaždic a kamenných podlah
• lze prát v pračce na 60 ° C

obj.číslo

obj.číslo

1211132

1211133

Novinka

Novinka

76,80 včetně DPH

90,80 včetně DPH

63,50 Kč

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ HLAVICE
CLASSIC MOP VISCOSE 52068

Praktická náhradní hlavice z vysoce absorbčního
vlákna s obsahem viskózy značky Leifheit.
• určená k novému mopu Leifheit Classic
• účinně čistí schody a rohy
• ideální pro snadné a důkladné čištění
dlaždic a kamenných podlah
• lze prát v pračce na 60 ° C

75,-- Kč

■

VĚDRO 10 L PICCOLO 52082

Univerzální plastový kbelík oválného tvaru je ideální
pro použití s mopy Leifheit PICOBELLO a PICCOLO.
Spodní prolis výrazně ulehčuje vylévání vědra.
Na vnější straně vědra je vyznačena objemová
stupnice. Paramtery vědra PICCOLO:
• objem: 10 l
• rozměr: 35 x 26 x 26 cm
• materiál: vysoce kvalitní plast

obj.číslo

obj.číslo

1211131

1211119

Novinka
139,20 včetně DPH

115,-- Kč

■

UNIVERZÁLNÍ VĚDRO COMBI 12

Univerzální vědro vhodné pro mopy PICCOLO
nebo PICOBELLO, v kombinaci se ždímacími
nástavci (52002 nebo 52003) i pro mopy
CLASSIC nebo COMBI (55310).
• objem: 12 l, rozměr: 24,5 x 37,5 x 26,5 cm
• vyrobeno z vysoce kvalitního plastu
• vestavěná ergonomická rukojeť
• vyznačená objemová stupnice uvnitř vědra

obj.číslo

■

ŽDÍMACÍ NÁSTAVEC COMBI 52003

Lze nasadit na vědro Combi 12 l.

obj.číslo
1211180

■

Novinka
98,-- včetně DPH

81,-- Kč

ŽDÍMACÍ NÁSTAVEC CLASIC 52002

Lze nasadit na vědro Combi 12 l.

obj.číslo
1211181

Novinka
60,50 včetně DPH

50,-- Kč

1211118

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

29

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

171,80 včetně DPH

246,80 včetně DPH

142,-- Kč

204,-- Kč

■

■

LEIFHEIT TELESKOPICKÁ TYČ 41523L

LEIFHEIT TELESKOPICKÁ TYČ 41521L

• teleskopická tyč s Easy-CLICK funkcí
• vhodná pro nástavce ze série CLICK systém
• rozměr tyče se dá nastavit od 65 až do 110 cm
• materiál: kov, plast
• šířka 3 cm
• nejedná se o tyč rotační

• rozměr tyče lze nastavit od 145 až do 400 cm
• kompatibilní pro nástavce ze série CLICK systém
(mopy, smetáky, vysavače oken, čističe oken atd.)
• materiál: kov, plast
• průměr: 3 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211122

1211128

Novinka

Novinka

153,70 včetně DPH

170,60 včetně DPH

127,-- Kč

■

141,-- Kč

LEIFHEIT TYČ STARR 45022

■

Ocelová tyč značky Leifheit.
• délka 140 cm
• pro nástavce určené k čištení podlah
• kompatibilní s CLICK systém

obj.číslo

obj.číslo

1211160

1211127

■

Novinka
246,80 včetně DPH

204,-- Kč

LEIFHEIT TELESKOPICKÁ TYČ
41522L

• možnost variabilně prodloužit
ze 110 cm až do 190 cm
• teleskopická tyč disponuje funkcí
Easy-CLICK - snadné nacvaknutí
ostatního příslušenství
• kompatibilní pro nástavce ze série
CLICK systém (mopy, smetáky,
vysavače oken, čističe oken atd.)
• otočný kloub o 360°
• materiál: kov, plast
• barva: bílá, tyrkysová
• průměr: 3 cm

Novinka
153,70 včetně DPH

127,-- Kč

141,-- Kč

30

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 56608

Náhrada na mop PICOBELLO XL Sensitive
značky Leifheit.
• kvalitní tyrkysová náhrada pro
podlahové mopy Picobello XL
• určena pro vytírání podlah zvláště citlivých
na vlhkost (dřevo, parkety, laminát, korek, atd.)
• speciální mikrovlákno zachytává všechny
nečistoty, možno prát v pračce bez aviváže
• uchycení náhrady na principu suchého zipu
• materiál: mikrovlákno
• rozměr: 33 x 12 x 2,5 cm

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 56611

Náhrada k mopu PICOBELLO/PICCOLO COTTON PLUS
značky Leifheit.
• bavlněná náhrada pro podlahové mopy
Piccolo/Picobello
• vytírání všech typů podlah, zvláště více
znečištěných a porézních (dlažby, kachlíky, lina, atd.)
• speciální mikrovlákno zachycuje všechny nečistoty
• syntetický materiál s dlouhou životností
• lze prát v pračce bez aviváže
• šířka záběru: 27 cm
1211106

1211125

Novinka

■

obj.číslo

obj.číslo

170,60 včetně DPH

LEIFHEIT TELESKOPICKÁ TYČ 56673

• ideální délka pro čištění podlah
• vhodná také pro mytí oken,
koupelen a utírání prachu
• délka 75 - 135 cm- průměr: 3 cm

Novinka
170,60 včetně DPH

141,-- Kč

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 56613

Náhrada k mopu PICOBELLO XL MICRO DUO
značky Leifheit.
• na vytírání všech typů podlah, včtně podlah
více citlivých na vlhkost (laminát, parkety,
korek, lino, atd.)
• speciální mikrovlákno zachytí všechny nečistoty
• mop lze prát v pračce bez aviváže
• dlouhá životnost
• materiál: mikrovlákno
• rozměry: 33 x 12 x 1,5 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211023

1211027
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

■
■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 55321

Náhrada na mop TWIST SENSITIVE značky
Leifheit.
• vytírání všech typů podlah, zvláště citlivých
na vlhkost (parkety, lamino, korek, dřevo, atd.)
• speciální mikrovlákno výborně zachytává
všechny nečistoty
• garantuje dlouhou životnost
• spolehlivé přichycení na patentky
• možno prát v pračce bez aviváže
• barva: tyrkysová
• šířka záběru: 33 cm

Novinka
232,30 včetně DPH

192,-- Kč

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 52017

Náhrada k mopu Twist XL a Micro Duo.
• vytírání všech typů podlah (lino, parkety,
lamino, korek, dřevo)
• speciální mikrovlákno výborně zachycuje
všechny nečistoty
• nevytváří žmolky
• rychle osychá
• garantuje dlouhou životnost
• spolehlivé přichycení na patentky
• možno prát v pračce bez aviváže
• rozměr: 50 x 14 x 2 cm
• šířka záběru: 42 cm
• náhrada k mopu je určena na mopy
se šíří záběru 42 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211028

1211029

■

■

Novinka

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 56609

Náhrada k mopu PICOBELLO/PICCOLLO EXTRA
SOFT značky Leifheit.
• určena pro vytírání krytin zvláště citlivých
na vlhkost (dřevo,parkety, lamino, korek, atd.)
• speciální syntetické mikrovlákno zachytává
všechny nečistoty
• lze prát v pračce bez aviváže
• dlouhá životnost
• šířka záběru: 27 cm

153,70 včetně DPH

127,-- Kč

obj.číslo

1211107

1211105

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 56610

Novinka

Náhrada k mopu typu PICOBELLO a PICCOLO
MICRO DUO značky Leifheit.
• určená pro vytírání všech typů podlah
• vhodná i pro podlahy zvláště citlivé na vlhkost
(dřevo, parkety, lamino, korek, apod.)
• speciální mikrovlákno zachycuje
všechny nečistoty
• syntetický materiál s dlouhou životností
• lze prát v pračce bez aviváže
• rozměr: 27 x 10 x 2,5 cm

171,80 včetně DPH

142,-- Kč

■

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 55320

Náhrada na mop TWIST MICRO DUO značky
Leifheit. Speciální mikrovlákno výborně
zachycuje všechny nečistoty, nevytváří žmolky,
rychle osychá.
• určena pro vytírání všech typů podlah
(lino, parkety, dlažba)
• dlouhá životnost
• spolehlivé přichycení na patentky
• možno prát v pračce bez aviváže
• barva: bílá, modrá
• šířka záběru: 33 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211026

1211025

■

obj.číslo

230,-- Kč

Novinka
278,30 včetně DPH

230,-- Kč

Novinka
232,30 včetně DPH

192,-- Kč

rozměr

LEIFHEIT ČISTIČ
RADIÁTORŮ 41216

Váleček na čištění radiátorů značky
Leifheit.
• váleček vhodný pro čištění
všech typů radiátorů
• pro suché i mokré čištění
• speciální mikrovlákno přitahuje
a zachycuje všechny nečistoty
• odnímatelný pratelný návlek
• barva: bílá, tyrkysová
• materiál: plast, mikrovlákno
• rozměr: 23,5 x 8,5 cm

278,30 včetně DPH

LEIFHEIT NÁHRADNÍ MOP 52016

Náhrada Sensitive k mopu Twist XL značky
Leifheit.
• vhodné na vytírání všech typů podlah
(lino, parkety, lamino, korek, dřevo)
• speciální mikrovlákno výborně
zachycuje všechny nečistoty
• nevytváří žmolky
• rychle osychá
• garantuje dlouhou životnost
• spolehlivé přichycení na patentky
• možno prát v pračce bez aviváže
• rozměr: 50 x 14 x 2 cm
• šířka záběru 42 cm - náhrada k mopu
je určena na mopy se šíří záběru 42 cm (52015)

obj.číslo

■

Novinka

náhradní díl
jiný produkt
info
Nová značka v sortimentu PAPE.

Novinka
92,-- včetně DPH

76,-- Kč

1211117

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

► na www.pape.cz aktuální nabídka
Nemůžete najít co hledáte, obraťte se na naše
nákupní oddělení, rádi Vám poradíme, či

pošleme nabídku na veškeré dostupné
zboží značky Leifheit.
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

■

Novinka
139,20 včetně DPH

115,-- Kč

LEIFHEIT DUSTER XL PRACHOVKA 41520

Prachovka DUSTER XL značky Leifheit.
• perfektně přitahuje prach a drží ho jako magnet
• přizpůsobí se a přitáhne prach z každé hladké plochy
• extra velká čistící plocha dlouhá 36 cm
• vyrobená z antistatického jemného mikrovlákna
• možnost pověšení
• vybavená novým CLICK systémem
(pro připevnění tyčového nástavce)
• možnost čištění prachovky v teplé vodě
s prostředkem na nádobí či práškem na praní
• není možné prát v pračce
• materiál: plast, mikrovlákno
• barva: bílá, tyrkysová
• rozměr: 9 x 59 x 13,5 cm

Novinka
226,30 včetně DPH

187,-- Kč

■

LEIFHEIT DUSTY ČISTIČ
PRACHU 41524

Čistič prachu DUSTY značky Leifheit.
• čistič určený speciálně pro čištění koutů,
rohů a těžko dostupných míst
• pohyblivý kartáč pro ruční úklid
• s ukončením pro systém Easy clip
• vhodný pro všechny násady z řady Easy clip
• záběr: 26 cm
• šířka: 22 cm
• výška: 42,5 cm
• váha: 223 g

obj.číslo

obj.číslo

1211115

1211116

Novinka

Novinka

185,10 včetně DPH

153,70 včetně DPH

153,-- Kč

127,-- Kč

■

LEIFHEIT STĚRKA WINDOW
SLIDER 28 CM 51425

LEIFHEIT STĚRKA WINDOW
SLIDER 40 CM 51522

■

Stěrka Window Slider 28 cm značky
Leifheit.
• vhodná na mytí skel, zrcadel apod.
• možnost nastavení pro šikmé stírání
šíře záběru 28 cm
• kompatibilní s Leifheit CLICK systémem

Stěrka Window Slider 40 cm značky
Leifheit je vhodná na mytí skel, zrcadel
apod.
• možnost nastavení pro šikmé stírání
• šíře záběru 40 cm
• kompatibilní s Leifheit CLICK systémem

obj.číslo

obj.číslo

1211110

1211112

Novinka
153,70 včetně DPH

127,-- Kč

■

LEIFHEIT MINI 3V1 MOP
NA OKNA 51127

Novinka
272,30 včetně DPH

225,-- Kč

CLICK systém na upevnění násady.
• stěrka 20 cm je vhodná především
pro použití na menší okna
• náhrada je vyrobená z mikrovlákna
s připevněním na suchý zip

■

Novinka
185,10 včetně DPH

153,-- Kč

LEIFHEIT PLUS 3 RUČNÍ MOP
NA OKNA 33 CM 51320

Vhodná pro tyč (násadu) ze série CLICK
Systém. Na jedné straně speciální
mikrovlákna - snadno rozpustí všechny
nečistoty a na druhé straně je gumová
stěrka - setře všechnu pěnu spolu s
nečistotami.
• mop je vhodný na všechny
druhy skleněných povrchů
• šířka záběru 33 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211109

1211108

LEIFHEIT FLEXIPAD EVO STĚRKA
NA DLAŽDICE A VANU 41701

Stěrka je určena především pro mytí
obkladů, van, sprchových koutů apod.
CLICK systém na upevnění násady.
• speciální mikrovlákno přitahuje
a zachycuje všechny nečistoty
• pohyblivý kloub umožňuje mytí
těžko dostupných míst
• houbu lze prát v pračce bez aviváže
• výřez na čištění kolem armatur
• šířka záběru 20 x 12 cm
• gumová stěrka se šířkou 19,5 cm
• výška 30,5 cm

■

Novinka
185,10 včetně DPH

153,-- Kč

obj.číslo
1211111

32

■
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LEIFHEIT OBOUSTRANNÝ
MOP NA OKNA 51163

Kompatibilní s produkty řady CLICK
systém.
• skvělý doplněk pro WINDOW
CLEANER - vysavač na okna
• mop čistí okna, rámy a rohy oken
• vysoký stupeň savosti vody a nečistot
• materiál: návlek z mikrovlákna,
plastový nástavec
• návlek umístěn po celé ploše mopu
• šířka stírací plochy: 28 cm

obj.číslo

popis

1211129
1211130

mop komplet
náhradní návlek

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

76,80 včetně DPH

170,60 včetně DPH

63,50 Kč

141,-- Kč

■

LEIFHEIT NÁSTAVEC STĚRKA
NA DLAŽBU 56670

■

LEIFHEIT CABINO STĚRKA NA
SPRCHOVÉ KOUTY 41650

Ideální stěrka pro čištění sprchových
koutů ze skla, akrylu nebo dlaždic.

Efektivní stírání vody beze šmouh díky
dvojité gumové stěrce. CLICK systém.
• nástavec - stěrka na dlažbu
• perfektně stírá vodu a nezanechává šmouhy
• má dvojitou gumovou stěrku,
která zajistí dokonalé setření
• rozměr: 15,5 x 45 x 6,5 cm

• stírací část je z bílé gumy,
tudíž nedělá skvrny
• včetně řemínku za zavěšení
• materiál: plast, guma
• rozměr: 30 x 24 x 4 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211113

1211114

Novinka
137,70 včetně DPH

113,-- Kč

■

LEIFHEIT SMETÁČEK S
LOPATKOU CLASSIC 41401

• smetáček s bohatými štětinami
vyrobenými ze syntetických vláken
• lopatka s gumovým zakončením
pro snadné nametení nečistot
• zjemněné štětiny zametou
i ty nejjemnější částice prachu

Novinka
1.502,80 včetně DPH

obj.číslo

1.242,-- Kč

1211120

■

LEIFHEIT SMETÁČEK S
LOPATKOU 41410

Extra široký smetáček a lopatka
s gumovým zakončením pro snadné
nametení nečistot.
• speciální tvar lopatky umožňuje
snadnou manipulaci
• sestřihané zjemněné štětiny zametou
i nejjemnější částice prachu
• ergonomická rukojeť
s protiskluzovou úpravou
Rozměry:
• lopatka: 32 x 27 x 9 cm
• smeták: 30 x 7 cm (délka štětin 5 cm)

■

Novinka
357,-- včetně DPH

295,-- Kč

LEIFHEIT WINDOW CLEANER VYSAVAČ NA OKNA
51003 + TYČ 43 CM + MOP NA OKNA

NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ! Nový vysavač na okna Window Cleaner značky
Leifheit má kompaktní design těla pro snazší manipulaci.
• vysává a leští okna beze skvrn
• inovativní čištění oken díky elektrickému odsávání vody
• vhodný na klasická i střešní okna, zrcadla, sprchové kouty, dlaždice
• špičková kvalita, vyrobeno v Evropě
• kompatibilní s Leifheit CLICK systémem - ideální pro vysoká okna,
světlíky a zimní zahrady
• Standby senzor pro maximální výdrž baterie (cca 35 min)
• velký otvor nádrže pro snadné vyprazdňování a komfortní čištění
• nabíječka je součástí balení
• široká gumová stírací čepel: 28 cm
• rozměr: 31 x 28,5 x 14 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211122

1211100

Novinka
232,30 včetně DPH

Novinka

192,-- Kč

357,-- včetně DPH

295,-- Kč

■

LEIFHEIT ZAMETACÍ SET 41404

Zametací set s držákem na smeták pro
zametání bez ohýbání.

obj.číslo
1211124

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■

LEIFHEIT MALÁ SACÍ HUBICE 17 CM PRO VYSAVAČE
NA OKNA WINDOW CLEANER

Příslušenství k vysavači na okna Window Cleaner značky Leifheit.
• ideální pro malé okénko ve dveřích s úzkou skleněnou vložkou.
• stěrka je určena pouze pro sady 51000, 51001, 51002 a 51003

obj.číslo
1211103
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka
3.023,80 včetně DPH

2.499,-- Kč
■

Novinka

LEIFHEIT LINOMATIC 400 DELUXE VENKOVNÍ SUŠÁK 82000

Venkovní sušák na prádlo LINOMATIC 400 DELUXE značky Leifheit.
• venkovní otočný sušák se snadným otevíráním a zavíráním
• sušák má navíc celistvé meziramenní zakrytí, které zabraňuje vniku vody do nitra sušáku
• super rychlé složení bez ohýbání stiskem pojistky na rameni sušáku
• nejlepší skládací zahradní sušák ve své kategorii na trhu
• při skládaní se šňůry automaticky svinou do konstrukce sušáku (patentovaný systém)
• mechanismus pro ideální vypnutí šňůr - snadné rozložení sušáku
• dva otvory pro ramínka na každém rameni
• jednodušší otevírání díky systému Easy-Lift (systém na tlačítko)
• jednodušší zavírání bez nutnosti ohýbání
• celková délka šňůr 40 m (až 4 pračky prádla)
• vyrobeno z hliníku a plastu, odolný vlivům počasí
• barevné provedení hliník + zelené plasty
• délka strany: 1,86 m, rozpětí: 3,03 m, průměr nohy sušáku je 50 mm
• hmotnost sušáku: 5,8 kg

obj.číslo

1.240,30 včetně DPH

1.025,-- Kč
■

LEIFHEIT LINOLIFT 600 VENKOVNÍ SUŠÁK 85351

Venkovní sušák LINOLIFT 600 značky Leifheit.
• zahradní sušák s nastavitelnou výškou od 100 do 175 cm
• celková délka šňůr: 60 m, úhlopříčka: 2,79 m
• délka nejvzdálenější šňůry od středu: 1,88 m
• průměr nohy sušáku je 50 mm
• materiál: hliník, plast
• včetně ochranného pouzdra
• 2 roky záruka
• rozměry: 192 x 13 x 13 cm

obj.číslo

1211134

1211136

Novinka

Novinka

3.495,70 včetně DPH

2.889,-- Kč
■

LEIFHEIT LINOMATIC 500 DELUXE VENKOVNÍ SUŠÁK 82001

Venkovní sušák na prádlo LINOMATIC 500 DELUXE značky Leifheit.
• vítěz testu Haus&Garten Test - „stabilní, odolný a elegantní“
• venkovní otočný sušák se snadným otevíráním a zavíráním
• odolný vůči vlivům počasí, nerezavějící, hliníkový
• patentovaný systém zatahování šňůr do bočnic, šňůry jsou
chráněny před deštěm a špínou
• mechanismus pro ideální vypnutí šňůr
• dva otvory pro ramínka na každém rameni
• jednodušší otevírání díky systému Easy-Lift (systém na tlačítko)
• jednodušší zavírání bez nutnosti ohýbání
• až na 5 praček prádla
• součástí balení je plastový držák/pouzdro určený k zabetonování
• šířka 2,03 m, diagonála 3,28 m, průměr nohy sušáku je 50 mm
• celková délka šňůr: 50 m
• hmotnost sušáku: 6 kg

3.959,10 včetně DPH

3.272,-- Kč
■

LEIFHEIT LINOMATIC 600 DELUXE VENKOVNÍ SUŠÁK 82002

Venkovní sušák na prádlo LINOMATIC 600 DELUXE značky Leifheit.
• venkovní otočný sušák se snazším otevíráním a zavíráním
• odolný vůči vlivům počasí, nerezavějící, hliníkový
• patentovaný systém zatahování šňůr do bočnic, šňůry jsou
chráněny před deštěm a špínou
• mechanismus pro ideální vypnutí šňůr
• dva otvory pro ramínka na každém rameni
• jednodušší otevírání díky systému Easy-Lift (systém na tlačítko)
• jednodušší zavírání bez nutnosti ohýbání
• až na 6 praček prádla
• součástí balení je plastový držák/pouzdro určený k zabetonování
• průměr nohy sušáku je 50 mm, široký 2,2 m, diagonála 3,52 m
• celková délka šňůr 60 m
• hmotnost sušáku: 6,5 kg

obj.číslo

obj.číslo

1211135

1211137
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AKČNÍ LETÁK
kancelářské potřeby / ergonomie / soutěž Leitz WOW - nové položky / laminátory - vazače - skartovačky /
židle - křesla / akce Z-Z ručníky / drogerie / odpadkové koše / toaletní papír /
nová značka v sortimentu Leifheit / ochranné pracovní pomůcky

Novinka

Novinka

1.240,30 včetně DPH

1.025,-- Kč
■

822,80 včetně DPH

680,-- Kč

LEIFHEIT PEGASUS 200 SOLID COMFORT SUŠÁK NA PRÁDLO 81516

Stabilní sušák na prádlo Pegasus 200 Solid Comfort značky Leifheit. Ideální pro vnitřní
i venkovní použití. 2 easyclipy na sušení drobného prádla. Taštička na kolíčky. 5 ramínek
na oděvy. Zvlněné okraje bočnic na zavěšení ramínek.
• 20 m sušíci plochy = až na 2 pračky prádla, výška sklápěcích bočnic 107 cm
• rozměr v rozloženém stavu 87 x 167 x 66 cm
• možnost zavěšení dlouhých kusů oděvů

■

LEIFHEIT PEGASUS 150 SOLID SLIM SUŠÁK NA PRÁDLO 81570

Stabilní sušák na prádlo Pegasus 150 Solid Slim značky Leifheit. Ideální pro vnitřní
i venkovní použití. Možnost zavěšení dlouhých kusů oděvů.
• šířka sušáku je pouhých 55 cm, snadná manipulace i v rozloženém stavu
• 2 easyclipy na sušení drobného prádla
• 15 m sušící plochy, výška sklápěcích bočnic 105 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211138

1211139

Novinka
1240,30 včetně DPH

1.025,-- Kč

Novinka
■

931,70 včetně DPH

770,-- Kč

■

LEIFHEIT PEGASUS 180 SOLID CLASSIC SUŠÁK NA PRÁDLO 81514

Stabilní sušák na prádlo Pegasus 180 Solid Classic značky Leifheit. Ideální pro vnitřní
i venkovní použití. 2x EASY Clip na sušení drobného prádla. možnost zavěšení
dlouhých kusů oděvů.
• 18 m sušící plochy - až 2 pračky prádla, výška sklápěcích bočnic 105 cm

obj.číslo

Patrový sušák na prádlo Pegasus Tower
190 značky Leifheit.
• možnost umístění do sprchového koutu
• 3 patra nad sebou pro úsporu místa
• prostřední patro je sklopné
• možnost zavěšení dlouhých kusů oděvů
• 2 easyclipy na sušení drobného prádla
• 19 m sušící plochy

obj.číslo

1211142

1211144

Novinka

Novinka

153,70 včetně DPH

127,-- Kč

185,10 včetně DPH

153,-- Kč

■

LEIFHEIT TOWER 190 SUŠÁK
NA PRÁDLO 81435

LEIFHEIT QUARTETT 20 SUŠÁK NA PRÁDLO 81410

Univerzální sušák na prádlo Quartett 20 značky Leifheit.
• závěsný sušák na prádlo
• k zavěšení na topení, okno, dveře a pod.
• šířka 57 cm
• 2 m sušící plochy

■

LEIFHEIT CLASSIC 25 SUŠÁK NA PRÁDLO 83046

Závěsný sušák na prádlo Classic 25 značky Leifheit.
• tyče potažené plastovým pláštěm
• odolný vůči UV záření
• vhodný na venkovní použití
• k zavěšení na balkon, dveře, okenní parapet apod.
• 2,5 m sušící plochy

obj.číslo

obj.číslo

1211145

1211146

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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■

Novinka

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIR BOARD XL ERGO PLUS NF 72590

2.105,40 včetně DPH

1.740

Kvalitní žehlicí prkno Air Board XL Ergo Plus NF značky Leifheit.
,-- Kč
• Lei-Tec žehlicí plocha XL: 140 x 38 cm
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• nastavitelná výška od 76 cm až do 98 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• technologie „thermo- reﬂect‘‘ - o 33% rychlejší a snazší žehlení
(pára a teplo se odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• posuvná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel
• bavlněný potah
• optimální pro žehlení triček - speciální tvarování pro žehlení oblasti ramen, ergonomicky uzpůsobené pro žehlení v sedě
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou montáž a demontáž
• snadná přeprava, extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost
• funkce vyrovnávání - při nerovnostech podlahy stačí na žehlicí prkno mírně zatlačit a prkno se samo vyrovná

obj.číslo
1211147

Novinka
1.706,10 včetně DPH

■

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIR BOARD M COMPACT PLUS NF 72616

1.410,-- Kč

Kvalitní žehlicí prkno AirBoard Compact M Plus NF značky Leifheit.
• Lei-Tec žehlicí plocha M : 120 x 38 cm
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• nastavitelná výška od 76 cm do 95 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• „thermo-reﬂect“ technologie - o 33% rychlejší a snazší žehlení
(pára a teplo se odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• pevná odkládací plocha pro žehličku vodící anténou na kabel s francouzskou
elektrickou zásuvkou a s prodlužovačkou
• bavlněný potah
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou manipulaci

obj.číslo
1211148

Novinka
1.395,10 včetně DPH

■

ŽEHLICÍ PRKNO AIRBOARD M COMPACT 72585

1.153,-- Kč

Žehlicí prkno AirBoard COMPACT M značky Leifheit.
• Lei - Tec žehlicí plocha M : 120 x 38 cm
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• o 33% rychlejší a snažší žehlení díky „thermo- reﬂect‘‘ technologii,
kde se pára a teplo odráží a prádlo je žehleno jak shora tak i zespodu současně
• nastavitelná výška od 76 cm do 95 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• pevná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel
• bavlněný potah
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou manipulaci
• snadná přeprava

obj.číslo
1211149

Novinka
■

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIR BOARD M SOLID 72563

1.535,50 včetně DPH

1.269,-- Kč

Kvalitní Žehlicí prkno Air Board M Solid značky Leifheit.
• Lei-Tec žehlicí plocha M : 120 x 38 cm
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• o 33% rychlejší a snažší žehlení díky „thermo- reﬂect‘‘ technologii (pára a teplo odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• nastavitelná výška od 76 cm až do 98 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• pevná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel
• bavlněný potah, vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou montáž a demontáž, snadná přeprava
• extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost

obj.číslo
1211150
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■

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIRBOARD PREMIUM M PLUS 72588

Novinka

Žehlicí prkno AirBoard PREMIUM M Plus NF značky Leifheit.

1.551,20 včetně DPH

1.282

• Lei-Tec žehlicí plocha: 120 x 38 cm
,-- Kč
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost
• nastavitelná výška od 76 cm až do 98 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• pevná odkládací plocha pro žehličku
• vodící anténa na kabel a francouzskou elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou
• bavlněný potah
• „thermo-reﬂect“ technologie - o 33% rychlejší a snazší žehlení (pára a teplo se odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou manipulaci- vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou montáž a demontáž
• snadná přeprava, extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost
• funkce vyrovnávání - při nerovnostech podlahy stačí na žehlicí prkno mírně zatlačit a prkno se samo vyrovná

obj.číslo
1211151

Novinka
1.706,10 včetně DPH

■

1.410,-- Kč

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIR BOARD PREMIUM L PLUS NF 72617

Kvalitní žehlicí prkno Air Board L Solid Plus NF značky Leifheit.
• Lei-Tec žehlicí plocha L: 130 x 38 cm
• vhodné i pro parní žehlení
• „thermo-reﬂect“ technologie - o 33% rychlejší a snazší žehlení (pára a teplo se odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• nastavitelná výška od 76 cm až do 98 cm - nastavitelné pro každou tělesnou výšku
• pevná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel a francouzskou elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou montáž a demontáž
• extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost

obj.číslo
1211152

Novinka
966,80 včetně DPH

799,-- Kč

■

LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO FASHION M PLUS NF 72579

Kvalitní žehlicí prkno Classic M Basic Plus NF značky Leifheit.
• žehlicí plocha: 120 x 38 cm
• bavlněný potah Trend Flowers M
• nastavitelná výška od 76 cm do 88 cm
• pevná odkládací plocha pro žehličku
• vodící anténa na kabel s francouzskou elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou
• ideální pro malé nebo střední domácnosti
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou montáž a demontáž
• extra stabilní rám pro větší stabilitu a pevnost

■

COTTON CLASSIC M 71598

Potah na žehlicí prkno.
• potah ze 100% bavlny
• 3 mm pěnové polstrování
• stahování šňůrkou s klipsem
• rozměry až 125 x 40 cm, barevný mix

obj.číslo

obj.číslo

1211153

1211155

■

THERMO REFLECT UNIVERSAL 71608

Potah s titanovým povlakem, který odráží páru a teplo
a tím zajišťuje o 33% rychlejší žehlení.
• 4 mm molitanové polstrování, vhodné pro prkna Air Board
• stahování šňůrkou s klipsem
• pružný potah pro snadnější aplikaci na žehlicí desku
• rozměry: až 140 x 45 cm, barevný mix

■

Novinka
387,20 včetně DPH

320,-- Kč

179,-- Kč

THERMO REFLECT M 71606

Potah s titanovým povlakem, který odráží páru a teplo
a tím zajišťuje o 33% rychlejší žehlení.
• 4 mm molitanové polstrování, vhodné pro prkna Air Board
• stahování šňůrkou s klipsem
• průžný potah pro snadnější aplikaci na žehlicí desku
• rozměry až 125 x 40 cm, barevný mix

obj.číslo

obj.číslo

1211157

1211156

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Novinka
216,60 včetně DPH

Novinka
357,-- včetně DPH

295,-- Kč
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Sleva

724,80 včetně DPH

599,-- Kč

■

OBUV FEET

Obuv FEET představuje zdařile zpracované boty pro aktivní pohyb
i práci ve venkovním prostředí. Kombinuje odolné a zároveň lehké
materiály, které zvyšují komfort při chůzi a chrání nohu před vlivem
vlhkosti i nepříjemným zraněním.
• svršek z materiálu softshell
• s reﬂexními prvky
• špice a pata vyztužena vrstvou polyuretanu
• phylon/TPR podešev - phylonová vrstva zmírňuje došlap
• vhodná jako vycházková obuv
• podešev: phylon / TPR
• velikosti: 36 - 46
• barva: červená, šedá

obj.číslo
9703282
9703283
9703284
9703285
9702454
9703286
9703287
9702452
9702453
9702446
9702445

1.

21

2,

--

■

Sleva

1.208,80 včetně DPH

999,-- Kč

1.
15

5,

--

■

899,-- Kč

obj.číslo
9702442
9702443
9703280
9703281
9702451
9702441
9702450
9702444
9702459
9702449
9702448

velikost barva
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená

velikost barva
37
38
39
40
41

●
●
●
●
●

hnědá
hnědá
hnědá
hnědá
hnědá

obj.číslo
9704787
9704788
9704789
9704790
9704791

velikost barva
42
43
44
45
46

● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá

OBUV SPINNEY

Bota je vyrobena z kombinace semišové usně a textilie s povrchovou
úpravou. O ochranu před nepříznivým počasím se stará voděodolná
membrána Hydroguard, díky které zůstanou vaše nohy v suchu i za deště.
• treková polobotka
• gumový okop, PU zpevnění paty
• voděodolná membrána Hydroguard
• vhodná jako vycházková obuv i pro outdoorové aktivity
• materiál: semišová useň / textilie
• podešev: phylon, guma
• velikosti: 37 - 46
• barva: hnědá, modrá

obj.číslo
9709036
9709037
9709038
9709039
9709040
9709041
9709042
9709043
9709044
9709045

38

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá

OBUV SPINNEY HIGH

9704782
9704783
9704784
9704785
9704786

1.087,80 včetně DPH

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Promyšlené řešení kotníkové obuvi je ukryto pod elegantním vzhledem.
Materiálem je kombinace semišové usně a textilie. Aby byly trekové
boty voděodolné, jsou opatřeny speciální ochrannou membránou
Hydroguard. Jsou tak perfektní i do opravdu nepříznivého počasí.
• treková kotníková obuv
• gumový okop, PU zpevnění paty
• voděodolná membrána Hydroguard
• vhodná jako vycházková obuv i pro outdoorové aktivity
• materiál: semišová useň / textilie
• podešev: phylon, guma
• velikosti: 37 - 46
• barva: hnědá

obj.číslo

Sleva

velikost barva

velikost barva
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá

obj.číslo
9700799
9709030
9709031
9709032
9709033
9700793
9709034
9709035
9700791
9700792

velikost barva
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá
● hnědá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

AKČNÍ LETÁK

OBUV STRAND

724,80 včetně DPH

599,-- Kč

• lehký a prodyšný letní trekový sandál
• praktické jednobodové utahování pro nastavení šířky sandálu
• poutka pro snadnější obouvání
• svěží barvy a moderní sportovní design
• materiál: polyuretan, textilie
• podešev: MD / guma
• velikosti: 36 - 46
• barva: modro-žlutá, šedo-modrá

RUKAVICE PERCY

obj.číslo

velikost

1212263
1212288

8
10

77
,

0

47,20 včetně DPH

31,-- Kč

• barva: šedá, manžeta: suchý zip
• materiál dlaně: kozinka
• materiál hřbetu: bavlna
• norma: EN 388 1121X

■

39,-- Kč

RUKAVICE ELTON

■

• barva: žlutá, manžeta: vyztužená
• materiál hřbetu: bavlna / polyester
• materiál dlaně: hovězí štípenka
• norma: EN 388 3122X

■

-7,
11

99,-- Kč

■

RUKAVICE INFINITT TOUCH

Ochranné nitrilové rukavice ve shodě s
legislativou 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

velikost

obj.číslo

velikost

10,5

9701225

10,5

Sleva

Doprodej

71,40 včetně DPH

59,-- Kč

RUKAVICE PROTECTS HYGIENIC
VINYL NEPUDR

Ekonomicky nejoptimálnější materiál pro splnění
zákonných povinností na ochranu výrobků, zejména
potravin. Dle regulace EU 10/2011 s platností od 1.1
2013 nelze používat vynilové rukavice pro manipulaci
s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo,
mléko, uzeniny).
• tloušťka dlaně: 0,055 mm
• norma: EN 1935/2004, EN 374-2
• barva: modrá, materiál: vinyl
• délka: 230 mm, vnější strana: hladká
• vnitřní strana: nepudrovaná

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

9721079
9721080

S
M

9721081
9721082

L
XL

1213038
1212348

7
8

1213039
1212351

9
10

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

• barva: šedá, manžeta: vyztužená
• norma: EN 388 4134X
• materiál hřbetu: bavlna / polyester
• materiál dlaně: hovězí štípenka

9701221

69,-- Kč

119,80 včetně DPH

RUKAVICE MARY

obj.číslo

83,50 včetně DPH

Sleva

Sleva

30

8
9
10

37,50 včetně DPH

10

velikost

Sleva

65
,

■

• polomáčené, barva: šedá
• norma: EN 388 2242X
• máčení: latex
• materiál: polyester / bavlna
1212321
1212322
1212323

39

28,-- Kč

RUKAVICE DICK BASIC

obj.číslo

Sleva

33,90 včetně DPH

,1

11,-- Kč

●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá
●● modro-žlutá

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sleva

13,30 včetně DPH

■

velikost barva

9709046
9709047
9709048
9709049
9709050
9709051
9709052
9709053
9709054
9709055
9709056

0

obj.číslo

●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá
●● modro-šedá

,--

13

,7

0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

,3

velikost barva

9704820
9704821
9704822
9704823
9704824
9704825
9704826
9704827
9704828
9704829
9704830

40

obj.číslo

Sleva

43

■

67
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■

RUKAVICE LIN LATEX PUDR

• tloušťka dlaně: 0,09 mm (+-0,01), AQL 1,5
• barva: bílá
• materiál: latex
• vnitřní strana: pudrovaná

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

9721139

M

9721140

L
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KALHOTY DO PASU URBAN
--

■

obj.číslo
9704972
9704973
9704974
9704975
9704976
9704977
9704978
9704979
9704980
9704981

■

velikost barva
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá

obj.číslo
9704982
9704983
9704984
9704985
9704986
9704987
9704988
9704989
9704990
9704991

70

1,

Montérkové kalhoty s reverzními zipy a cordurou.
• multifunkční boční měchová kapsa
• kapsa na mobil do velikosti 5,6“
• prostor pro nákoleníky s jištěním na suchý zip
• víceúčelová kapsa na nářadí
• reﬂexní prvky
• materiál: 65% polyester 35% bavlna, kanvas, 270 g/m²
• výška postavy(cm): 176-182
• velikosti: 46 - 64

659,-- Kč

velikost barva

● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

obj.číslo

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá

KALHOTY S LACLEM URBAN

obj.číslo
9705002
9705003
9705004
9705005
9705006
9705007
9705008
9705009
9705010
9705011

velikost barva
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá

obj.číslo
9705012
9705013
9705014
9705015
9705016
9705017
9705018
9705019
9705020
9705021

-5,
82

719,-- Kč

velikost barva

● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

obj.číslo

9705032
9705033
9705034
9705035
9705036
9705037
9705038

velikost barva
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá

obj.číslo
9705039
9705040
9705041
9705042
9705043
9705044
9705045

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz

2,
--

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

74

● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá

Sleva

845,80 včetně DPH

699,-- Kč

velikost barva
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

velikost barva

9705022
9705023
9705024
9705025
9705026
9705027
9705028
9705029
9705030
9705031

BLŮZA URBAN

obj.číslo

Sleva

870,-- včetně DPH

• montérková blůza s reverzními zipy
• 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
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, kanvas, 270 g/m²
• velikosti: S-4XL

40

velikost barva

9704992
9704993
9704994
9704995
9704996
9704997
9704998
9704999
9705000
9705001

Montérkové kalhoty s laclem s reverzními zipy a cordurou.
• multifunkční boční měchová kapsa
• kapsa na mobil do velikosti 5,6“
• prostorná kapsa na laclu
• skrytá náprsní kapsa
• prostor pro nákoleníky s jištěním na suchý zip
• víceúčelová kapsa na nářadí
• pružné šle pro komfort pohybu
• reﬂexní prvky
• materiál: 65% polyester 35% bavlna, kanvas, 270 g/m²
• výška postavy(cm): 176-182
• velikosti: 46 - 64

■

Sleva

797,40 včetně DPH

● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená
● červená

obj.číslo
9705046
9705047
9705048
9705049
9705050
9705051
9705052

velikost barva
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá
● modrá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

