
PAPE.CZ partner Vaší kanceláře K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.czPAPE.CZ partner Vaší kanceláře K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

PLATNOST
od 9. 9. 2022
do 9. 12. 2022

Vyhrazujeme si právo na změnu 
cen a předčasné ukončení akce.

NOVINKY, SLEVY, AKCE, DARKY
,
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Akce Z+Z ručníky

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

3x                  + 5x                  +

10x                  +

10x karton + Melitta Prime Aqua mini

kód akce: 1102272

40x karton + Melitta Solo Chilli červená

kód akce: 1102276

40x                  +

kód akce: 1102273

10x karton + Meteostanice Sencor

kód akce: 1102275

20x karton + Kontaktní gril Sencor20x karton + Pekárna chleba Sencor

kód akce: 1102274

40x karton + Kuchyňský robot Sencor

kód akce: 1102277 

10x                  +

20x                  +20x                  +

40x                  +

3x karton + Persil Bars Color 24 PD

kód akce: 1102270

5x karton + Jar Platinum 90 tablet

kód akce: 1102271

AKCE

1.770,-- 
bez DPH

2.141,70
včetně DPH

AKCE

2.950,-- 
bez DPH

3.569,50
včetně DPH

AKCE

5.900,-- 
bez DPH

7.139,--
včetně DPH

AKCE

5.900,-- 
bez DPH

7.139,--
včetně DPH

AKCE

11.800,-- 
bez DPH

14.278,--
včetně DPH

AKCE

11.800,-- 
bez DPH

14.278,--
včetně DPH

AKCE

23.600,-- 
bez DPH

28.556,--
včetně DPH

AKCE

23.600,-- 
bez DPH

28.556,--
včetně DPH
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Akce Kancelářský papír

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

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

kód akce: 1102283

10x karton + Meteostanice Sencor

3x karton + Persil Bars Color 24 PD

kód akce: 1102280

5x karton + Jar Platinum 90 tablet

kód akce: 1102281

3x                  + 5x                  +

10x                  +

10x karton + Melitta Prime Aqua mini

kód akce: 1102282

40x karton + Melitta Solo Chilli červená

kód akce: 1102286

40x                  +

10x                  +

kód akce: 1102285

20x karton + Kontaktní gril Sencor

20x                  +

20x karton + Pekárna chleba Sencor

kód akce: 1102284

20x                  +

40x karton + Kuchyňský robot Sencor

kód akce: 1102287

40x                  +

AKCE

2.370,-- 
bez DPH

2.867,70
včetně DPH

AKCE

3.950,-- 
bez DPH

4.779,50
včetně DPH

AKCE

7.900,-- 
bez DPH

9.559,--
včetně DPH

AKCE

7.900,-- 
bez DPH

9.559,--
včetně DPH

AKCE

15.800,-- 
bez DPH

19.118,--
včetně DPH

AKCE

15.800,-- 
bez DPH

19.118,--
včetně DPH

AKCE

31.600,-- 
bez DPH

38.236,--
včetně DPH

AKCE

31.600,-- 
bez DPH

38.236,--
včetně DPH



• SAMOLEPICÍ BLOČEK STICK‘N POP-UP  
    PASTELOVĚ ŽLUTÝ, 76 X 76 MM
Samolepicí bloček POP-UP s lístky složenými do tvaru písmene 
Z v pastelově žluté barvě. Lístky jdou snadno nalepit a odlepit, 
přesto skvěle drží. Nezanechávají stopy po lepidle. 

obj.číslo
2535340

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

• SAM. BLOČEK POP-UP, 76 X 76 MM, NEONOVÝ 
    MIX BAREV, 100 LÍSTKŮ V BLOČKU      
Samolepicí bločky POP-UP s lístky složenými do tvaru písmene Z 
v neonových barvách. Lístky jdou snadno nalepit a odlepit, přesto skvěle 
drží. Nezanechávají stopy po lepidle. 6 bločků v balení.

obj.číslo
2535341

AKCE

148,-- 
bez DPH

179,10 
včetně DPH

AKCE

20,-- 
bez DPH

24,20 
včetně DPH

• SAM. BLOČEK STICK´N, 360°, 
    76 X 76 MM, 100 LS 
Samolepicí bloček s patentovanou technologií 360⁰, 
která zajišťuje perfektní přilnavost lístků ve všech 
směrech. Čtvercová vrstva lepidla umožňuje lepení 
na různé povrchy. Lístky se nekroutí, jdou snadno 
nalepit a odlepit, přesto skvěle drží. Nezanechávají 
stopy po lepidle. K dispozici také v dalších barvách.

obj.číslo barva
2535357 ● modrá
2535355 ● oranžová

obj.číslo barva
2535358 ● růžová
2535356 ● zelená

AKCE

od 15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

• SAM. BLOČEK STICK´N, KRAFT, 100 LS
Samolepicí bloček vyrobený z přírodního hnědého papíru 
pro milovníky přírody. Materiál je ideální nejen pro poznámky, 
ale i kreativní tvoření. Lístky jdou snadno nalepit a odlepit, 
přesto skvěle drží. Nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo rozměr cena bez DPH
2535345 76 x 51 mm 15,--
2535346 76 x 76 mm 17,--
2535347 76 x 127 mm 25,--
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Bločky a bloky



NOVINKY

AKCE

28,-- 
bez DPH

33,90 
včetně DPH• SAM. BLOČEK STICK´N, EXTRA S., 

    76 X 76 MM, 90 LS
Samolepicí bločky s extra silným lepidlem spolehlivě drží na většině 
povrchů jako je například plast, karton, sklo či papír. Přestože lístky 
silně lepí, jdou snadno odlepit a nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo barva
2535360 ● žlutá

obj.číslo barva
2535361 ● růžová

obj.číslo barva
2535362 ● zelená

• PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK 
    NA POP-UP BLOČKY
Elegantní černo-bílý plastový zásobník 
na bločky POP-UP složené do tvaru 
písmene Z. Jednoduše vytáhnete vždy 
jen jeden lístek. Balení obsahuje jeden 
pastelově žlutý POP-UP bloček.

obj.číslo
2535342

AKCE

206,-- 
bez DPH

249,30 
včetně DPH



AKCE

122,-- 
bez DPH

147,60 
včetně DPH

• BLOČEK NA PALETCE 76 X 76 MM, STICK´N, KRAFT, 400 LS
Samolepicí bloček vyrobený z přírodního hnědého papíru ve tvaru kostky na dřevěné 
paletce. Materiál je ideální nejen pro poznámky, ale i kreativní tvoření. Lístky jdou snadno 
nalepit a odlepit, přesto skvěle drží. Nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo popis
2535380 přírodně hnědá barva
2535381 hnědé a pastelové barvy
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Bločky a bloky

• SAM. BLOČEK STICK´N, 
    MAGIC, 76 X 76 MM, 100 LS
Unikátní patentovaná technologie oddělených barev 
v bločku umožňuje zvolit barvu podle nálady. Lístky 
jdou snadno nalepit a odlepit, přesto skvěle drží. 
Nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo popis cena bez DPH
2535350 mix 4 neonových barev 39,--
2535351 mix 4 pastelových barev 27,--

AKCE

od 27,-- 
bez DPH

32,70 
včetně DPH

• SAM. BLOK, STICK´N, 50 LS, LINKA
Samolepicí pastelově žlutý blok s pevnou vazbou a modrými linkami pro přehledné 
poznámky. Listy jdou snadno nalepit a odlepit, přesto skvělé drží a nezanechávají 
stopy po lepidle. Díky mikroperforaci, lze listy z bloku snadno odtrhnout. 
K dispozici také v dalších rozměrech a provedeních.

obj.číslo rozměr cena bez DPH
2535375 190,5 x 114 mm 130,--
2535376 254 x 178 mm 151,--

AKCE

od 130,-- 
bez DPH

157,30 
včetně DPH

• SAM. BLOK A6, STICK´N, 100 LS
Samolepicí bloček velikosti A6. Lístky jdou snadno nalepit 
a odlepit, přesto skvěle drží. Nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo popis cena bez DPH
2535372 Kraft, linka 47,--
2535370 žlutá 51,--
2535371 žlutá, linka 39,--

AKCE

od 39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

• STOLNÍ FLIPCHART,
    584 X 508, 20 LS, BÍLÁ
Samolepicí stolní flipchart s horním 
pruhem silného lepidla udělá 
z jakékoliv kanceláře zasedací 
místnost. Kvalitní papír neprosakuje. 
Perfektní pro běžné hladké povrchy 
v každé kanceláři a zasedací 
místnosti. Jsou přemístitelné 
a nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo
2535392

AKCE

380,-- 
bez DPH

459,80 
včetně DPH



NOVINKY

• SAMOLEPICÍ FLIPCHART STICK‘N, 
    762 X 635 MM, 30 LS
Samolepicí papíry pro flipchart se dvěma pruhy extra silného 
lepidla, které umožňují přilepení papíru na šířku či výšku. 
Kvalitní papír neprosakuje. Perfektní pro běžné hladké 
povrchy v každé kanceláři a zasedací místnosti. Jsou 
přemístitelné a nezanechávají stopy po lepidle.

obj.číslo barva
2535390 ●● bílá

AKCE

849,-- 
bez DPH

1.027,30 
včetně DPH

obj.číslo barva
2535391 ● žlutá
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Kreativní dárky

• DŘEVĚNÉ PUZZLE 130 DÍLKŮ
Puzzle se skládají ze 130 dřevěných dílků, které 
do sebe přesně zapadají. Po spojení všech dílků 
získáte požadovaný obrázek. Puzzle rozvíjí kreativní 
a logické myšlení. Vhodné pro děti od 7 let.

obj.číslo popis
9180269 Jednorožec
9180267 Sova
9180268 Tygr

AKCE

253,-- 
bez DPH

306,10 
včetně DPH

• DŘEVĚNÉ PUZZLE JUNGLE
Puzzle obsahují mnoho jedinečných oboustranných tvarů. 
Rozměr ve složeném stavu: 254 x 182 mm. Počet dílů: 150. 
Tloušťka puzzle: 3-4 mm. Každý ze 150 prvků je jiný. Sada 
obsahuje 20 figurek - vaše dítě si tak může odpočinout při jejich 
skládání a hrát si s figurkami. Puzzle skvěle rozvíjejí soustředění, 
paměť, manuální zručnost, prostorovou představivost, koordinaci 
oko-ruka. Aranžované puzzle mohou být zajímavou dekorací 
do dětského pokoje. Materiálem je deska vyrobená z dřevěných 
vláken. Vyrobeny ze 100% materiálů bezpečných pro děti.

obj.číslo
9180320

AKCE

269,-- 
bez DPH

325,50 
včetně DPH

• MALOVÁNÍ NA KAMENY
Malování na kameny v dětech probouzí 
kreativitu, rozvíjí jejich fantazii i jemnou 
motoriku. Kamínky poté můžete doma 
vystavit nebo jimi obdarovat své blízké.
Sada obsahuje: 6 říčních oblázků, 
4 akrylové barvy, 4 sady vytlačovacích 
obtisků, 1 štětec a dřevěnou špachtli
Vhodné pro děti od 6 let.

obj.číslo
9266941

• MALOVÁNÍ NA KAMENY  
    S OČIMA NEON
Malování kamínků Neon – namaluj 
si své kamínky neonovými barvami. 
Balení obsahuje 6x neon barev, 
šablony, 1x štětec, 1x dřevěné 
škrabátko, třpytivé nalepovací 
kamínky a 4 kamínky.

obj.číslo
9179413

obj.číslo popis
9676657 Dinosaurus

• MALOVÁNÍ NA OBLÁZKY
Balení obsahuje:
• 4x říční oblázky
• 4x akrylové barvy
• 2 archy přenosových samolepek 

Návod: Vyberte si oblázek. Tužkou si načrtněte předlohu, poté na čistý a suchý oblázek 
začněte kreslit, co Vás napadne. Akrylové barvy nechte pořádně zaschnout. Odstraňte 
folii ze zadní strany přenosové samolepky. Použitím dřevěné špachtle přeneste samolepku 
na oblázek a přitlačte. Pomalu odlepte přenosovou folii a samolepku uhlaďte.

obj.číslo popis
9676656 Drak

obj.číslo popis
9180182 Dinosauří vajíčka

AKCE

97,-- 
bez DPH

117,40 
včetně DPH

AKCE

150,-- 
bez DPH

181,50 
včetně DPH

• ROLE PAPÍRU NA KRESLENÍ 
    S POTISKEM-SAMOLEPÍCÍ
Role samolepícího papíru je určena k vymalování. Na roli jsou 
předtištěné obrázky. Obrázek si vybarvíte....poté vystřihnete 
a nalepíte na čistý, hladký povrch. Lepidlo je bez rozpouštědla 
na vodní bázi. Vhodné na dřevo, papír, sklo, plechovky,..
Rozměr role: 30 cm x 4 m.

obj.číslo
9180310

AKCE

213,-- 
bez DPH

257,70 
včetně DPH

• KNIHA ,, MODNÍ NÁVRHÁŘ“
Obsahuje: 3 archy samolepek, 4 různé šablony, 30 omalovánek 
ženských modelů. S touto knihou módního designu můžete 
vyrobit všechny druhy oblečení, které se Vám líbí. Vyberte 
si dívku a začněte navrhovat. Pomocí šablon můžete nakreslit 
oděvy. Pak vybarvěte dívky a oblečení pastelkami. Dokončete 
oblečení samolepkami, můžete si vybrat ze všech druhů doplňků.
Velikost: 24 x 20 x 1,5 cm. Vhodné pro děti od 6 let.

obj.číslo
9180252

AKCE

165,-- 
bez DPH

199,70 
včetně DPH

AKCE

174,-- 
bez DPH

210,50 
včetně DPH



NOVINKY
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Kreativní dárky / Žertovinky

• MALOVÁNÍ NA OBLÁZKY
Balení obsahuje:
• 4x říční oblázky
• 4x akrylové barvy
• 2 archy přenosových samolepek 

Návod: Vyberte si oblázek. Tužkou si načrtněte předlohu, poté na čistý a suchý oblázek 
začněte kreslit, co Vás napadne. Akrylové barvy nechte pořádně zaschnout. Odstraňte 
folii ze zadní strany přenosové samolepky. Použitím dřevěné špachtle přeneste samolepku 
na oblázek a přitlačte. Pomalu odlepte přenosovou folii a samolepku uhlaďte.

SLIZ



NOVINKY

• DINOSAURUS ROSTOUCÍ VE VEJCI
Vložte vejce do nádoby. Nádobu naplňte vodou 
tak, aby bylo vejce celé pod vodou. Po 12-24 
hodinách začne vejce praskat. Pokud klesne 
hladina vody, vodu dolijte. Po 48 hodinách 
je dinosaurus vylíhnutý.

obj.číslo
9180294

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• HMOTA VULKÁN S FIGURKOU
Krabička ve tvaru vulkánu v sobě ukrývá 
figurku s tvarovací hmotou, která se dá 
různě tvarovat a natahovat.

obj.číslo
9180296

AKCE

56,-- 
bez DPH

67,80 
včetně DPH

AKCE

56,-- 
bez DPH

67,80 
včetně DPH

• HMOTA LEDOVEC S KOSTROU
Malá pravěká kostra v ledovci s tvarovací 
hmotou, která se dá různě tvarovat a natahovat.

obj.číslo
9180295

• TVAROVACÍ HMOTA 
    S KORÁLOVÝMI RYBIČKAMI
Zábavná žertovinka. Hmota se dá různě tvarovat 
a natahovat. 

obj.číslo
9180303

AKCE

43,-- 
bez DPH

52,-- 
včetně DPH

• VELKÁ CESTOVATELSKÁ  
    SADA - 96 KS
Obsah balení: různé barvy v tubě, 
pastely, pastelky, štětce, špachtle, 
plátno, tužky, paleta, struhadlo, guma, 
blok, stojan, taška...

obj.číslo
9577905

• VELKÁ SADA NA VÝROBU SLIZU
    ,, PARTY TIME“
Obsahuje: 1 dřívko na míchání, nádoba na míchání, 
odměrka, 3x slizový prášek, voda na výrobu slizu, 
barvy, očička, třpytky, glitry. Rozměr krabice: 
30 x 30 cm. Vhodné pro děti od 6 let. Sliz 
uchovávejte v přiložené nádobě v lednici. 

obj.číslo
9179753

AKCE

237,-- 
bez DPH

286,80 
včetně DPH

AKCE

2.533,-- 
bez DPH

3.064,90 
včetně DPH

• JOVI PASTEL VOSKOVKY  
    MINI SADA 10 KS
Sada obsahuje: 6x voskovka, 1x ořezávatko, 
1x guma, 1x podložka, 1x omalovánky.

obj.číslo
9525453

AKCE

151,-- 
bez DPH

182,70 
včetně DPH

• JOVI MALOVÁNÍ PLASTELÍNOU CRAZY MONSTERS SADA
Úžasná a zábavná technika s Vaší oblíbenou rostlinnou plastelínou JOVI, která nikdy nevyschne, 
takže zábava je nekonečná. Sada je v obalu, který byl navržen tak, aby sloužil i jako kartónové 
pouzdro. Sada obsahuje: 8 ks plastelíny 50 g / 8 neonových barev / 3 ks předkreslené papíry 
+ 2 ks čisté papíry / 1 ks kartónový rámeček na vystavení výtvorů / 3 ks modelovací nože 
/ 1 ks váleček / 1 ks foto návod krok za krokem / 1 ks kartonové pouzdro.

obj.číslo
9577904

AKCE

286,-- 
bez DPH

346,10 
včetně DPH
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• PENĚŽENKA NA ZIP
Peněženka na zip s různým potiskem.

obj.číslo popis
9180336 OMG
9180337 Panda
9180338 Girl power

dostupné
i v jiných
motivech

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

• SÁČEK HARRY     
    POTTER BRADAVICE
Sáček na obuv nebo 
potřeby na tělocvik Harry 
Potter Bradavice je vyroben 
z pevného voděodolného 
materiálu se silnými 
šňůrami pro pohodlné 
nošení na zádech. Tento 
sáček je opatřen praktickou 
kapsou na drobnosti 
uzavíratelnou na zip.

• rozměr: 36 x 46 cm
• materiál: 100% Polyester

obj.číslo
9179792

AKCE

206,-- 
bez DPH

249,30 
včetně DPH

• PŘEDŠKOLNÍ SÁČEK HARRY POTTER
Menší sáček na obuv nebo potřeby na cvičení pro předškoláky 
Mrzimor. Je vyroben z pevného voděodolného materiálu 
se silnými šňůrami pro pohodlné nošení na zádech.

• rozměr: 29 x 43 cm
• materiál: 100% Polyester

obj.číslo popis barva cena bez DPH
9179793 Hedvika ● bordó 152,--
9179801 Mrzimor ● žlutá 152,--
9179796 Zmijozel ● zelená 152,--
9179797 Havraspár ● modrá 152,--
9179805 Fantastická zvířata ● smaragdová 175,--

• PENĚŽENKA HARRY POTTER  
     RELIKVIE SMRTI
Černá peněženka s motivem relikvie smrti. Díky praktické 
šňůrce k zavěšení na krk tak budou vždy všechny 
drobnosti pohromadě a po ruce.

• studentská peněženka z pevného odolného materiálu
• uzavírání na suchý zip
• praktické očko pro uchycení na karabinku

obj.číslo
9179813

AKCE

229,-- 
bez DPH

277,10 
včetně DPH

AKCE

od 152,-- 
bez DPH

183,90 
včetně DPH

• POUZDRO ETUE 3D
Pouzdro, etue s 3D efektem, svítí ve tmě. Pouzdro je opatřeno 
pevnými zipy, kapsičkou na zip a klopou s pevnými poutky 
na obou stranách. Pod klopou naleznete místo pro volné uložení 
psacích potřech či jiných drobností. Rozměry: 22 x 10 x 4,5 cm.

obj.číslo popis barva
9179909 Triceraptos ● světle modrá
9179910 Euoplocephalus ● světle oranžová
9179911 Tyrannosaurus ● smaragdová

AKCE

160,-- 
bez DPH

193,60
včetně DPH

• MANIKÚRA
Cestovní manikúrní set 6 ks v barevném 
provedení. Stříbrná sada obsahuje nůžky, 
kleštičky na nehty, zkosenou pinzetu, pilník, 
manikúrní tyčinku a zatlačovač kůžičky. 
Ideální velikost do kabelky či na cesty. 
Rozměry: 11 x 6,5 x 1,5 cm.

obj.číslo popis barva
9179261 Leather Stone ● světle modrá
9179262 Leather Rose ● tmavě růžová
9179263 Leather Mocca ● světle růžová
9179264 Deep Jungle ● ●  žlutozelená

AKCE

148,-- 
bez DPH

179,10
včetně DPH

Školní potřeby a praktické doplňky



NOVINKY



Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.
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Dekorativní dárky



NOVINKY

• SVÍČKA HEART AND HOME NATURE
Svíčky šetrné a přívětivé k životnímu prostředí. Jsou vyrobeny ze sójového nebarveného 
vosku, který se postará o rovnoměrné hoření bez zbytečných toxinů. Dřevěný knot 
praskající jako dřevo v krbu vytvoří hřejivou útulnou atmosféru v každém domově. 
Vyzkoušejte neobyčejné vůně s kolekcí Heart and Home Nature - Růžové dřevo a vanilka, 
Rajské dřevo a geránium, Bambusové dřevo a zázvorník, Cedrové dřevo a bílé pižmo. 

obj.číslo hmotnost doba hoření cena bez DPH
9180072 210 g až 40 hodin 371,--
9180073 90 g až 20 hodin 247,--

• SVÍČKA HEART AND HOME 
Vonné svíčky Heart & Home jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitních komponentů - je používán aromatizovaný 
sójový vosk, knoty z Německa a jedinečné vůně jsou 
dodávány od velice ceněných evropských dodavatelů. 
Vosk pro tyto svíčky byl vyroben z přírodní směsi 
sójových bobů. Díky tomu jsou svíčky Heart & Home 
šetrnější přívětivější k životnímu prostředí, jsou 
netoxické. Hoří při nižších teplotách, než klasické svíčky. 
Jsou vhodné pro běžné, středně velké místnosti.

AKCE

od 247,-- 
bez DPH

298,90 
včetně DPH

• HŘEJIVÁ PLYŠ
Hřejiví plyšáčci Warmies od Albi jsou šikovní kamarádi, kteří dokáží zahřát každou 
postýlku. Voní po levanduli. Tu mají plyšáci v bříškách spolu se 100% přírodní náplní 
z prosa a lněných semínek. Můžete je nahřát v mikrovlnce při chladných zimních 
večerech nebo zchladit v ledničce pro horké letní noci. Warmies plyšáky stačí nahřát 
1,5 minuty v mikrovlnné troubě (při výkonu 600-1000 W) a zvířátka vydrží až 2 hodiny 
hřát! V případě, že byste chtěli ochladit, vložte plyšáka do ledničky. Rozměr sov: 20 cm 
× 18 cm. Rozměr ostatních plyšáků: cca 35 cm × 25 cm. Váha: cca 750 gramů. Hřejivá 
zvířátka jsou vhodná pro děti od 3 let. UPOZORNĚNÍ! Zvířátka nelze prát ani namáčet, 
pro údržbu doporučujeme otírat hřejivého plyšáčka vlhčeným hadříkem v mýdlové vodě.

obj.číslo rozměr cena bez DPH
9255621 35 x 25 cm 506,--
9255622 výška cca 23 cm 330,--

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

AKCE

od 330,-- 
bez DPH

399,30 
včetně DPH

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

• TAJEMNÁ SCHRÁNKA
Tajemná schránka z řady Mozkovna je skřínka ze dřeva, 
do které můžete schovat drobný dárek. Skřínka je zároveň 
hlavolamem, kterému musí obdarovaný nejdříve přijít na kloub, 
aby zjistil, jaké překvapení na něj uvnitř čeká. Otvorem ze strany 
krabičky můžete dovnitř vhodit plochý předmět (mince, přívěsek), 
nebo můžete krabičku podle návodu otevřít a vložit větší 
předmět, poté ji znovu zavřít. Tajemná schránka je skvělým 
tipem jak darovat něco malého. Potěší nejen nadšence do luštění 
a hlavolamů. Vybírat si můžete z menší a větší velikosti.

obj.číslo rozměr cena bez DPH
9180109 8 x 15 x 5,5 cm 260,--
9180111 6,5 x 15 x 5 cm 217,--

AKCE

od 217,-- 
bez DPH

262,60 
včetně DPH

obj.číslo hmotnost doba hoření cena bez DPH
9180071 115 g až 30 hodin 247,--
9180074 340 g až 70 hodin 412,--

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

AKCE

82,-- 
bez DPH

99,20 
včetně DPH

• SVÍČKA VE SKLE
Krásné vůně a šetrnost k životnímu prostředí 
- takové jsou prémiové votivní svíčky ve skle 
Heart and Home. Jsou vyrobeny ze sójového 
vosku, který váš domov úžasně provoní. 
Relaxujte s pocitem, že jste přispěli k tomu, 
aby naše příroda zůstala krásná.
Votivní svíčky ve skle hoří až 15 hodin.
Hmotnost: 45 g. Rozměr: 5 x 5,8 cm.

obj.číslo
9180075

AKCE

od 247,-- 
bez DPH

298,90 
včetně DPH
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Židle 

• SKY G
Minimalistický design, čisté linie a vysoce kvalitní 
komponenty tvoří funkční celek, který se bude 
vyjímat nejen v kancelářích, ale i jednacích 
místnostech či ordinacích.

• tvarovaný opěrák 
• korpus z tvrzeného plastu s prodyšnou 
  kvalitní síťovinou
• mechanismus s možností nastavení tuhosti    
  odporu houpání
• univerzální kolečka Ø 60 mm
• nosnost: 120 kg
• záruka: 36 měsíců
• hloubka sedáku: 45 cm
• výška židle: 116 - 124 cm
• výška sedáku: 46 - 53 cm
• výška opěráku: 71 cm

obj.číslo barva cena bez DPH
9403545 ● černá 5.970,--
9403546 ● šedá 6.500,--

AKCE

od 5.970,-- 
bez DPH

7.223,70 
včetně DPH

• SKY MEDIUM
Minimalistický design, čisté linie a vysoce kvalitní 
komponenty tvoří funkční celek, který se bude 
vyjímat nejen v kancelářích, ale i jednacích 
místnostech či ordinacích.

• středně vysoký ergonomicky tvarovaný opěrák 
• korpus z tvrzeného plastu s prodyšnou 
  kvalitní síťovinou
• mechanismus s možností nastavení tuhosti  
   odporu houpání
• univerzální kolečka Ø 60 mm
• nosnost: 120 kg
• záruka: 36 měsíců
• hloubka sedáku: 45 cm
• výška židle: 95 - 102 cm
• výška sedáku: 46 - 53 cm
• výška opěráku: 53 cm

obj.číslo barva cena bez DPH
9403547 ● černá 5.850,--
9403548 ● šedá 6.450,--



NOVINKY

AKCE

od 5.850,-- 
bez DPH

7.078,50 
včetně DPH
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Židle 



AKCE

• DENVER
• kancelářské křeslo se středně  
   vysokým opěrákem
• dotykové části z pravé kůže,  
   ostatní plochy ze syntetické kůže
• houpací mechanismus s aretací 
   v základní poloze a nastavitelnou 
   silou protiváhy
• plastové čalouněné područky
• chromovaná ocelová báze
• provedení: černá
• nosnost: 120 kg
• záruka: 24 měsíců
• výška židle: 112,5 - 122,5 cm

obj.číslo
9400315

AKCE

3.033,-- 
bez DPH

3.669,90
včetně DPH

• ABOVE
Moderně designovaná černá kancelářská židle se síťovinou na opěradle 
a opěrce hlavy. Synchronní mechanizmus s několikanásobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy. Područky s měkkou dotykovou plochou, 
výškově nastavitelné, výškově nastavitelná bederní opěrka. Flexibilní 
opěrka hlavy s nastavením výšky. Moderní plastová báze. 

• kolečka s větším průměrem (60 mm) snižují odpor při odvalování, 
   použitelná pro všechny typy podlah
• nosnost: 120 kg
• celková výška: 116-129 cm
• výška sedáku: 44-49 cm
• šířka sedáku: 63 cm
• šířka celkem: 67,5 cm

obj.číslo
9403057

• 8100 VERTIKA
Kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, synchronní mechanizmus 
s pětinásobnou aretací a možností nastavení síly protiváhy, moderní 
kvadratický tvar čalounění respektující současně ergonomická zakřivení, 
nastavení výšky plynovým pístem, výškově stavitelné područky 
se třemi funkčními nastaveními.

• kolečka Ø 60 mm, aluminiová leštěná báze, prošívané čalounění
• Český výrobek
• zvýšená nosnost: 160 kg
• záruka: 60 měsíců
• celková výška: 120-130 cm
• výška sedáku: 43-54 cm
• šířka sedáku: 59 cm
• šířka celkem: 64 cm

obj.číslo barva
9402906 ● černá

obj.číslo barva
9402905 ● modrá

AKCE

5.073,-- 
bez DPH

6.138,30
včetně DPH

AKCE

6.446,-- 
bez DPH

7.799,70
včetně DPH

• HAWAII
• křeslo s vysokým komfortem
• dotykové části z jakostní    
   hovězí kůže, ostatní z ekokůže  
   (ekologická syntetická kůže)
• houpací mechanismus 
   s aretací v základní poloze 
   a nastavitelnou silou protiváhy
• čalouněné područky
• celoplastová báze
• provedení: černá
• nosnost: 120 kg
• výška židle: 112 - 119,5 cm

obj.číslo
9400453

AKCE

5.794,-- 
bez DPH

7.010,70
včetně DPH



Stačí vložit papír do podavače:  
vše ostatní udělá skartovač. 

Pro ochranu údajů v rámci kritérií GDPR je obecně 
doporučována skartace dat ve stupni utajení P-4.P-4

90

4×12

150

4×12
35
Years

Quality
Guarantee300

4×15

Skartovače DAHLE
bez nutnosti mazání a údržby.

• ShredMATIC® 90 
Ušetřete svůj čas pomocí automatického podavače 
až na 90 listů.

• bez nutnosti mazání a údržby 
• automatický stop/start motoru 
• bezpečné automatické zastavení motoru 
• funkce zpětného chodu
• indikace plného koše
• optický ukazatel přetížení
• likvidace platební karet
• komfortní kolečka

obj.číslo
0601012

• ShredMATIC® 150 
Ušetřete svůj čas pomocí automatického podavače 
až na 150 listů.

• bez nutnosti mazání a údržby
• automatický stop/start motoru 
• tichý chod (<60 dB)
• bezpečné automatické zastavení motoru 
• funkce obousměrného chodu
• světelná indikace plného koše a přetížení
• likvidace platebních karet
• komfortní kolečka

obj.číslo
0601013

• ShredMATIC® 300
Výkonný skartovač s řeznými válci MHP z kompozitní 
oceli s garancí dlouhé životnosti – záruka na řezné 
válce 35 let. Automatický podavač až na 300 listů.

• zámkem zabezpečené skartování dokumentů
• tichý chod (<60 dB)
• automatický stop/start motoru 
• bezpečné automatické zastavení motoru 
• funkce obousměrného chodu
• světelné indikace plného koše a přetížení
• automatické vypnutí po 10 min. nečinnosti
• komfortní kolečka 
• bez nutnosti mazání a údržby 

obj.číslo
0600789

stolní organizér
24 přihrádek

ZDARMA
dárková karta
1000 Kč

ZDARMA

23 l 25 l
40 l

balík papíru 
5 x 500 ls

ZDARMA

AKCE

5.950,-- 
bez DPH

7.199,50
včetně DPH

AKCE

8.990,-- 
bez DPH

10.877,90
včetně DPH

AKCE

12.450,-- 
bez DPH

15.064,50
včetně DPH



Skartovače DAHLE
bez nutnosti mazání a údržby.

Skartovače Shredmatic zvládnou skartaci dokumentů včetně 
drátků ze sešívaček a kancelářských svorek.

12 l
25 l

25 l

• PAPERSAFE® 140
Praktický automatický start/stop 
s integrovanou světelnou závorou.

• světelná indikace přetížení a přehřátí

obj.číslo
0600795

• PAPERSAFE® 240
Inteligentní skartovač ke kancelářskému stolu.

• samočisticí řezné vláce
• světelná indikace přetížení a přehřátí
• světelná indikace plného koše
• likvidace posledního zbylého listu  
   pro bezpečné zničení dat 
• úsporný pohotovostní režim
• komfortní kolečka, vyjímatelná sběrná nádoba

obj.číslo
0600796

• PAPERSAFE® 420
Tichý skartovač ideální pro skartaci 
dokumentů s důvěrnými informacemi.

• samočisticí řezné vláce
• světelná indikace přetížení a přehřátí
• světelná indikace plného koše
• likvidace posledního zbylého listu  
   pro bezpečné zničení dat 
• úsporný pohotovostní režim
• komfortní kolečka, vyjímatelná sběrná nádoba

obj.číslo
0601011

Sanytol tablety
do myčky

ZDARMA
Posca sada 3M 8 ks

ZDARMA
dárková karta
500 Kč

ZDARMA

PROBLÉMY
S TECHNIKOU?

Naše skartovače přinášejí klid.

10

5×18

10

4×12

10

2×15

AKCE

2.150,-- 
bez DPH

2.601,50
včetně DPH

AKCE

3.290,-- 
bez DPH

3.980,90
včetně DPH

AKCE

7.950,-- 
bez DPH

9.619,50
včetně DPH



• PODPĚRA CHODIDEL CLIMAT CONTROL
Vyhřívaná ergonomická podpěra nohou řeší problém „studených 
chodidel“ a nutí k aktivnímu sezení. Nohy nejsou ve strnulé poloze, 
tím podporuje žilní návrat krve k srdečnímu svalu a také předchází 
bolestem zad. 

• 2 nastavení teploty s odpovídajícím příkonem 125 W a 250 W,  
   nebo jen chlazení ventilátorem 
• 3 nastavitelné úhly sklonu 5°, 14° a 20° 
• 2 nastavitelné výšky 127 mm a 152 mm
• délka přívodního kabelu cca 1,25 m 
• povrch podpěry - masážní hrbolky 
• tepelná pojistka proti přehřátí

obj.číslo
9100005

• PODPĚRA CHODIDEL FELLOWES MICROBAN
Použití podpěry chodidel zlepšuje krevní oběh a předchází bolestem zad. 
Povrch podpěry tvoří vrstva MICROBAN, která zabraňuje rozšiřování 
mikroorganismů. Povrch není nutné mýt, je stále aktivní. 

• plynule nastavitelný a uzamykatelný úhel naklonění 0-35° 
• 3 nastavitelné výšky opěrky: 10,8 cm, 12,7 cm a 14,6 cm 
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9100006

• PODLOŽKA POD MYŠ 
    A ZÁPĚSTÍ FELLOWES 
    PLUSHTOUCH ČERNÁ
Používáním podložky pod myš a zápěstí 
Fellowes PlushTouch předcházíte bolesti 
zapěstí. Speciální výplňový materiál pomáhá 
udržet zápěstí ve správné poloze během 
práce. Vhodné do kanceláře i domácnosti. 

• antibakteriální povlak MICROBAN® 
   zabraňuje nekontrolovanému 
   růstu škodlivých mikroorganismů 
• výplňový materiál paměťová pěna 
• povrch podložky se snadno čistí 
• protiskluzová úprava 
• černá barva

obj.číslo
9101022
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Ergonomie

Termohrnek
ZDARMA

• STOJAN NA NOTEBOOK 
    FELLOWES L- SPIRE QUICK LIFT
Používání stojanu na notebook Fellowes I-Spire QUICK 
LIFT podporuje zdravější pozici při práci s notebookem. 
Redukuje napětí zad, uvolňuje napětí krční páteře 
a usnadňuje zachování správného držení těla. 
Protiskluzový gumový povrch a přední panel zabraňují 
posouvání notebooku. Snadná instalace bez nutnosti 
použití nástrojů. Možnost složení podstavce na plocho, 
ideální při přenášení. Výřez zajišťuje maximální chlazení.

• pro notebooky do velikosti 17“ 
• možnost nastavení úhlu a výšky, 7 pozic 
• rozměry: 320 × 286 × 42 mm (d x v x š)

obj.číslo
9102222

• 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. Moderní 
design vhodný do kanceláře i domácnosti. Určen 
pro LCD a TFT monitory do maximální hmotnosti 
18 kg. Snadná instalace bez nutnosti použití 
nástrojů. Součástí je zásuvka na drobné kancelářské 
příslušenství. Má antiskluzové gumové nožičky.

• možnost regulace výšky, 3 pozice: 110, 130, 150 mm 
• rozměry: 111 × 406 × 238 mm (v x š x h)

obj.číslo
9102225

AKCE

1.690,-- 
bez DPH

2.044,90
včetně DPH

AKCE

799,-- 
bez DPH

966,80 
včetně DPH

AKCE

519,-- 
bez DPH

628,-- 
včetně DPH

Sprchový gel 
Palmolive 250 ml

ZDARMA

AKCE

469,-- 
bez DPH

567,50 
včetně DPH

AKCE

389,-- 
bez DPH

470,70 
včetně DPH
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Laminátory / Vazače / Řezné podložky

• LAMINÁTOR FELLOWES ARC A4
Laminace do formátu A4, 80 mic tloušťky laminovacího filmu. 
Určen pro příležitostnou laminaci doma nebo v domácí kanceláři. 
Laminace do 4 min po zapnutí. Max. tloušťka dokumentu 0,4 mm. 

• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti, šetří energii,  
  předchází přehřátí

obj.číslo
2002077

• LAMINÁTOR FELLOWES PIXEL
Možnost laminace do formátu A4 v rozsahu 80-125 mic tloušťky laminovacího filmu 
včetně laminace fotografií  a laminace za studena. Je vhodný pro příležitostnou 
laminaci v kanceláři. Laminace už do 3 min po zapnutí. Max. tloušťka dokumentu 0,4 
mm. Prosvětlený LED diodový displej usnadňuje výběr pracovního stavu dle tloušťky 
folie. Zvuková a světelná signalizace pracovního stavu. Disponuje systémem 
pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí laminovaného dokumentu. 

• 100% JAM FREE – LED indikace chybného podání laminovací fólie
• HeatGuard Technology™ zajišťuje zdvojenou tepelnou ochranu 
   a minimalizuje zahřívání těla laminátoru
• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti, šetří energii, předchází přehřátí

obj.číslo formát cena bez DPH
2002081 A4 1.520,--

obj.číslo formát cena bez DPH
2002082 A3 1.890,--

• LAMINÁTOR FELLOWES AMARIS A3
Laminace 6-ti laminovacím válci - skvělé profesionální výsledky. Laminování 
za cca 1 min od zapnutí. Umožňuje laminaci až do formátu A3 v rozsahu 
80-175 mic tloušťky laminovacího filmu, včetně laminace fotografií. Max. tloušťka 
dokumentu 0,6 mm. Prosvětlený LED diodový displej usnadňuje výběr pracovního 
stavu dle tloušťky folie. Zvuková a světelná signalizace pracovního stavu.  

• 100% JAM FREE – LED indikace chybného podání laminovací fólie
• HeatGuard Technology™ zajišťuje zdvojenou tepelnou ochranu 
   a minimalizuje zahřívání těla laminátoru
• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti, šetří energii, 
  předchází přehřátí

obj.číslo
2002079

• VAZAČ FELLOWES PULSAR- E
Vazač s výkonným elektrickým pohonem děrovacího nástroje. Je optimální 
volbou pro komfortní práci při kancelářském použití. Listy se vkládají shora 
a přesné nastavení dorazu svazku významně pomáhá pro zajištění jeho 
bezchybné perforace. Stroj je vybaven větším zásobníkem na uložení několika 
plastových hřbetů a integrovanou měrkou pro správnou volbu průměru hřbetu. 

• vazba do plastových hřbetů
• pracovní šířka 300 mm
• děrovací kapacita 20 listů 80 g papíru
• kapacita vazby až 300 listů (do vel. hřbetu 38 mm)

obj.číslo
2002135

• VAZAČ FELLOWES STAR+
Kapacitně vhodný jako osobní vazač pro kancelářské použití. Oddělená 
ergonomická děrovací a vázací páka pro průběžné vkládání děrovaných listů 
do plastového hřbetu výrazně zefektivňuje práci. Listy se vkládají shora 
pro snadné setřesení. Stroj je vybaven zásobníkem na uložení několika plastových 
hřbetů a integrovanou měrkou pro správnou volbu průměru hřbetu. Na čelní 
straně stroje je průzor pro snadnou kontrolu zaplnění odpadního prostoru.

• vazba do plastových hřbetů
• pracovní šířka 300 mm
• děrovací kapacita 15 listů 80 g papíru
• kapacita vazby až 150 listů (do velikosti hřbetu 19 mm)

obj.číslo
2002123

Tchibo Gold 
200 g

ZDARMA

Tchibo Gold 
200 g

ZDARMA

Sprchový gel 
Palmolive 250 ml

ZDARMA

Laminovací fólie 
- A4, 80 mikronů

ZDARMA

Laminovací fólie 
- A4, 80 mikronů

ZDARMA

• ROTAČNÍ ŘEZACÍ  
    NŮŽ KW-TRIO
Řezací nůž s vyměnitelnou 
rotační čepelí o průměru 
45 mm. Ergonomická 
rukojeť, snadná 
a bezpečná obsluha. 

obj.číslo
9267703

• ŘEZACÍ PODLOŽKA KW-TRIO
Řezací podložka slouží jako pevný podklad pro řezání 
odlamovacím nebo rotačním nožem. Podložka 
o tloušťce 3 mm je vyrobena ze tří vrstev materiálu, 
má tuhé neproříznutelné jádro a měkká povrchová 
vrstva podložky chrání ostrost nože. Po projetí nože 
se její povrch opětovně „zacelí“. Je matná, antireflexní 
a potisknutá základním rastrem s měřítkem.

obj.číslo formát rozměr cena bez DPH
9267706 A1 60 x 90 cm 379,--
9267708 A2 45 x 60 cm 219,--
9267707 A3 30 x 45 cm 119,--
9267709 A4 22 X 30 cm 59,--

AKCE

799,-- 
bez DPH

966,80 
včetně DPH

AKCE

od 1.520,-- 
bez DPH

1.839,20
včetně DPH



NOVINKY

AKCE

1.950,-- 
bez DPH

2.359,50
včetně DPH

AKCE

5.790,-- 
bez DPH

7.005,90
včetně DPH

AKCE

od 59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE
bez DPH

4.222,90
včetně DPH

3.490,-- 



AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

AKCE

149,--
bez DPH

180,30 
včetně DPH

AKCE

89,--
bez DPH

107,70 
včetně DPH



NOVINKA

obj.číslo
9102505



Novinka

SSpprráávvnnéé  sseezzeennííPPooddeeppřřeennáá  kkoossttrrčč

OOppoorraa  bbeeddeerr

SSpprráávvnnéé  
sseezzeenníí

PPooddeeppřřeennáá
kkoossttrrčč

OOppoorraa  bbeeddeerr

VVyyssooccee PPrriinncciipp  ppáákkyy PPrrooddyyššnnáá  eellaassttiicckkáá  PPooddeeppíírráá  ppáánneevv

Wider

Comfy

•• ooppoorraa  zzaadd  //  ppáátteeřřee
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aa  rreedduukkuujjee  nnaappěěttíí  vv  bbeeddeerrnníí  ččáássttii  zzaadd
•• uunniivveerrzzáállnníí  ppoouužžiittíí  nnaa  jjaakkoouukkoolliivv  žžiiddllii,,  ppoohhoovvkkuu  

nneebboo  rroovvnnoouu  pplloocchhuu
•• mmooddeerrnníí  ddeessiiggnn
•• vvyyrroobbeennoo  zz  ppllaassttuu,,  kktteerrýý  jjee  pprruužžnnýý  ii  ddoossttaatteeččnněě  ppeevvnnýý
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Díky unikátní mechanismu, založeném 
na principu páky, tlačí váha vašeho těla 
do opěrky. Tím napomáhá správnému držení 
těla, především bederní páteře.

do autana kempování do kanceláře

ZÁDOVÁ OPĚRKA 
COMFY  |  WIDER

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO 

SPRÁVNÉ SEZENÍ 

KDEKOLIV

obj.číslo: 
9410003 / šedá
9410004 / černá

obj.číslo: 
9410005 / šedá
9410006 / černá

AKCE

749,-- 
bez DPH

906,30 
včetně DPH

AKCE

899,-- 
bez DPH

1.087,87 
včetně DPH



• VANTAGE PRAVÍTKO S KOTOUČ. NOŽEM 
    A PODLOŽKOU
Kvalitní řezací pravítko s podložkou pro maximální využití. 
Vhodná k řezání papíru, kartonu, vinylu a fotografií. Bílý 
potisk metrickou sítí pro jednoduché, přesné a rychlé řezání.  
Při řezání na výšku lze pravítko vyklopit. Řezná hlava má 
pevný nůž ve tvaru V a je ukryta v posuvném bloku. Papír je 
fixován pomocí lišty. Protiskluzové nožičky zabraňují posunutí 
řezačky při manipulaci. Díky své nízké hmotnosti lze řezačku 
snadno přenášet. Rozměry umožňují prostorově úsporné 
skladování. Ideální pro hobby a školu.

obj.číslo
0601051

• VANTAGE 10 ŘEZAČKA PÁKOVÁ, A4
Kompaktní páková řezačka na papír pro kutily a začátečníky. Stabilní kovový stůl. 
Užitečný bílý potisk metrickou sítí pro snadné vyrovnání materiálu, přesné a rychlé 
řezání. Horní nůž z ocele pro přesné řezy. Ruční přítlak pro zafixování řezaného 
materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°.

obj.číslo
0601052

• VANTAGE 50 ŘEZAČKA KOTOUČOVÁ, A4
Kompaktní kotoučová řezačka na papír pro kutily a začátečníky. Stabilní kovový stůl. 
Užitečný bílý potisk metrickou sítí pro snadné vyrovnání materiálu, přesné a rychlé 
řezání. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů. Ruční přítlak pro zafixování 
řezaného materiálu. Přesný úhlový příložník se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. 
Jednoduchá výměna hlavy nože zajistí plynulou práci.

obj.číslo
0601050

Řezačky / Odlamovací nůž
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• ODLAMOVACÍ NŮŽ LINEX CK 900
Zesílený řezací nůž (čepelka tloušťky 0,8 mm). Masivní konstrukce.

obj.číslo popis
2590330 nůž

obj.číslo popis cena bez DPH
2590331 čepelky / 5 ks 49,--

• SKALPEL LINEX CK 200 
    - VELKÝ NŮŽ
Linex CK200 - nůž skalpel velký.

obj.číslo
2590357

• SKALPEL LINEX CK 100
    - MALÝ NŮŽ
Linex CK100 - nůž skalpel malý.

obj.číslo
2590356

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH


NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90 
včetně DPH

AKCE

580,-- 
bez DPH

701,80 
včetně DPH

AKCE

469,-- 
bez DPH

567,50 
včetně DPH



Drobné kancelářské potřeby
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25

50 mm10 let
záruka

• SAX 39
Hloubka vkládání: 50 mm, sešívací 
výkon: 25 listů, drátky: 24/6, 26/6.

obj.číslo barva
2516600 ● černá
2516601 ● červená

obj.číslo barva
2516603 ● modrá

• SAX 128
Malá děrovačka s posuvným příložníkem na 12 listů.

obj.číslo barva
2510603 ● černá

obj.číslo barva
2510604 ● červená

obj.číslo barva
2510601 ● modrá

12
10 let
záruka

• DRÁTKY SAX 24/6
1000 drátků v krabičce.

obj.číslo
0810308

• KANCELÁŘSKÉ SPONKY
Kancelářské sponky. 32 mm / 75 ks.

obj.číslo
0811832

• BLOK VRTULE BAREVNÁ
Papírový blok - vrtule.
Rozměr: 8,5 x 8,5 x 6 cm.

obj.číslo
0109996

AKCE

6,90 
bez DPH

8,40 
včetně DPH

• KOREKČNÍ STROJEK ROLL ON
• netoxický suchý korekční strojek
• ergonomický tvar: umožňuje opravu s přirozeným držením ruky
• čistá, precizní a rychlá korektura díky bočnímu úchopu
• nezanechává stopy
• neškrábe, neloupe se
• vhodný pro všechny typy korektur
• extra-dlouhý návin: 15 m x 4,2 mm

obj.číslo
0841601

• KOREKČNÍ STROJEK SCOOTER
• netoxický suchý korekční strojek
• ergonomický tvar: umožňuje opravu s přirozeným držením ruky
• kolečka pro přesnou a jemnou aplikaci
• jemná aplikace
• nezanechává stopy, neškrábe, neloupe se
• vhodný pro všechny typy korektur
• návin: 8 m x 4,2 mm

obj.číslo
0841702

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

AKCE

8,90 
bez DPH

10,80 
včetně DPH

AKCE

125,-- 
bez DPH

151,30 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

kuličkové pero 
Santa nebo 
Anděl (v mixu)

ZDARMA
kuličkové pero 
Santa nebo 
Anděl (v mixu)

ZDARMA
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Lepicí potřeby / Obálky

• LEPICÍ TYČINKA PRITT  
    STIFT 20 G
Praktické lepidlo v tyčince. Neroztéká 
se a nekape. Lepicí tyčinka se aplikuje 
hladce a rovnoměrně a poskytuje 
dostatek času na následné korekce 
lepených objektů. Díky speciálnímu 
vzduchotěsnému víčku lepidlo ani 
po několika letech užívání nevyschne.

• lepí: papír, kartonu, fotografie, 
   textil, plsť, bavlnu
• pohodlná, rychlá a čistá aplikace
• ekologické – 90% lepicí hmoty je 
   vyrobeno z obnovitelných zdrojů
• vypratelné při 20 °C
• bezpečné pro děti
• záruční doba: 24 měsíců

2x lepicí tyčinka 20 g + mýdlo Fa ZDARMA

3 + 1
ZDARMA

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

obj.číslo obsah (g) cena bez DPH
1001308 15 84,--
1001303 20 109.--
1001309 40 149,--

• KANCELÁŘSKÁ LEPICÍ  
    PÁSKA KORES
Kancelářská lepicí páska, transparentní.

obj.číslo rozměr (mm/m) cena bez DPH
1020900 12 x 10 4,90
1020902 19 x 33 14,90

obj.číslo
1001331

AKCE

od 84,-- 
bez DPH

101,60 
včetně DPH

AKCE

od 4,90 
bez DPH

5,90 
včetně DPH

• OBÁLKA OT C4 
    S KRYCÍ PÁSKOU
Samolepicí, rozměr: 229 x 324 mm. 
Balení/ 500 ks. Prodej po kuse.

obj.číslo
0170901

AKCE

1,70 
bez DPH

2,10 
včetně DPH

• OBÁLKA DLOUHÁ „DL“
Samolepicí, rozměr: 220 x 110 mm.  
Prodej po balení - 50 ks.

obj.číslo
0170301

AKCE

28,-- 
bez DPH

33,90 
včetně DPH

• OBÁLKA DLOUHÁ „DL“
Samolepicí, okno vpravo, 
rozměr: 220 x 110 mm. 
Prodej po balení - 50 ks.

obj.číslo
0170203

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH

• OBÁLKA „C6“
Samolepicí, rozměr: 162 x 114 mm. 
Prodej po balení - 50 ks.

obj.číslo
0170100

AKCE

23,-- 
bez DPH

27,80 
včetně DPH

• OBÁLKA „C5“
Samolepicí, rozměr: 229 x 162 mm. 
Prodej po balení - 50 ks.

obj.číslo
0170600

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH
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Psací potřeby

• ZVÝRAZŇOVAČ KORES HIGHT LINER
Zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým hrotem. 4 atraktivní 
fluorescentní barvy. Univerzální inkoust na vodní bázi pro všechny 
typy papíru. Více inkoustu – delší životnost. Světlostálé. Nevysychá 
ani při dlouhé době otevření. Šíře stopy: 0,5 - 3,5 mm.

obj.číslo barva
0276129 ●●●●  sada

obj.číslo barva
0200500 ● černá
0200502 ● červená

obj.číslo barva
0200499 ● zelená
0200501 ● modrá

• SPOKO JEDNORÁZOVÉ
Jednorázové, celoplastové transparentní tělo. 
Barva těla odpovídá barvě stopy.

• FRUITY KULIČKOVÉ PERO
Pogumovaný úchop, celoplastové tělo.  
Náhradní náplň - unix.

obj.číslo barva
0200010 ● ● ● ●  mix barev

• KULIČKOVÉ PERO BE-IN
Tenké kuličkové pero v pastelových barvách s potiskem: 
be happy, be smart, be cool. Odlehčené plastové tělo 
se sametově hladkým povrchem. Modrá náplň Easy Ink 
- inkoust s nízkou viskozitou pro pohodlnější 
a plynulejší psaní. Šířka stopy: 0,5 mm.
Náhradní náplň - S0297 - easy ink.

obj.číslo
0200590

• ZVÝRAZŇOVAČ HIGH LINER PLUS PASTEL
Silný zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým klínovým hrotem.

• šířka stopy 0,5 – 5 mm 
• 6 atraktivních pastelových barev 
• univerzální inkoust na vodní bázi pro všechny typy papíru 
• odolný vůči UV záření 
• více inkoustu – delší životnost 
• nevysychá ani při dlouhé době otevření 
• vyrobeno v ČR

obj.číslo
0276124

• PERMANENTNÍ FIX PILOT 100
Permanentní popisovač s inovativním inkoustem CSPI.

• CSPI = sytá a zářivá stopa, až 24 hodin bez víčka, 
   vodě a otěru odolný
• píše na téměř všechny povrchy, specialista na plasty
• kulatý vláknový hrot 1 mm, tlaku odolný
• lehké plastové tělo, příjemné na dotek
• neobsahuje xylen a toluen

obj.číslo barva
0273395 ● černá

obj.číslo barva
0273396 ● červená

obj.číslo barva
0273397 ● modrá

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

14,50 
bez DPH

17,50 
včetně DPH

AKCE

2,90 
bez DPH

3,50 
včetně DPH

AKCE

9,90 
bez DPH

12,-- 
včetně DPH

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH



PLAST

PAPÍR

@POSCA_CZSKLO

KOV

KÁMEN DŘEVOTEXTIL

KERAMIKA

UNIKÁTNÍ POPISOVAČE
SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM POVRCHU



SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM POVRCHU

DOKONALÝ KRYCÍ EFEKT
PŘEKRYTÍ BAREVNÉ VRSTVY

Papír

Součástí pigmentu je bílý oxid titaničitý  
pro dokonalé krytí.

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

KRYCÍ
=

Běžný popisovač

Inkousty se prolnou

Papír

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

KRYCÍ
=

Tmavý
podklad

Běžný popisovač

Tmavý
podklad

ST
OP

A
HR

OT

Barva     KÓD

PO
PI

S PCF-350
štětec
až 8 mm
10 barev

PC-1MR
ultra tenký
0,7 mm
16 barev

PC-1M
extra tenký
0,7–1 mm
22 barev

PC-3M
tenký
0,9 –1,3 mm
32 barev

PC-5M
kulatý střední
1,8 –2,5 mm
39 barev

PC-8K
široký seříznutý
8 mm
17 barev

PC-17K
široký rovný
15 mm
10 barev

černá 0858103 0858243 0858223 0858196 0858162 0858121 0858111
bílá 0858109 0858250 0858232 0858210 0858176 0858130 0858117

šedá 0858218 0858197 0858163
tm. hnědá 0858182

hnědá 0858224 0858198 0858164
smetanová 0858216 0858188 0858154 0858136

béžová 0858215 0858187 0858153
námoř. modrá 0858183

modrá 0858102 0858242 0858220 0858203 0858169 0858124 0858110
sv. modrá 0858106 0858228 0858204 0858170 0858125 0858114
tyrkysová 0858132

nebesky modrá 0858191 0858157
břidlicově šedá 0858212 0858185 0858150 0858133

lila 0858190 0858156
fialová 0858246 0858227 0858202 0858168 0858123

fuchsiová 0858179
růžová 0858105 0858245 0858226 0858201 0858167 0858113

korál. růžová 0858143
sv. růžová 0858217 0858189 0858155

červená 0858104 0858244 0858225 0858200 0858166 0858122 0858112
tm. červená 0858180

bordó 0858213 0858186 0858151 0858134
oranžová 0858248 0858230 0858207 0858173 0858127

pomeranč 0858208 0858174 0858128
sv. oranžová 0858219 0858199 0858165 0858120

žlutá 0858108 0858249 0858231 0858209 0858175 0858129
slámová 0858214 0858152 0858135

zelené jablko 0858193 0858159
sv. zelená 0858206 0858172 0858126

aqua zelená 0858142
zelená 0858107 0858247 0858229 0858205 0858171 0858115

smaragdová 0858192 0858158
khaki zelená 0858181

zlatá 0858101 0858238 0858222 0858195 0858161 0858118
stříbrná 0858100 0858237 0858221 0858194 0858160 0858119

bronzová 0858184 0858149 0858131

 cena Kč bez DPH 108,-- 43,-- 45,50 42,-- 47,60 76,-- 133,--
 cena Kč vč. DPH 130,70 52,-- 55,10 50,80 57,60 92,-- 160,90

SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM PODKLADU



• RÁMEČEK DURAFRAME®

Samolepicí informační rámeček s odklopitelnou 
magnetickou přední stranou pro rychlou a pohodlnou 
výměnu dokumentu.

• dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům 
• barva rámečku je z obou stran stejná

obj.číslo formát/ks barva
0600342 A4/ 2 ks ● černá
0600344 A4/ 2 ks ● stříbrná

Rámeček Duraframe ®
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AKCE

426,-- 
bez DPH

515,50 
včetně DPH
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• SWINGCLIP® 30 LISTŮ
Transparentní plastový rychlovazač s barevným 
PVC klipem. Ideální pro zakládání neděrovaných 
dokumentů. Formát A4. Na 30 listů.

obj.číslo barva
0712090 ● černá
0712091 ● červená
0712092 ● žlutá

• CAVOLINE® CLIP MIX
CAVOLINE® klipy nabízí řešení 
pro přehlednou správu kabelů 
a tím zvyšují bezpečnost na pracovišti 
i v domácnosti. 

• sada samolepicích kabelových klipů  
   pro 1, 2, 3 a 4 kabely USB
• vyrobeno z měkkého plastu
• lze použít na hladkém 
   a vyčištěném povrchu
• ideální pro telefonní a USB kabely 
   do průměru 5 mm
• obsah balení: 2x klipy pro 1, 2 
   a 3 kabely, 1 klip pro 4 kabely

obj.číslo barva
1026242 šedá

obj.číslo barva
1026243 grafitová

• VARICOLOR® TRAY SET/ 5 KS
Snadná organizace dokumentů prostřednictvím stolního příslušenství řady VARICOLOR® 
v moderním antracitovém designu. Elegantní barevné kontury umožňují snadnou orientaci, 
uchopení a ukládání dokumentů. Sada pěti odkladačů na dokumenty je vyrobena z vysoce 
kvalitního plastu a lze je na sebe stohovat do svislé nebo šikmé polohy. 

obj.číslo
0821613

• ODKLADAČ LETTER TRAY ECO A4
Odkladač na dokumenty v jednoduchém, nadčasovém a funkčním 
designu je vyrobený z recyklovaných plastů v kvalitě Blue Angel. 
Produkty s certifikací Blue Angel jsou vyrobeny minimálně z 80% 
z recyklovaných materiálů.

obj.číslo barva
0821675 ● černá
0821676 ● modrá
0821677 ● šedá

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

obj.číslo barva
0712093 ● zelená
0712094 ● modrá
0712095 ● tm.modrá

AKCE

549,-- 
bez DPH

664,30 
včetně DPH

AKCE

44,-- 
bez DPH

53,20 
včetně DPH

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH
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• SPISOVKA EXABAG A4
Spisovka s rukojetí. Uzavírání na přezku. Dvě vnitřní přihrádky, 
vhodné na dokumenty A4. Kapsa na CD/DVD a vizitky. Vyrobeno 
z extra silného (2 mm) a odlehčeného polypropylenu.

obj.číslo barva
0713704 ● černá

• AKTOVKA EXAFOLDER A4
Aktovka je vybavena 4kroužkovou mechanikou, kroužky o ø 3 cm. 
Aktovka má bohatou výbavu - blok děrovaných listů A4, poutka 
na pera, kapsu na tablet, vizitky, CD/DVD apod. Součástí je praktický 
rozevíratelný registr se 7 přihrádkami na 200 listů, který je fixován 
gumičkou. Kapsy a zapínání aktovky jsou na zip. Rozměry (š x v x h): 
360 x 340 x 55 mm. Je výborným pomocníkem k přehledné organizaci 
dokumentů na pracovní schůzky a prezentace.

obj.číslo barva
0713702 ● černá

• METROPOL PORTFOLIO SE ZIPEM
Konferenční desky velikosti A4 s kalkulačkou v černé barvě. Desky 
jsou vyrobeny z materiálu vzhledem připomínající kůži. Uvnitř 
desek jsou k dispozici kapsy např. na vizitky a k dalšímu využití.

obj.číslo barva
0713775 ● černá

↑

• TRANSPARENTNÍ ZAKLÁDACÍ OBAL „U“
S EURO děrováním a zpevňovacím pruhem. 

• síla: 40 mic
• provedení: matné
• obsah: 100 ks

• ZAKLÁDACÍ OBAL EURO „U“
Prospektové obaly na dokumenty formátu A4 
s hladkým lesklým povrchem. 100 ks.

• vyrobeny z měkkého polypropylenu (50 µm)
• antistatický materiál
• vkládání shora - tvar „U“
• vnější rozměry: 235 x 305 mm

obj.číslo
0712203

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

990,-- 
bez DPH

1.197,90 
včetně DPH

AKCE

790,-- 
bez DPH

955,90 
včetně DPH

AKCE

820,-- 
bez DPH

992,20 
včetně DPH

A4 A4

obj.číslo
0712002

A4

A4

A4
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• TRANSPARENTNÍ ZAKLÁDACÍ OBAL „U“
S EURO děrováním a zpevňovacím pruhem. 

• síla: 40 mic
• provedení: matné
• obsah: 100 ks

• SPISOVÉ DESKY S GUMIČKOU PASTEL
Kvalitní 3klopové spisové desky k uložení a přenosu dokumentů 
v jemných barvách s dvěmi uzaviratelnými černými gumičkami. 
Dokumenty jsou dokonale chráněny před nečistotami a vlhkem. 
Tištěné logo na přední straně. Formát A4 maxi umožňuje založit 
bez přesahu euroobaly, registry aj. Poloprůhledný materiál umožňuje 
kontrolu nad obsahem. Vhodné pro kanceláře, home office, školy.

• pro formát A4 maxi
• rozměry: 240 x 320 mm
• materiál: PP
• barva: pastelově modrá
• popisovatelný štítek
• ohebné, odolné, lehké desky
• balení: 1 ks
• záruční doba: 24 měsíců

• KROUŽKOVÝ POŘADAČ PASTEL
Elegantní, praktický a odolný poloprůhledný pořadač v jemných pastelových 
barvách. Tištěné logo na přední straně a hřbetu. Desky jsou omyvatelné. 
Formát A4 maxi umožňuje založit euroobaly bez přesahu. Vhodný 
pro kanceláře, home office, školy.

• pro formát A4 maxi
• rozměry: 268 x 320 mm, šířka hřbetu: 40 mm
• materiál: PP
• kapacita: 275 listů papíru (80 g/m²)
• kroužková „O“ mechanika: 4 x Ø 30 mm bez aretace
• barva: pastelově zelená
• balení: 1 ks
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2300165 ● pastel. žlutá
2300168 ● pastel. zelená
2300169 ● pastel. modrá

obj.číslo barva
2300166 ● pastel. korálová
2300167 ● pastel. fialová

obj.číslo barva
2300160 ● pastel. žlutá
2300163 ● pastel. zelená
2300164 ● pastel. modrá

obj.číslo barva
2300161 ● pastel. korálová
2300162 ● pastel. fialová



NOVINKA



NOVINKA

• KARTONOVÁ ODKLÁDACÍ MAPA 
   - 3 KLOPY
Bez potisku, formát A4, balení/ 50 ks. 

obj.číslo barva
0700304 ● zelená
0700303 ● žlutá
0700302 ● modrá
0700305 ● růžová

obj.číslo barva
0700307 ● fialová
0700301 ● červená
0700306 ● oranžová

A4 A4

• PÁKOVÝ POŘADAČ 
    EKONOMIK
Balení pro 75 mm – krabice/ 20 ks, 
balení pro 50 mm – krabice/ 25 ks.

obj.číslo hřbet (mm) barva
0702198 50 ● černá
0702199 80 ● černá

• JEDNODESKA A4 S PVC POTAHEM 
Jednodeska s rychlosvorkou formát A4 - barva 
bordó. Nezbytná pomůcka při psaní všude tam, 
kde nemáte k dispozici stůl. Desky je možné 
pomocí otvoru na sponě zavěsit, proto jsou 
ideální ve skladech, obchodech apod.

obj.číslo barva
0714990 ● černá
0714988 ● zelená

obj.číslo barva
0714989 ● modrá
0714987 ● bordó

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

5,50 
bez DPH

6,70 
včetně DPH

AKCE

36,-- 
bez DPH

43,60 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH



ZDARMA

Kávovary + konvice a příslušenství

• MELITTA SOLO CHILLI  
    ČERVENÁ
Automatický kávovar Solo s unikátním 
systémem pro extrakci aroma. Tlak 15 
bar, samočisticí systém, objem nádržky 
na vodu 1,2 l, velikost zásobníku 
mlýnku 125 g, stupně hrubosti mletí 3, 
příkon 1400 W, šířka 20 cm, výška 32,5 
cm, hloubka 45,5 cm, hmotnost 8 kg.

obj.číslo
4015080

    Kávovary a překapávače 
+ káva Melitta Barista Crema 1 kg ZDARMA

• MELITTA SOLO 
    & PERFECT MILK
Dokonalá mléčná pěna za okamžik. Co dělá 
kávové speciality s napěněným mlékem tak 
výjimečné? Měly by být lehké a vzdušné. 
Se systémem Auto-Cappuccinatore můžete 
snadno vykouzlit dokonalou mléčnou pěnu 
pro vás a vaše hosty – od prvního do posledního 
šálku. Požitek z exkluzivní kávy s mléčnou pěnou.

obj.číslo
4015004

• MELITTA LATTICIA OT
    MATNÁ ČERNÁ
Nejlepší prožitek z kávy a pohodlné 
ovládání. Sílu kávy a mletí je možné 
upravit podle individuální chuti. 
Objem kávy lze upravit dle potřeby 
na 25 ml až 220 ml. 

obj.číslo
4015551

• MELITTA LATTE 
    SELECT STŘÍBRNÁ
S LatteSelect Vás od dokonalého 
požitku z kávy dělí jen jedno 
stisknutí tlačítka. Automatický 
kávovar tlak 15 bar, objem nádržky 
na vodu 1,8 l, velikost zásobníku 
mlýnku 270 g (2 x 135 g), 
stupně hrubosti mletí 3, 
příkon 1400 W, šířka 25,5 cm, 
výška 35,2 cm, hloubka 
47,5 cm, hmotnost 9,25 kg.

obj.číslo
4015081

• MELITTA AROMAFRESH  
    COLOR
Exkluzivní barevná edice s vyjímatelnou 
nádobou na vodu. Čerstvě namletá káva 
zajistí dokonalou chuť a aroma kávy! 
Integrovaný mlýnek umožní optimální 
hrubost mletí pro přípravu skvělé 
překapávané kávy. Překapávač 
nabízí i další praktické funkce jako 
jsou vyjímatelná nádoba na vodu 
a časovač a to navíc v trendové 
barvě, která se bude vyjímat v každé 
domácnosti. Pro přípravu kávy 
se dá použít i namletá káva, 
stačí jen vypnout mlýnek.

obj.číslo popis
4015552 metalická šedá
4015553 měděná

• MELITTA PRIME AQUA MINI
Malá velikost, skvělý výkon! Rychlovarná 
konvice, která nejen dobře vypadá, 
ale je také kvalitní a hodí se i do té 
nejmenší kuchyně. Malá konvice 
z nerezové oceli ohřeje rychle 
a spolehlivě až 1 litr vody.

obj.číslo popis
4015558 měděná
4015557 metalická šedá

• MELITTA PERFECT CLEAN  
    ČISTICÍ TABLETY 4 × 1,8 G
Čisticí tablety jednoduše a důkladně odstraní 
usazeniny kávy, olejů a tuků silou aktivního 
kyslíku uvnitř plnoautomatického 
nebo kapslového kávovaru. Na 4 použití.

obj.číslo
4015037

• MELITTA ANTI CALC ODVÁPŇOVAČ 
    V TABLETÁCH 4 × 12 G
Zaručuje účinné a pachově neutrální odvápnění
konvice nebo překapávače. Působí šetrně 
a důkladně díky koncentrované síle 
kyseliny citronové.

obj.číslo
4015040



NOVINKA

ZDARMA

ZDARMAZDARMA

• MELITTA ANTI CALC TEKUTÝ  
    BIO-ODVÁPŇOVAČ UNIVERZÁLNÍ    
Přípravky obsahují zcela biologicky odbouratelnou aktivní 
složku kyselinu citronovou pro ekologické odvápňování. 
Ta zaručuje účinné odstranění vodního kamene, 
je šetrná a bezpečná pro styk s potravinami. 
Pro nejrůznější přístroje a nádoby. Obsah 250 ml.

obj.číslo
4015038

ZDARMA

428 PAPE.CZ partner Vaší kancelářeK Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz



NOVINKA

AKCE

7.850,40 
bez DPH

9.499,-- 
včetně DPH

AKCE

10.329,80 
bez DPH

12.499,-- 
včetně DPH

AKCE

13.883,50 
bez DPH

16.799,-- 
včetně DPH

AKCE

19.833,90 
bez DPH

23.999,-- 
včetně DPH

AKCE

5.371,10 
bez DPH

6.499,-- 
včetně DPH

AKCE

1.048,80 
bez DPH

1.269,-- 
včetně DPH

AKCE

82,60 
bez DPH

99,90 
včetně DPH

AKCE

82,60 
bez DPH

99,90 
včetně DPH

AKCE

49,50 
bez DPH

59,90 
včetně DPH



Koše a pytle na odpad
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• ZATAHOVACÍ PYTLE 
    NA ODPAD SWIRL
Pytle na odpad klasické a stahovací 
s uchy, na směsný odpad.

obj.číslo objem obsah
1017262 40 l 12 ks
1017243 60 l 10 ks

• ZATAHOVACÍ PYTLE 
    NA ODPAD SWIRL
Sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo objem obsah cena bez DPH
0162981 70 l 8 ks 38,80
0162982 120 l 8 ks 57,70

• ZATAHOVACÍ PYTLE 
    NA ODPAD SWIRL EKO
Eko sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo objem obsah
1017263 35 l 12 ks
1017264 60 l 8 ks

• SÁČKY NA ODPADKY 
   150 L
Kvalitní sáčky na odpadky. Role/10 ks. 
 • extra silné - odolné proti protržení

obj.číslo popis barva
1017245 150 l ● černá

AKCE

38,80 
bez DPH

46,90 
včetně DPH

AKCE

od 38,80 
bez DPH

46,90 
včetně DPH

AKCE

38,80 
bez DPH

46,90 
včetně DPH

AKCE

68,50 
bez DPH

82,90 
včetně DPH

• KOŠ DURABIN 90
• odpadní kontejner čtvercového tvaru 
• objem 90 litrů 
• úchyty pro pohodlné přenášení 
 • nádoba je ideální pro recyklaci různých druhů odpadů 
 • bezpečné pro uchování potravin s výjimkou černé barvy  
   (obsahuje části z recyklovaného materiálu) 
• rozměr: cca 610 x 520 x 490 mm (v x š x h)

obj.číslo název barva cena bez DPH
0610563 DURABIN 90 l koš čtverec ●● bílá 1.080,--
0610565 DURABIN 90 l koš čtverec ● zelená 1.080,--
0610567 DURABIN 90 l koš čtverec ● modrá 1.080,--
0610562 DURABIN 90 l koš čtverec ● šedá 1.080,--
0610557 DURABIN 90 l koš čtverec ● černá 1.080,--
0610661 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● zelená 361,--
0610663 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● modrá 361,--
0610666 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● šedá 361,--
0610558 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● černá 361,--
0610662 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● žlutá 361,--
0610667 DURABIN 90 l čtvercový poklop ● hnědá 361,--

• KOŠ DURABIN 60
• odpadní kontejner obdélníkového tvaru  
• objem 60 litrů  
• úchyty pro pohodlné a jednoduché přenášení 
• ideální pro recyklaci jednotlivých druhů odpadů 
• upínací drážky pro odpadkové pytle 
• bezpečné pro uchování potravin s výjimkou černé barvy 
   (obsahuje části z recyklovaného materiálu) 
• rozměr: cca 600 x 280 x 590 mm (v x š x h)

obj.číslo název barva cena bez DPH
0610515 DURABIN 60 l koš obdélník ●● bílá 868,--
0610520 DURABIN 60 l koš obdélník ● zelená 868,--
0610521 DURABIN 60 l koš obdélník ● modrá 868,--
0610539 DURABIN 60 l koš obdélník ● šedá 868,--
0610524 DURABIN 60 l koš obdélník ● černá 868,--
0610519 DURABIN 60 l obdélníkový poklop ●● bílá 294,--
0610525 DURABIN 60 l obdélníkový poklop ● zelená 294,--
0610526 DURABIN 60 l obdélníkový poklop ● modrá 294,--
0610518 DURABIN 60 l obdélníkový poklop ● šedá 294,--
0610529 DURABIN 60 l obdélníkový poklop ● černá 294,--
0610527 DURABIN 60 l obdelníkový poklop ● žlutá 294,--
0610517 DURABIN 60 l obdelníkový poklop ● hnědá 294,--

víko ke koši
Durabin 60

ZDARMA
AKCE

868,-- 
bez DPH

1.050,30 
včetně DPH

víko ke koši
Durabin 90

ZDARMA

AKCE

1.080,-- 
bez DPH

1.306,80
včetně DPH

„Víko zdarma“ 
uveďte 

v objednávce 
textem spolu 
s barvou víka.

„Víko zdarma“ 
uveďte 

v objednávce 
textem spolu 
s barvou víka.
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Mikiny / Pláštěnka

• MIKINA M007
• pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem 
   s větším podílem bavlny pro příjemné nošení
• trendy kombinace materiálů
• sedlo a boční díly zesílené úpletem
• tvarovací švy
• zapínání na zip
• 2 spodní zipové kapsy
• materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, CVC, 340 g/m2, fleece
• zesílení: piquet bonded fleece, 100 % polyester

obj.číslo velikost barva
9706765 S ● modrá
9706766 M ● modrá
9706767 L ● modrá
9706768 XL ● modrá
9706769 XXL ● modrá
9706770 XXXL ● modrá
9706771 4XL ● modrá

obj.číslo velikost barva
9706794 S ● zelená
9706795 M ● zelená
9706796 L ● zelená
9706797 XL ● zelená
9706798 XXL ● zelená
9706799 XXXL ● zelená
9706800 4XL ● zelená

AKCE

629,-- 
bez DPH

761,10 
včetně DPH

obj.číslo velikost barva
9707300 S ● ●   šedočervená
9707301 M ● ●   šedočervená
9707302 L ● ●   šedočervená
9707303 XL ● ●   šedočervená
9707304 XXL ● ●   šedočervená
9707305 XXXL ● ●   šedočervená
9707306 4XL ● ●   šedočervená

• MIKINA M003
• mikina s kapucí s většinovým podílem bavlny pro pohodlné nošení
• ergonomický střih se zvýšeným stojáčkem u kapuce pro ochranu krku
• stahování kapuce pomocí šňůrek
• zapínání na zip
• 2 spodní zipové kapsy
• pružné lemy
• vnitřní strana z jemného počesaného fleecu
• materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, CVC, 380 g, fleece

obj.číslo velikost barva
9707291 XS ● ●   černožlutá
9707292 S ● ●   černožlutá
9707293 M ● ●   černožlutá
9707294 L ● ●   černožlutá
9707295 XL ● ●   černožlutá
9707296 XXL ● ●   černožlutá
9707297 XXXL ● ●   černožlutá
9707298 4XL ● ●   černožlutá
9707299 5XL ● ●   černožlutá

AKCE

689,-- 
bez DPH

833,70 
včetně DPH

• PLÁŠTĚNKA ARDON®CYRIL
• plášť s kapucí v délce 120 cm
• voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm
• gramáž 340 g/m² (+- 10 g)
• šité a svařené švy
• zapínání na zip s druky
• odvětrávaný zadní díl
• dvě kapsy
• materiál: PES/PVC

obj.číslo velikost barva
9701146 M ● žlutá
9701145 L ● žlutá
9701147 XL ● žlutá
9701148 XXL ● žlutá
9701149 XXXL ● žlutá

obj.číslo velikost barva
9701141 M ● zelená
9701140 L ● zelená
9701142 XL ● zelená
9701144 XXL ● zelená
9701143 XXXL ● zelená

AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH

• DÁMSKÁ MIKINA FLORET
Stylová dámská mikina z kvalitního materiálu. Má skvěle vypracovaný 
střih, dvě spodní kapsy a ozdobné švy v pastelových barvách.

• materiál: 100% polyester fleece, 220 g/m²

obj.číslo velikost barva
9721153 XS ● růžová
9721154 S ● růžová
9721155 M ● růžová
9721156 L ● růžová
9721157 XL ● růžová
9721158 XXL ● růžová

obj.číslo velikost barva
9721141 XS ● azurová
9721142 S ● azurová
9721143 M ● azurová
9721144 L ● azurová
9721145 XL ● azurová
9721146 XXL ● azurová

AKCE

289,-- 
bez DPH

349,70 
včetně DPH
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Rukavice 

• VINYLOVÉ RUKAVICE
Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal 100 ks. 
Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce.

obj.číslo velikost
1212575 M
1212576 L
1212577 XL

• NITRILOVÉ RUKAVICE
Klasické nepudrované nitrilové zdravotnické rukavice 
nejvyšší kvality. Bariéra pro bakterie, plísně a viry.

• obsah balení: 100 ks
• využití: práce kolem domu, domácí práce, výroba  
  ovoce a zeleniny, zpracování masa, ovoce a zeleniny,
  mechanické práce
• normy a certifikáty: Nařízení (EU) 2017/745, 
  EN 1041, EN 455(1-4), EN ISO 15223

obj.číslo velikost
1212526 S
1212527 M

obj.číslo velikost
1212528 L
1212534 XL

• LATEXOVÉ RUKAVICE 
Vysoce elastické pudrované latexové zdravotnické 
rukavice doporučené pro uživatele, kteří se potýkají 
s problémem nadměrné potivosti rukou – nejvyšší 
kvalita za nejnižší cenu.

• barva: bílá 
• počet kusů v balení: 100 kusů 
• certifikace: 1935/2004 pro styk s potravinami 93/42/ 
   EHS o zdravotnických prostředcích 89/686/EHS 
   o osobních ochranných prostředcích

obj.číslo velikost
1212562 S
1212563 M

obj.číslo velikost
1212564 L
1212565 XL

• RUKAVICE ROXY
Pletené rukavice povrstvené latexem. 
Doporučené použití: manipulace 
se zbožím, pomocné práce na staveništi. 
Odvětví: skladování a logistika, lehký 
průmysl, stavebnictví.

obj.číslo velikost
9708339 7
9708340 8
9708341 9
9708342 10
9708343 11



NOVINKA

• RUKAVICE HOBBY REFLEX
Kombinované rukavice Hobby jsou 
vyrobené z ovčí kůže a bavlny a spolehlivě 
ochrání vaše ruce při manuální práci v suchém 
prostředí. Rukavice jsou opatřeny manžetou 
na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky 
ani se neposunují. Slouží jako ochrana 
před mechanickým poškozením a vykazují 
zvýšenou odolnost proti oděru.

• s prodejní etiketou
• materiál dlaně: ovčí kůže
• materiál hřbetu: polyester
• manžeta: suchý zip
• norma: EN388 2016: 2111X
• barva: žlutá Hi-viz

obj.číslo velikost
9701260 8
9701261 10

AKCE

14,90 
bez DPH

18,-- 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

65,-- 
bez DPH

78,70 
včetně DPH

AKCE

90,-- 
bez DPH

108,90 
včetně DPH

AKCE

88,-- 
bez DPH

106,50 
včetně DPH

• ZIMNÍ RUKAVICE 
    DAVIS
Polomáčené rukavice.

• máčení: latex
• barva: žlutomodrá
• materiál: akryl
• norma: EN388:2016 212XX

obj.číslo velikost
9706611 8
9701327 10
9706612 11

AKCE

47,-- 
bez DPH

56,90 
včetně DPH

• RUKAVICE SIENOS
• kožené kombinované rukavice
• materiál: nylon/spandex 
   + syntetická PU useň
• norma: EN388:2016 2121X

obj.číslo velikost barva
9706676 9 ● oranžová
9706677 10 ● žlutá
9706678 11 ● žlutá

AKCE

42,-- 
bez DPH

50,80 
včetně DPH
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• ČEPICE ZIMNÍ BOAST S LED SVÍTILNOU
• pletená zimní čepice s odnímatelnou LED svítilnou
• dobíjení přes USB konektor (světlo se jednoduše 
   vyjme z čepice a vloží se do USB portu v počítači)
• 3 režimy světla
• svítivost 150 lm
• nabíjecí výkon: 0,5 W; nabíjecí napětí: 5 V; 
   nabíjecí proud: 200 mAh
• jmenovitý výkon: 1W
• materiál: 100% akryl
• barva: žlutá hi-vis
• velikost: uni

obj.číslo barva
1212611 ● oranžová
1212610 ● černá
1212612 ● žlutá

obj.číslo velikost barva
9708937 S ● černá
9708938 M ● černá
9708939 L ● černá
9708940 XL ● černá
9708941 XXL ● černá
9708942 XXXL ● černá
9709729 4XL ● černá
9709730 5XL ● černá

obj.číslo velikost barva
9708931 S ● stř.modrá
9708932 M ● stř.modrá
9708933 L ● stř.modrá
9708934 XL ● stř.modrá
9708935 XXL ● stř.modrá
9708936 XXXL ● stř.modrá

• PÁNSKÉ TRIKO PETR
Pánské tričko tričko s dlouhým rukávem, kulatý průkrčník, zdvojené švy,
zpevňující krční a ramenní páska, trup je po stranách beze švů, rukávy
zakončené manžetou.

• materiál: 100% bavlna, 140 g/m²

• DÁMSKÉ TRIKO MARY
Dámské tričko s průkrčníkem do V. Dlouhý rukáv raglánového typu.

• materiál: 95% bavlna, 5% elastan, 180 g/m²

Dostupné také v bílé barvě.

obj.číslo velikost barva
9712072 XS ● stř.modrá
9712073 S ● stř.modrá
9712074 M ● stř.modrá
9712075 L ● stř.modrá
9712076 XL ● stř.modrá
9712077 XXL ● stř.modrá

obj.číslo velikost barva
9709960 XS ● černá
9709961 S ● černá
9709962 M ● černá
9709963 L ● černá
9709964 XL ● černá
9709965 XXL ● černá
9709966 XXXL ● černá
9709967 4XL ● černá

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE

109,-- 
bez DPH

131,90 
včetně DPH

Bundy / Trika / Čepice

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH• DÁMSKÁ BUNDA FLORET

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou 
kapucí a s hřejivou podšívkou z mikro polar 
fleece. Mírně projmutý střih lichotí postavě.

• TPU membrána - voděodolnost 5000 mm 
• MVP 5000 g/m²/24 h
• materiál: 100% polyester, 290 g/m²

obj.číslo velikost barva
9705884 XS ● ●  černotyrkysová
9705885 S ● ●  černotyrkysová
9705886 M ● ●  černotyrkysová
9705887 L ● ●  černotyrkysová
9705888 XL ● ●  černotyrkysová
9705889 XXL ● ●  černotyrkysová
9705890 XXXL ● ●  černotyrkysová
9709976 4XL ● ●  černotyrkysová
9709977 5XL ● ●  černotyrkysová

obj.číslo velikost barva
9705877 XS ● ●  černorůžová
9705878 S ● ●  černorůžová
9705879 M ● ●  černorůžová
9705880 L ● ●  černorůžová
9705881 XL ● ●  černorůžová
9705882 XXL ● ●  černorůžová
9705883 XXXL ● ●  černorůžová
9709978 4XL ● ●  černorůžová
9709979 5XL ● ●  černorůžová

AKCE

899,-- 
bez DPH

1.087,80 
včetně DPH
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• VLOŽKY DO BOT INS WOOL
Zimní vložky do bot.

• spodní strana s vrstvou aluminia
• horní strana filc s 30% podílem vlny

obj.číslo velikost
9705251 36-37
9705252 38-39
9705253 40-41

• VLOŽKY GELOVÉ ZASTŘIHOVACÍ
Zastřihovací, anatomická, gelová vložka z termoplastického elastomeru.

• nosný materiál: SEBS – silný, flexibilní, odolný vůči teplu a UV záření
• vrchní materiál – VELVET
• TPE – termoplastický alastomer, 100% SEBS
• při ošetřování výrobku vždy věnujte pozornost doporučení výrobce
• země původu: EU

obj.číslo velikost
9707468 36-42
9707469 41-46



NOVINKA

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

Boty / Vložky do bot

AKCE

109,-- 
bez DPH

131,90 
včetně DPH

obj.číslo velikost
9705254 42-43
9705255 44-45

• OUTDOOR OBUV ARDON®FORCE
• outdoorová polobotka s reflexními potisky
• odolná, příjemná na nošení
• svršek z materiálu softshell s voděodolnou membránou
• špice a patní část zesílena vrstvou polyuretanu
• bez ochranných vlastností
• materiál: softshell
• podešev: phylon/kaučuk
• váha: 380 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)
• barva: černo-červená

obj.číslo velikost
9703004 36
9703005 37
9703006 38
9702361 39
9702363 40
9702366 41

obj.číslo velikost
9702367 42
9702364 43
9702368 44
9702369 45
9702365 46

AKCE

699,-- 
bez DPH

845,80 
včetně DPH

• SANDÁLE MIKA
Sandál, dámský, kožený s plnou špicí, perforovaný s přezkou 
na suchý zip a páskem kolem paty. Materiál: svršek z přírodní úsně, 
antistatická, protiskluzová PU podešev.

obj.číslo velikost
9700149 35
9700150 36
9700151 37
9700152 38
9700153 39
9700154 40

obj.číslo velikost
9700155 41
9700156 42
9700157 43
9700158 44
9700159 45

AKCE

369,-- 
bez DPH

446,50 
včetně DPH

• SANDÁLE MERKUR
• korkové sandály se svrškem z materiálu action leather 
  (štípaná kůže s povrchovou polyuretanovou úpravou)
• nastavitelná šířka nártu pomocí dvou kovových spon
• prodyšná stélka s bohatou perforací
• podešev kombinace korku, EVA pěny a vrstvy mechu
• materiál: action leather
• norma: EN 20347* vybrané požadavky
• váha: 302 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)

obj.číslo velikost
9702340 36
9702343 37
9702341 38
9702342 39
9702344 40
9702345 41

obj.číslo velikost
9703458 42
9703459 43
9703460 44
9703461 45
9703462 46

AKCE

419,-- 
bez DPH

507,-- 
včetně DPH



Jar P&G ProfiLine  
na ruční mytí nádobí 1 L

Jar Professional prostředek na 
nádobí Citron 5 L

Jar Professional kapsle do  
profesionálních myček All in 
One 115 ks

100% účinný proti mastnotě.  Efektivně 
odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty.

Silný mycí a odmašťovací účinek, odstraňuje 
i odolné zbytky jídla. S příjemnou vůní 
citrónu.

Skvěle odstraňují odolné a zaschlé nečistoty. 
Rychlé rozpouštění u průmyslových myček. 
Nové, účinnější složení a citronová vůně.

Jar Professional kapsle do 
myček Platinum 90 ks

Jar Professional dezinfekční  
odmašťovač 2v1 750 ml

Jar Professional silný  
odmašťovač 750 ml

Skvěle odstraňují zaschlé nečistoty.  Čistí filtr 
a zabraňují usazení mastnoty. Více aktivních 
složek na odstranění bílkovin a škrobu.

Efektivně odstraňuje mastnotu v kuchyni  
a dezinfikuje v 1 kroku.

Skvěle odstraňuje mastnotu na sporácích, 
digestořích a pracovních plochách. 

Mr. Proper Professional 
univerzální dezinfekční  
čistič 5 L

Čistí a dezinfikuje v jednom kroku. Vhodný 
pro povrchy, které přicházejí do kontaktu  
s potravinami.

AKČNÍ NABÍDKA  
PRO PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

MYTÍ NÁDOBÍ POVRCHY A VYBAVENÍ KUCHYNĚ

1

1 1 2

2

4

3 3

2

3

3

4

4

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Elektronickou verzi vytištěných  
materiálů, produktové listy,  
bezpečnostní listy a další materiály   
pro systém P&G Professional  
si můžete stáhnout na: 
www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni

Sanitační plány  
a návody  
ZDARMA  
KE STAŽENÍ 

obj.číslo: 1202587 obj.číslo: 1202035

AKCE

42,-- 
bez DPH

50,80 
včetně DPH



NOVINKA

obj.číslo: 1202546

AKCE

209,-- 
bez DPH

252,90 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

369,-- 
bez DPH

446,50
včetně DPH

obj.číslo: 1202567 obj.číslo: 1202560

NOVINKA

obj.číslo: 1202575

AKCE

369,-- 
bez DPH

446,50
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

obj.číslo: 1202295

AKCE

299,-- 
bez DPH

361,80
včetně DPH



Jar P&G ProfiLine  
na ruční mytí nádobí 1 L

Jar Professional prostředek na 
nádobí Citron 5 L

Jar Professional kapsle do  
profesionálních myček All in 
One 115 ks

100% účinný proti mastnotě.  Efektivně 
odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty.

Silný mycí a odmašťovací účinek, odstraňuje 
i odolné zbytky jídla. S příjemnou vůní 
citrónu.

Skvěle odstraňují odolné a zaschlé nečistoty. 
Rychlé rozpouštění u průmyslových myček. 
Nové, účinnější složení a citronová vůně.

Jar Professional kapsle do 
myček Platinum 90 ks

Jar Professional dezinfekční  
odmašťovač 2v1 750 ml

Jar Professional silný  
odmašťovač 750 ml

Skvěle odstraňují zaschlé nečistoty.  Čistí filtr 
a zabraňují usazení mastnoty. Více aktivních 
složek na odstranění bílkovin a škrobu.

Efektivně odstraňuje mastnotu v kuchyni  
a dezinfikuje v 1 kroku.

Skvěle odstraňuje mastnotu na sporácích, 
digestořích a pracovních plochách. 

Mr. Proper Professional 
univerzální dezinfekční  
čistič 5 L

Čistí a dezinfikuje v jednom kroku. Vhodný 
pro povrchy, které přicházejí do kontaktu  
s potravinami.

AKČNÍ NABÍDKA  
PRO PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

MYTÍ NÁDOBÍ POVRCHY A VYBAVENÍ KUCHYNĚ

1

1 1 2

2

4

3 3

2

3

3

4

4

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Elektronickou verzi vytištěných  
materiálů, produktové listy,  
bezpečnostní listy a další materiály   
pro systém P&G Professional  
si můžete stáhnout na: 
www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni

Sanitační plány  
a návody  
ZDARMA  
KE STAŽENÍ 

Mr. Proper Professional 
dezinfekční čisticí 
prostředek 3v1 750 ml

Mr. Proper Professional 
univerzální čistič Vůně 
oceánu 5 L

Mr. Proper Professional 
na čištění toaletní mísy 
750 ml

Mr. Proper Professional 
Odstraňovač vodního 
kamene 750 ml

3v1 - čistí, leští a dezinfikuje. 
Pro profesionální použití na 
různé povrchy, včetně skla. 
Nekorozivní, bez parfému, 
alkoholu, chlóru a bělidel.

Vhodný na čištění veřejných, 
kuchyňských i sanitárních ploch 
a povrchů.  Jedna 5L láhev = 
83 pětilitrových kbelíků čisticího 
prostředku.

Odstraňuje vodní kámen  
a pomáhá předcházet jeho 
tvorbě. Poskytuje dlouhotrvající 
lesk, svěží vůni a hygienickou 
čistotu.

Odstraňuje vodní kámen  
a předchází jeho opětovnému 
usazování. Vysoce účinný při 
čištění nečistot v koupelnách  
a toaletách.

Ariel Professional Alfa prací prášek 15 kg Lenor Professional aviváž Summer Breeze 5 L

Skvěle odstraňuje běžné i odolné zašpinění. Obnovuje a udržuje 
dlouhodobou bělost prádla.  Pere šetrně pro dlouhou životnost 
prádla.

Pro dlouhotrvající svěžest a hebkost. Účinná i po použití v sušičce  
Obsahuje vysoce účinné mikro kapsle s parfémem.

AKČNÍ NABÍDKA  
PRO PROFESIONÁLNÍ PRANÍ

AKČNÍ NABÍDKA  
PRO ÚKLID PROSTOR A TOALET

1

1 2

2
2

3

3

4

4

4

4

obj.číslo: 1202155 obj.číslo: 1202140 obj.číslo: 1210082 obj.číslo: 1202588

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

189,-- 
bez DPH

228,70 
včetně DPH

AKCE

33,90 
bez DPH

41,-- 
včetně DPH

AKCE

69,90 
bez DPH

84,60 
včetně DPH

AKCE

870,-- 
bez DPH

1.052,70
včetně DPH

AKCE

199,-- 
bez DPH

240,80
včetně DPH

obj.číslo: 1200083 obj.číslo: 1200185



• LAVON NÁDOBÍ
Prostředek na mytí nádobí se svěží 
vůní citrónů účinně odstraňuje 
mastnotu a nečistoty. Má dobrou 
mycí a odmašťovací schopnost 
a zanechává nádobí lesklé.

obj.číslo obsah cena bez DPH
9703532 1 l 19,--
9703533 5 l 73,--

• LAVON UNIVERZÁL
Extra účinný odmašťovací prostředek 
na všechny druhy podlah, nenasákavých 
povrchů i na nádobí.

obj.číslo obsah cena bez DPH
9703534 1 l 19,--
9703535 5 l 73,--

AKCE

od 19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

od 19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

• LAVON KOUPELNA
Čistič koupelen rychle a snadno odstraní 
rez, vodní kámen, mýdlové i mastné 
nečistoty z vodovodních baterií, sanity, 
sprchových zástěn a obkladů. Obsahuje 
speciální antikorozivní látky a kyselinu 
mléčnou, která omezuje výskyt baktérií. 
Obsah 750 ml.

obj.číslo
9703539

• LAVON KUCHYNĚ 
Univerzální odmašťovač 
na všechny povrchy 
v kuchyních i jinde 
v domácnosti. Pro snadné 
odstranění nečistot, tuků, 
zapečenin a zaschlé mastnoty. 
Vhodný na nádobí, digestoře, 
kuchyňské linky, mikrovlnné 
trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, 
kachličky a spáry. Zanechává 
povrchy zářivě lesklé. 
Obsah 750 ml.

• extra šetrný
• vysoce účinný
• zářivý lesk
• na všechny povrchy

obj.číslo
9703538

• LAVON GRIL A KAMNA
Extra silný odmašťovač pro snadné odstranění 
nečistot, mastnoty, sazí a připálenin. Čistí 
bez mechanické námahy. Vhodný na grily, 
trouby (mimo samočisticí), krby, kamna, rošty, 
hrnce, plechy na pečení, obklady a spáry. Čistí 
za studena i za tepla. Používejte ochranné 
rukavice. Obsah 750 ml.

• silný odmašťovač
• vyčistí za studena
• rychle a bez drhnutí

obj.číslo
9703540

• LAVON WC GEL 750 ML
WC čistič s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno odstraní rez, 
vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitárních zařízení. 
Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou.

obj.číslo popis obsah cena bez DPH
9703541 ocean breeze 750 ml 23,--
1210688 aroma flowers 750 ml 23,--
9703542 ocean breeze 5 l 78,--
1210689 aroma flowers 5 l 78,--

• LAVON ANTIKALK 750 ML
Antikalk je extra silný čistič s vysokým 
obsahem kyselin na odstranění rzi, močového 
kamene a veškerých minerálních usazenin 
z umyvadel, van, vodovodních baterií, 
obkladů, dřezů, toalet apod. Univerzální 
pro domácnosti a instituce. Rychlý a efektivní 
účinek pro dokonalou čistotu a zářivý lesk.

obj.číslo
1210614

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

23,-- 
bez DPH

27,80 
včetně DPH

Lavon - Easy Clean
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Lavon - Profi úklid
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• LAVON PODLAHY A POVRCHY S LESKEM
Speciální čistič na všechny druhy podlah a omyvatelných 
povrchů pro ruční mytí. Na dlažby, PVC, laminát, marmoleum, 
kámen, mramor, zrcadla, skleněné plochy, nerez, chrom. 
Super lesklé povrchy beze šmouh a intenzivně provoněné 
prostory. Díky obsahu speciál. účinných látek usnadňuje úklid.

obj.číslo popis obsah cena bez DPH
1210682 modrý 1 l 49,--
1210683 modrý 5 l 190,--
1210684 magnólie 1 l 49,--
1210685 magnólie 5 l 190,--

AKCE

od 49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• LAVON ODMAŠŤOVAČ
Speciální, silně alkalický, nízkopěnivý 
čistič na vysoce znečištěné podlahy 
a mastné omyvatelné povrchy.

obj.číslo obsah cena bez DPH
1210686 1 l 99,--
1210687 5 l 360,--

AKCE

od 99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

• LAVON SKLA A LESKLÉ  
    POVRCHY P9
• s alkoholem
• VYSOKÝ LESK
• beze šmouh

Univerzální čistič na všechny omyvatelné 
povrchy. Vhodný na okna, zrcadla, skleněné 
a lesklé povrchy, autoskla. Účinně odstraní 
nečistoty, hmyz a otisky prstů.

obj.číslo obsah cena bez DPH
1200888 500 ml 35,--
1200889 1 l 55,--
1200893 5 l 129,--

AKCE

od 35,-- 
bez DPH

42,40 
včetně DPH

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

obj.číslo obsah cena bez DPH
1210701 1 l 87,--
1210702 5 l 270,--

AKCE

od 87,-- 
bez DPH

105,30 
včetně DPH

• LAVON VŮNĚ
• osvěžovač vzduchu
• jednoduchá aplikace
• víceúčelové použití
• DLOUHOTRVAJÍCÍ VŮNĚ

Koncentrovaná prostorová vůně s postupným uvolňováním. 
Vhodná i k ředění. Jednoduchá aplikace pomocí rozprašovače 
nebo do mycích roztoků. Luxusní vůně, která se jen tak nerozplyne.

obj.číslo popis obsah cena bez DPH
1200894 magnólie a růže 500 ml 86,--
1200895 magnólie a růže 5 l 539,--
1200897 bambus a orchidea 500 ml 86,--
1200896 bambus a orchidea 5 l 539,--

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

obj.číslo obsah cena bez DPH
1210703 1 l 129,--
1210704 5 l 390,--

AKCE

od 129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH
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NOVINKA

AKCE

od 86,-- 
bez DPH

104,10 
včetně DPH



• LAVONEA HYGIENICKÉ 
    MÝDLO S ANTIVIROVOU  
    PŘÍSADOU
Tekuté mýdlo s antivirovou přísadou 
na hygienické mytí rukou. Díky 
vyváženému složení je mýdlo vhodné 
i k častému mytí a zanechá Vaše ruce 
hebké a voňavé.

obj.číslo obsah (l) cena bez DPH
1200810 0,5 31,--
1200811 1 37,--
1200812 5 118,--

AKCE

od 31,-- 
bez DPH

37,50 
včetně DPH

• LAVON BEZOPLACHOVÝ 
    DEZINFEKČNÍ GEL
Biocidní přípravek do potravinářství, průmyslu, 
domácností, veřejné prostory a zdravotnictví. 
Likviduje baktérie a obalené viry. Pro čistotu 
vašich rukou kdykoliv a kdekoliv. OTESTOVÁNO 
dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 14476+A2:2020, 
ČSN EN 1500:2017. 

obj.číslo obsah cena bez DPH
1200813 300 ml 49,90
1200814 500 ml 65,--
1200815 5 l 495,--

AKCE

od 49,90 
bez DPH

60,40 
včetně DPH

• LAVON DEZINFEKCE NA POVRCHY  
Biocidní přípravek do potravinářství, průmyslu, domácností 
a veřejné prostory. Čistí a dezinfikuje všechny materiály 
a plochy s trojím účinkem - na obalené viry, bakterie 
a kvasinky. Neobsahuje chlor a alkoholy. Intenzivní vůně. 
OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020 
a ČSN EN 13610:2003. 

obj.číslo obsah cena bez DPH
1200816 750 ml 59,--
1200817 5 l 189,--

AKCE

od 59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

• LAVON DEZINFEKCE D2 
    NA PODLAHY A POVRCHY  
• 99,99% účinnost
• k ředění
• BEZ CHLÓRU A ALKOHOLU
• účinně čistí

Biocidní čisticí přípravek s vysokou pěnivostí 
do potravinářství, průmyslu, domácností a veřejných 
prostor. Určený k dezinfekci a čištění všech druhů 
podlaha nenasákavých povrchů. Vysoká čisticí 
a odmašťovací účinnost, vhodný i na mytí nádobí. 
Likviduje bakterie a obalené viry: OTESTOVÁNO 
dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 14476+A2:2020.

obj.číslo obsah cena bez DPH
1200886 1 l 125,--
1200887 5 l 364,--

Lavon - hygiena a dezinfekce

• LAVON WC HYGIENICKÝ  
    GEL S CHLÓREM
Univerzální chlorový přípravek na čištění 
a bělení v domácnostech, institucích 
i v potravinářských a stravovacích provozech. 
Efektivně čistí a bělí všechny vodou 
omyvatelné povrchy. Vhodné na toalety, 
odtoky umyvadel a dřezů, podlahy, keramické 
obklady a všechny omyvatelné povrchy 
odolné prostředkům s chlornanem sodným. 
Dokonalá přilnavost k povrchu.

obj.číslo obsah cena bez DPH
1210665 750 ml 26,--
1210666 5 l 115,--

AKCE

od 26,-- 
bez DPH

31,50 
včetně DPH

• LAVON UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE  
     NA RUCE A POVRCHY
Bezoplachový biocidní přípravek  do potravinářství, 
průmyslu, domácností a veřejných prostor. Likviduje 
bakterie, plísně, kvasinky a obalené viry. Určen 
k dezinfekci rukou, pracovních ploch či povrchů 
zařízení. V rámci prevence používejte na místa, 
která přicházejí do častého kontaktu s rukama. 
OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 
1500:2017 (pro zdravotnictví), ČSN EN 1650:2020 
a ČSN EN 13610:2003.  

obj.číslo obsah cena bez DPH
1200818 200 ml 55,--
1200819 500 ml 79,--
1200820 5 l 450,--

AKCE

od 55,-- 
bez DPH

66,60 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

od 125,-- 
bez DPH

151,30 
včetně DPH
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Lavon - tekutá mýdla / Linteo - papír
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obj.číslo obsah (l) popis cena bez DPH
9703520 0,5 sněženka 22,--
9703523 1 sněženka 25,--
9703527 5 sněženka 69,90
9703521 0,5 magnólie 22,--
9703525 1 magnólie 25,--
9703528 5 magnólie 69,90
9703522 0,5 pomněnka 22,--
9703526 1 pomněnka 25,--
9703529 5 pomněnka 69,90
9703622 0,5 aloe vera 22,--
9703623 1 aloe vera 25,--
9703626 5 aloe vera 69,90

• TEKUTÉ MÝDLO LAVONEA
Tekuté mýdlo pH neutrální, které je obohaceno 
glycerinem, pro čisté, hebké a voňavé ruce.

AKCE

od 22,-- 
bez DPH

26,60 
včetně DPH

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

obj.číslo
1103161

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

obj.číslo
1103113

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

obj.číslo
1103011

• TOALETNÍ PAPÍR  
    LINTEO FAMILY PACK
Jemný bílý dvouvrstvý toaletní papír 
balený po 24 rolích. Bílý toaletní papír 
Linteo je vyroben ze 100% celulózy. 
Nabízí Vám příjemný poměr cena/ kvalita.

obj.číslo
1102401

• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
3-vrstvé, 10 x 10 kapesníků.  
Prodej po balení.

obj.číslo
1103110

3 vrstvy

• VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO 
    BABY SOFT AND CREAM
Čistící ubrousky Linteo Baby 72 kusů jsou 
napuštěné pečujícím mlékem s obsahem 
extraktu měsíčku lékařského. Čistí, 
zjemňují a chrání pokožku před tvorbou 
opruzenin. Neobsahují parabeny a PEG 
emulgátory, tím snižují riziko vzniku 
alergií. Udržují přirozené PH pokožky, 
bez alkoholu, dermatologicky testované.

obj.číslo
1204049

• KOSMETICKÉ KAPESNÍKY LINTEO 
    - BÍLÉ, 2-VRSTVÉ, 200 KS
Jemné bílé dvouvrstvé papírové kapesníky Linteo vám zaručí vysokou 
jemnost, měkkost a pevnost. Jsou vyrobeny ze 100% celulózy v kartonu 
jsou namíchány krabičky ve dvou barvách růžová a zelená v krabičce, 
která je zdobena moderním motivem, je 200 ks.

obj.číslo
1103119

AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

22,-- 
bez DPH

26,70 
včetně DPH

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

24,-- 
bez DPH

29,-- 
včetně DPH



• FROSCH DÁRKOVÁ SADA  
    SPRCHOVÉ GELY 3 KS
Jemná receptura sprchových gelů na bázi přírodních 
látek je pH 5,5 neutrální. Obsahuje výtažky z aloe vera, 
granátového jablka nebo mandlového mléka. Panthenol 
zajišťuje hydrataci pokožky. Gely neobsahují škodlivé 
chemické látky jako parabeny, ropné deriváty, barviva, 
mikroplasty nebo EDTA. Díky vyváženému složení 
jsou vhodné pro každodení použití i u citlivé pokožky. 
Obsah 3 x 300 ml.

obj.číslo
4015067

• FROSCH DÁRKOVÁ SADA  
    PÁNSKÁ 3V1
Dárková sada pro muže obsahuje sprchový gel 
s náhradní náplní. Sprchový gel s recepturou 
3 v 1 pečuje o pokožku celého těla, pleť i vlasy. 
Osvěžující vůně moře dodává pocit čistoty 
a svěžesti. Šetrné složení na bázi rostlinných 
látek a mořských minerálů je pH neutrální 
a vhodné i pro citlivou pokožku. Receptura 
je bez parabenů, SLS, mikroplastů, ropných 
derivátů nebo EDTA. Dermatologicky testováno.

obj.číslo
4015068

• FROSCH EKO DÁRKOVÁ 
    SADA GRANÁTOVÉ JABLKO
Dárková sada, kterou potěšíte nejen své blízké, 
ale i přírodu. Set obsahuje sprchový gel Frosch 
Senses a dávkovač tekutého mýdla. Šetrné 
složení pečujících produktů je vhodné 
i pro citlivou pokožku. Lehká neutrální vůně 
potěší muže i ženy každého věku. Ph je 5,5 
neutrální. Veganský výrobek obohacen 
o panthenol, bez parabenů, barviv a chemie. 
Obsah 2 x 300 ml.

obj.číslo
4015069

• FROSCH DÁRKOVÁ SADA PRO DĚTI
Dárkovou sadou Frosch potěšíte nejen své blízké, ale i přírodu. Produkty se zelenou žabičkou 
na obale jsou přátelské k vám i životnímu prostředí díky šetrnému a v přírodě odbouratelnému 
složení, ekologické výrobě i recyklovaným a opětovně recyklovatelným obalům. Dětský sprchový 
gel a šampon Frosch Senses s přídavkem panthenolu, který šetrně umývá vlasy i pokožku celého 
těla. S výtažkem pšeničného proteinu. Bez parabenů, mikroplastů, EDTA, ropných složek 
a bez složek živočišného původu. Tekuté mýdlo se speciálním složením, které jemně čistí 
a pečuje o pokožku dětských rukou. Velmi jemná parfemace s neutrálním pH 5,5 
bez mikroplastů, parabenů a EDTA. Objem: 2 x 300 ml.

obj.číslo barva
4015076 ● žlutá

obj.číslo barva
4015077 ● růžová
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• FROSCH EKO DÁRKOVÁ SADA 
    OASE POMERANČ
Přírodní oleje plné vůní jsou používány při aromaterapii 
už po staletí. Produktová řada bytových parfémů Frosch 
Oase inspirována touto naukou přináší pečlivě vybrané 
vůně s čistě přírodním složení na bázi esenciálních 
olejů. Bytové parfémy pozitivně ovlivní vaši náladu 
a zajistí vašemu domovu příjemnou atmosféru 
na 6 – 8 týdnů. Objem: 2 x 90 ml.

obj.číslo
4015078

AKCE

222,30 
bez DPH

269,-- 
včetně DPH

AKCE

147,90 
bez DPH

179,-- 
včetně DPH

AKCE

147,90 
bez DPH

179,-- 
včetně DPH

AKCE

147,90 
bez DPH

179,-- 
včetně DPH

AKCE

313,20 
bez DPH

379,-- 
včetně DPH

Dárkové sady Frosch
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