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a předčasné ukončení akce.
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• 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!

6x karton + Sendvičovač SENCOR

kód akce: 1102168

6x                  +

kód akce: 1102174

8x karton + Smoothie mixér SENCOR

8x                  +6x                  +

6x karton + Vysoušeč vlasů SENCOR

kód akce: 1102173

10x karton + Odšťavňovač SENCOR

kód akce: 1102178

6x                  +

kód akce: 1102169

6x karton + Digitální zápisník 10‘‘SENCOR

AKCE

5.560,-- 
bez DPH

6.727,60 
včetně DPH

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.

6x                 +

kód akce: 1102180

6x karton + Sendvičovač SENCOR

6x                 +

kód akce: 1102181

6x karton + Digitální zápisník 10‘‘SENCOR

6x karton + Vysoušeč vlasů SENCOR

kód akce: 1102182

6x                 +

8x karton + Smoothie mixér SENCOR

kód akce: 1102183

8x                 +

10x                  +

AKCE

6.950,-- 
bez DPH

8.409,50 
včetně DPH

10x karton + Odšťavňovač SENCOR

kód akce: 1102184

10x                 +

AKCE

4.170,-- 
bez DPH

5.045,70 
včetně DPH

AKCE

3.300,-- 
bez DPH

3.993,-- 
včetně DPH
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Akce Z-Z ručníky + kancelářský papír

AKCE

4.400,-- 
bez DPH

5.324,-- 
včetně DPH

AKCE

5.500,-- 
bez DPH

6.655,-- 
včetně DPH

2x karton + Persil Eco Power bars 

kód akce: 1102167 

2x                  +

2x                 +

kód akce: 1102179

2x karton + Persil Eco Power bars 

AKCE

1.390,-- 
bez DPH

1.681,90 
včetně DPH

AKCE

1.100,-- 
bez DPH

1.331,-- 
včetně DPH

AKCE

3.300,-- 
bez DPH

3.993,-- 
včetně DPH

AKCE

3.300,-- 
bez DPH

3.993,-- 
včetně DPH

AKCE

4.170,-- 
bez DPH

5.045,70 
včetně DPH

AKCE

4.170,-- 
bez DPH

5.045,70 
včetně DPH



• SKICÁK FREESTYLE POSCA A4
• odolné desky bez log/značek pro vlastní originální design přebalu
• 30 bílých listů 250 g/m2

• papír pro suché a mokré techniky
• přímo určen na tvoření POSCA popisovači
• pevná dvojitá drátěná spirála umožňuje rozšíření o doplňky
• elegantní design
• ekologicky šetrný výrobek - certifikát FSC
• balení: 1 ks
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo
2300053

AKCE

249,-- 
bez DPH

301,30 
včetně DPH

• MEMOBOX
Zásobník s poznám. lístky a záložkami. Praktický doplněk se schránkou 
na sponky. Rozměr: 164  ×  104  ×  24  mm.

obj.číslo
2535226

Ilustrační obr. neobsahuje sponky ani pero.

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

• POZNÁMKOVÝ SEŠIT - KVĚTINY SE TŘPYTKAMI
Kolekce poznámkových sešitů s černobílými motivy květů na obálce. Atypicky 
design doplněn zlatými třpytkami. Formát: A4/A5. 40 listů (papír 80 g/m²). 
Mix 6ti motivů, vnitřní listy linkované.

obj.číslo formát
9252602 A4

40
LISTŮ

80
g/m2

• POZNÁMKOVÝ SEŠIT - ELISA
Kolekce poznámkových sešitů s kresbami dívky Elisy. Obal: pevná lesklá 
obálka. Formát: A5. 40 listů (papír 80 g/m²). Mix 6ti motivů, vnitřní listy 
linkované.

80
g/m2

40
LISTŮ

obj.číslo
9252601

obj.číslo formát
9252603 A5

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH

A5

AKCE

28,-- 
bez DPH

33,90 
včetně DPH

A4

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH

• POZNÁMKOVÝ BLOK ECO BIRDS
Ekologicky šetrný poznámkový blok z recyklovaného papíru v pevném 
kartonovém obalu s kroužkovou vazbou. Přírodní nebělený papír 80 g/m2, 
120 listů. Zvýrazněné záhlaví, děrování pro zařazení do pořadače, 
mikroperforace pro snadné vytržení listu. 100% recyklovaný, certifikát Blue 
Angel, EU Ecolabel a FSC®. Strany rozlišeny do čtyř barev. Formát: A4. 
Vnitřní listy: linkované.

obj.číslo formát
0108029 A4

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60 
včetně DPH

obj.číslo formát
0108028 A5

A4

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

A5

• SAMOLEPICÍ BLOČKY   
    KORES NOTES
Rozměr: 75 x 75 mm, 100 lístků.

obj.číslo barva
2535260 ● žlutá
2535263 ● zelená

obj.číslo barva
2535261 ● oranžová
2535262 ● růžová

AKCE

14,90 
bez DPH

18,-- 
včetně DPH
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Bloky a bločky
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Výukové knihy

• ČEŠTINA PRO DRUHÁKY
Sborník cvičení k opakování pravopisných
jevů ve 2. třídě základní školy.

obj.číslo
9179509

• ČESKÝ PRAVOPIS
Nové vydání oblíbené stručné české mluvnice, 
která by měla napomoci orientaci v systému 
českého pravopisu. Obsahuje mluvnické 
a pravopisné přehledy, pravopisná cvičení, 
diktáty, jazykové rozbory. Poučuje i vysvětluje.

obj.číslo
9179513

• DRUHÉ PSANÍ TO JE HRANÍ
Druhý díl seznamuje děti se základy písma. 
Vede je k osvojení správných tvarů i sklonu. 
Větší tvary základů písmen, které děti 
obkreslují, umožňují volný pohyb zápěstí 
a uvolňují ruku. Pro tuto pomůcku se požívá 
za sucha stíratelný fix, který lze bez obtíží 
hadříkem smazat.

obj.číslo
9179515

• KONTROLNÍ DIKTÁTY   
    PRO 2. 3. 4. A 5. ROČNÍK
Příručka formátu A5 obsahuje diktáty a pravopisná 
cvičení vhodná pro jednotlivé ročníky sloužící 
k opakování a procvičování učiva. Součástí 
publikace je také klíč ke cvičením. 
Rozměry publikace: 145 x 205 mm (formát A5).

obj.číslo
9179516

AKCE

69,20 
bez DPH

76,10 
včetně DPH

AKCE

45,20 
bez DPH

49,70 
včetně DPH

AKCE

91,30 
bez DPH

100,40 
včetně DPH

AKCE

63,70 
bez DPH

70,10 
včetně DPH

dostupné 
i pro druhý

stupeň

dostupné 
i pro 1., 3., 4. 

a 5. třídy

• MĚKKÉ I A TVRDÉ Y 
    VE SLOVECH
Celobarevná publikace volně navazuje 
na nejúspěšnější titul roku 2009 Procvičujeme 
vyjmenovaná slova (BLUG 2008) a je i obdobně 
zpracovaná. Najdeme zde křížovky, doplňovačky, 
tajenky, osmisměrky i další cvičení určená 
pro starší školní věk (12-15 let).

obj.číslo
9179526

AKCE

72,90 
bez DPH

80,20 
včetně DPH

• NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY
Pracovní sešit obsahuje kreslené uvolňovací 
cviky pro nácvik tahů potřebných ke zvládnutí 
psaní. Děti se učí napodobovat tvary písmen 
a číslic. Rýmované veršíky s přirovnáním a vtipnou 
ilustrací pomáhají přiblížit počet 0-10, jednotlivé 
dny v týdnu, měsíce v roce i roční období.

obj.číslo
9179527

AKCE

60,-- 
bez DPH

66,-- 
včetně DPH

• PRVNÍ PSANÍ TO JE HRANÍ
Celostránkové ilustrace motivují děti k nácviku 
tahů, které jsou potřebné ke zvládnutí základů 
psaní. Průpravnými cviky - oblouky, kličkami, 
šikmými i přímými čarami, vlnovkami i ovály 
- které píší fixem do sešitu, dochází k uvolnění 
křečovitých pohybů ruky. Děti si tak nenásilně 
rozvíjejí grafomotorickou dovednost.
Pro tuto pomůcku se používá za sucha 
stíratelný fix.

obj.číslo
9179544

AKCE

91,30 
bez DPH

100,40 
včetně DPH

• UŽ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY
Publikace formátu A4 obsahuje zábavné úkoly, 
které cvičí mimo jiné postřeh, pozornost, 
vedou k porovnávání velikostí, rozlišování 
barev apod. Snahou je, aby si dítě pěstovalo 
určitý zvyk soustředěné činnosti.

obj.číslo
9179552

AKCE

91,30 
bez DPH

100,40 
včetně DPH

• ZAČÍNÁME PSÁT
Celobarevná písanka nejen pro první třídu je 
určena k nácviku psaní písmen, slabik a slov. 
Motivační obrázky pomáhají dětem překonat 
strnulost při nácviku připravovaného tahu 
písmene. Dostatečný prostor je věnován 
nejen nácviku písmen a spojů, ale i jejich 
opisu a přepisu.

obj.číslo
9179554

AKCE

91,30 
bez DPH

100,40 
včetně DPH



NOVINKY
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Výukové potřeby / Potřeby na linoryt

• ANGLICKÉ KŘÍŽOVKY
Rozměry publikace: 210 x 297 mm
Formát: A4.

obj.číslo
9179508

• KUPUJEME, PRODÁVÁME, 
    POČÍTÁME
Obsahuje papírové i kovové peníze, 
geometrické obrazce v různých 
velikostech, sítě geometrických těles 
a mřížku na vyvozování sčítání a odčítání 
s přechodem přes desítku.

obj.číslo
9179520

AKCE

91,30 
bez DPH

100,40 
včetně DPH

AKCE

47,10 
bez DPH

51,80 
včetně DPH

• MATEMATIKA PRO PRVŇÁKY
Zásobník příkladů pro 1. třídu ZŠ obsahuje 
sčítání a odečítání čísel v oboru do 20. Počet 
příkladů je třeba přizpůsobit možnostem 
dítěte. Rozměr: 235 x 168 x 3 mm.

obj.číslo
9179521

AKCE

45,20 
bez DPH

49,70 
včetně DPH

dostupné 
i pro 2., 3., 4. 

a 5. třídy

• SBÍRKA ÚLOH Z MATEMATIKY  
    PRO 6. ROČNÍK
Obsahuje velké množství příkladů a úloh 
k procvičování učiva matematiky 6. ročníku ZŠ 
a klíč správnosti.

obj.číslo
9179546 

AKCE

82,10 
bez DPH

90,30 
včetně DPH

dostupné 
i pro 7., 8., 
a 9. třídy



NOVINKY

• PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ
Periodická tabulka prvků velikosti A4 - výuková tabulka 
- vhodný doplněk k výuce chemie na základních 
a středních školách.

obj.číslo
9179607

• ESSDEE SADA RYDEL 
    NA LINO - 5 KS 
    + PEČETIDLO
Sada rydel vyrobených z oceli 
s vysokým obsahem uhlíku 
potěší každého umělce zabývajícího 
se linorytem. Rydla jednoduše 
upevníte do plastové rukojeti 
s hliníkovou objímkou a můžete 
začít tvořit. Rozmanitými tvary 
rydel docílíte různě hrubých rýh 
a zajímavých efektů. Vyrobíte 
si vlastní linová razítka, která 
otisknete na papír pečetidlem. 
Tělo pečetítka slouží k bezpečnému 
uskladnění rydel.

obj.číslo
9179417

dostupné 
i v jiných
barvách

• ESSDEE BARVA NA LINORYT 
    300 ML/ PERLEŤOVÁ ŽLUTÁ
Viskózní tisková barva na linoryt Essdee je vhodná na všechny druhy 
uměleckého tisku. Obsahuje vysoce kvalitní inkoust na bázi vody 
se speciálními přísadami, které poskytují hladký tok barvy, lepší 
lepivost a tím i vynikající pokrytí a tiskové vlastnosti. Barva na tisk 
představuje dokonalý umělecký nástroj pro přenos a vizuální zobrazení 
informačního obsahu na potlačovaném médiu. Přináší vynikající kvalitu 
tisku na všech druhů papíru, plátna, kartonu, lina, linorytu apod. 
Barva na linoryt je neprůhledná a lze ji míchat s ostatními odstíny.

obj.číslo
9179534

• ESSDEE LINO 
Gumové lino je určeno k linorytové 
grafice. Do lina se ryje speciálními 
rydly. Díky jeho gumové konzistenci 
se s ním pracuje velice snadně. 
V balení 2 ks. Rozměr: 203 x 152 
x 3,2 mm.

obj.číslo
9179598

AKCE

205,30 
bez DPH

248,40 
včetně DPH

AKCE

30,70 
bez DPH

33,80 
včetně DPH

AKCE

104,80 
bez DPH

126,80 
včetně DPH

AKCE

146,70 
bez DPH

177,50 
včetně DPH



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

Kreativní potřeby

• DIAMANTOVÝ OBRÁZEK - LEV
• 1x plátno s předtištěným obrázkem 30 x 40 cm     
   (balen ve srolovaném tvaru)
• 1x pero na aplikaci kamínků
• 1x kalíšek na vysypání kamínků
• 1x vosk na nalepení
• sada kamínků - od každé barvy jeden sáček
obj.číslo
9056622

dostupné 
i v jiných
motivech AKCE

177,-- 
bez DPH

214,20 
včetně DPH

• POPISOVACÍ OBRÁZEK
    ČERVENÁ KARKULKA
Oblíbená metoda propisovacích obrázků bude 
děti rozhodně bavit! Pomocí propisovacích 
obrázků dotvořte pohádku. Obrázek stačí 
přečárat tužkou či jakýmkoli jiným předmětem 
a obtiskne se přesně tam, kde ho chcete mít.
Vhodné pro děti od 6 let.

Obsah balení: 2 archy propisovacích samolepek,
1 pozadí.

obj.číslo
9056624

dostupné 
i v jiných
motivech

AKCE

111,-- 
bez DPH

134,30 
včetně DPH

• ALBUM NA SAMOLEPKY
Hra se samolepkami rozvíjí fantazii. Děti si mohou 
vytvářet vlastní příběhy pomocí samolepek. Album 
obsahuje čisté stránky, které umožňují opakované 
přemisťování samolepek. Samolepky však přilnou 
na jakýkoli čistý a rovný povrch. 45 samolepek. 
Rozměr: 16 x 29 cm.

dostupné 
i v jiných
motivech

obj.číslo popis
9056629 mořské panny

obj.číslo popis
9066620 dinosauři

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• VITRÁŽ
Odlepte samolepku a nalepte ji do plastové vitráže 
podle číselné předlohy. Nalepte všechny samolepky 
na určená místa. Vitráž lze zavěsit, nejlépe vynikne 
na světlých místech - například v okně. Vhodné 
pro děti od 6 let. Podporuje rozvoj jemné motoriky 
a koordinaci mezi rukou a okem. Sada obsahuje: 
plastový rámeček, 2 archy plastových samolepek 
a návod, který je na zadní straně obalu. 
Velikost vitráže je cca 13 x 13 cm.

obj.číslo popis
9066623 ryba

obj.číslo popis
9066624 papoušek

dostupné 
i v jiných
motivech

AKCE

111,-- 
bez DPH

134,30 
včetně DPH

• PUZZLE ZVÍŘATA
    KDE ŽIJÍ A JEDÍ
Užijte si společné chvíle u skládání. 
S těmito puzzlemi se určitě nebudete nudit! 
Puzzle jsou vhodné pro malé ručičky. Jsou 
ideální pro rozvoj motoriky a na procvičování 
paměti. Velikost krabice: 20 x 20 cm.
Obsah: 10 x 3 ks.

obj.číslo
9086894

AKCE

224,-- 
bez DPH

271,--
včetně DPH

• PUZZLE SPOJTE ČÍSLA
Užijte si společné chvíle u skládání. S těmito puzzlemi 
se určitě nebudete nudit! Puzzle jsou vhodné 
pro malé ručičky. Jsou ideální pro rozvoj motoriky 
a na procvičování paměti. Velikost krabičky: 10 x 15 
cm. Velikost složeného páru: 12 x 6 cm. 
Obsah: 10 x 2 ks.

obj.číslo
9086895

AKCE

117,-- 
bez DPH

141,60 
včetně DPH

• 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

AKCE

194,30 
bez DPH

235,10 
včetně DPH

• SMRŠŤOVAČKY - ČELENKY 
    A SPONKY
Obrázky namalujete pastelkami, vytřihněte 
a vložte do předehřáté na 150 °C elektrické 
nebo horkovzdušné trouby na 2 minuty. Obrázek 
se začne zmenšovat a zpevňovat. Když zůstane 
beze změn, opatrně vyndejte z trouby.
Sada obsahuje: 3 archy s předtištěnými obrázky,
1 arch čistý, 12 pastelek, 1 čelenku, 6 sponek.

obj.číslo
9070908

AKCE

199,-- 
bez DPH

240,80 
včetně DPH



NOVINKY
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Kreativní potřeby

• VODNÍ ŠTĚTEC ROYAL AND LANGNICKEL KIDS - 3 KS
3 dílná sada štětců plnitelných vodou... Odnímatelný uzávěr chrání štětiny 
a předchází vytékání, dokud se štětec nepoužívá. Balení obsahuje malou, střední 
a velkou velikost štětin (vyrobeny jsou z měkkého, světlého, syntetického vlákna). 
Šroubovací hlaveň zajišťuje bezpečné naplnění bez vytékání. Jemně stlačte tubu 
konečky prstů na vyznačeném místě těsně nad uzávěrem, aby se uvolnila tekutina...

obj.číslo
9067721

AKCE

112,-- 
bez DPH

135,50 
včetně DPH

• AKVARELOVÉ BARVY  
    PERLEŤOVÉ - 28 KS + ŠTĚTEC
Vodové akvarelové barvy vynikají skvělou 
transparentností a sytostí barev. Navlhčením 
plátna pomocí mokré houbičky a nanesením 
barev lze dosáhnout pomalé roztékání, čímž je 
dosaženo efektu rozmazání. Chcete-li dosáhnout 
ostré obrysy, neřeďte barvy vodou 
s nanesením na suchý podklad.

obj.číslo
9067728

AKCE

185,-- 
bez DPH

223,90 
včetně DPH

• RYBÁŘSKÁ SÍŤ
Dekorační síť vhodná jako dekorace nebo pro připínání 
výtvorů dětí do pokojíčku. Není určena pro houpání 
- nemá požadovanou nosnost. Síť pověsíte na zeď 
a kolíčkem můžete přicvakávat aktuální výtvory dětí. 
Velikost oka: 3 x 3 cm. Rozměr: 100 x 100 cm.

obj.číslo barva cena bez DPH
9678950 ● natural 107,--
9678951 ●● bělená 128,--
9678952 ● modrá 128,--



NOVINKY

• CERNIT LAK 30 ML
Lak je určen na lakování polymerových hmot, 
jako CERNIT, FIMO, Premo, Kato a podobné.
Lak je založen na bázi vody a je zcela 
transparentní, lakované předměty získají 
odolnost proti vodě, potu, škrábancům ap.
Při lakování se nanášejí 2 - 3 tenké vrstvy, 
které je třeba nechat zaschnout alespoň 
1 hodinu. Na dotek suchý lak se vytvrzuje 
v troubě na 110 °C po dobu 15 minut. 

obj.číslo popis
9112348 matný
9112349 lesklý

• CERENIT NUMBER ONE, MODRÁ
Polymerová modelovací hmota s porcelánovým vzhledem, 
která se zapéká v troubě. Hmota se zpracovává ručně, nešpiní 
a může být kombinována s dalšími materiály. Po zapečení je hmota 
tvrdá a lze ji vrtat, pilovat, brousit, lakovat nebo malovat barvami. 
Jednotlivé odstíny lze mezi sebou mísit, takže můžete vytvářet 
vlastní barevné kombinace. Hmota CERNIT se peče maximálně 
30 minut na 110 °C až 130 °C. Z hmoty je možné vyrábět šperky 
a dekorace, které jsou po upečení odolné a tvrdé. Obsah: 250 g.

obj.číslo
9112346

dostupné 
i v jiných
barvách

• KUFŘÍK SADA SKICOVÁNÍ, 51 KS
Sada obsahuje: 20 listů papíru na skicování, 
9x grafitová tužka, 6x skicovací tyčinky, 4x uhlík 
„Vine“, 3x uhlíková tužka, 3x uhlíkové tyčinky, 
1x míchací pařez, 1x brusný blok, 1x guma, 
1x ořezávátko, 1x návod, 1x plechový kufřík.

obj.číslo
9067729

• ŠEPSOVANÉ PLÁTNO 
    NA LEPENCE AMI, 
    20 X 20 CM
Šepsované plátno na lepence, 
na malování olejovými, akrylovými 
a temperovými barvami. Lněná 
zrnitost kartonu s nanesenou 
základní vrstvou, bez obsahu 
kyselin. Tloušťka 3 mm. Jejich 
výhodou je vysoká pevnost, 
jsou odolnější proti propíchnutí 
a zároveň jsou lehké.

obj.číslo
9179275

dostupné 
i v jiných

velikostech

• STARTOVACÍ SADA OLEJ  
    15 KS
Sada obsahuje: 12 ks olejových 
barev v tubě (12 ml), 2 ks štětce 
- plochý a kulatý, skicovací blok 
papírů na olej A4.

obj.číslo
9179272

AKCE

36,-- 
bez DPH

43,60 
včetně DPH

AKCE

198,80 
bez DPH

240,60 
včetně DPH

AKCE

75,-- 
bez DPH

90,80 
včetně DPH

AKCE

135,-- 
bez DPH

163,40 
včetně DPH

AKCE

367,-- 
bez DPH

444,10 
včetně DPH

AKCE

od 107,-- 
bez DPH

129,50 
včetně DPH
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Dekorativní potřeby



NOVINKY

• BAMBULKY TŘPYTIVÉ,  
    100 KS
Bambulky třpytivé, 100 ks 
- polypropylenové - 3,8 cm - 18 ks, 
2,5 cm - 24 ks, 1,3 cm - 58 ks.
Velikost balení: 18 x 28 cm. 
Mix barev a velikostí.

obj.číslo
9179611

AKCE

61,30 
bez DPH

74,20 
včetně DPH

• PERLIČKY, 350 KS
Perličky 350 ks, 5 mm.

obj.číslo
9179612

AKCE

50,80 
bez DPH

61,50 
včetně DPH

obj.číslo barva
0131712 ● sv.modrá
0131714 ● modrofialová
0131720 ● tm.modrá
0131717 ● hnědá
0131716 ● růžová
0131725 ● sv.růžová
0131726 ● tm.růžová
0131719 ● tyrkysová
0131728 ●●●●●●●●●●  mix 10-ti barev

obj.číslo barva
0131721 ● černá
0131710 ●● bílá
0131711 ● červená
0131718 ● oranžová
0131722 ● tm.červená
0131723 ● sv.zelená
0131713 ● střed.zelená
0131724 ● tm.zelená
0131715 ● žlutá

• KREPOVÝ PAPÍR
Rozměr: 0,5 x 2 m.

Od
st

ín
y b

ar
ev

 js
ou

 o
rie

nt
ač

ní
.

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

možnost
zakoupit

po barvách
samostatně

• PĚNOVÉ KVĚTINY 
425 ks. Mix barev a velikostí (2 - 5 cm).

obj.číslo
9256627

AKCE

152,-- 
bez DPH

183,90 
včetně DPH

• PEŘÍ MĚKKÉ BAREVNÉ    
    KROPENATÉ, 100 KS
Vhodné jako polotovar pro další tvoření 
podle vlastní fantazie. Záleží už jen 
na vaší kreativitě. Balení obsahuje 100 
kusů peříček růchných velikostí v 5 
barvách. Rozměry: cca 3 - 12 cm.
Nevhodné pro děti do 3 let.

obj.číslo
9299701

AKCE

82,-- 
bez DPH

99,20 
včetně DPH

• KNORR DEKORAČNÍ 
    LEPICÍ PÁSKA GLITTER
Dekorativní samolepicí washi pásky jsou 
dokonalým doplňkem kreativních projektů, 
kterým dodají tyto pásky jiskru a lesk. 
Někdy stačí malý kousek pásky, aby Váš 
design posunul o další úroveň výš. Pomocí 
dlouhých nebo krátkých střihů můžete 
vytvářet jedinečné karty, alba, pozvánky, 
dekorace a další.

obj.číslo
9179618

AKCE

87,50 
bez DPH

105,90 
včetně DPH

dostupné 
i v jiných
motivech

• DEKORAČNÍ FILC
Použití: ve výtvarné výchově, k dekoračním účelům, na výrobu 
ozdob, upomínkových předmětů, hraček, maňásků, loutek a jiných 
postaviček, při výrobě doplňků karnevalových masek, k vykládání 
kazet šperkovnic...Lze stříhat, lepit, sešívat.

• formát: 20 x 30 cm
• balení: 10 ks

obj.číslo barva
9250160 ● žlutá
9250161 ● červená
9250162 ● tm.modrá
9250163 ● oranžová
9250164 ● tm.zelená
9250165 ● hnědá
9250166 ● černá
0205472 ●●●●●●●●●●●  mix 10-ti barev

dostupné 
v různých
barvách

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

10 ks

1 ks

AKCE

105,-- 
bez DPH

127,10 
včetně DPH

AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30 
včetně DPH
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Dekorativní potřeby

• BLOK MOTIV INTENSIV
Kreativní sada Basics Intensive obsahuje 
různé motivy papírů pro výrobu Vašeho 
originálního výrobku či dárku. Vhodné 
pro rozvoj nejen dětské kreativity. Sada 
osahuje 20 listů v mixu barev a vzorů.
Rozměr: 24 x 34 cm. Gramáž: 270 g/m².

obj.číslo
9065491

AKCE

165,-- 
bez DPH

199,70 
včetně DPH

• SADA BAREVNÝCH PAPÍRŮ 
    NA ORIGAMI
Obsahuje: 120 listů, 70 g/m². Rozměr: 15 x 15 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.

obj.číslo
9179732

• PŘÍRODNÍ LÝKO
Vhodné k různému dekorování, výplním 
košíčků, balení dárkových košů, různých 
dárků, vyplétání i jako ozdobná stužka 
nejen při vázání květin. Obsah: 50 g.

dostupné 
i v dalších
barvách

obj.číslo barva
9179278 ● hnědá
9179279 ● černá

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

• FORMA NA ODLÉVÁNÍ 
    - VELIKONOCE
Plastová forma k opakovanému 
používání, rozměr 20 x 30 cm. 
Vhodná pro odlévání ze sádry, 
modelovací hmotu apod.

obj.číslo
9152322

dostupné 
i v jiných
motivech

AKCE

42,-- 
bez DPH

50,80 
včetně DPH



NOVINKY

• SISALOVÉ VLÁKNO
Barvené sisalové vlákno vhodné 
k dekoračním účelům nebo jako 
výplňový materiál do aranžmá. 
Barva: zelená. Obsah: 50 g.

obj.číslo
9256638

dostupné 
i v dalších
barvách

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

• SISALOVÝ PAPÍR
Sada obsahuje 5 kusů sisalových 
papírů bez třpytek v mixu barev:
červená, žlutá, bílá, zelená, modrá.
Rozměr: 23 x 33 cm.
Materiál je velmi kvalitní, je testován 
na nezávadnost LGA tested.

obj.číslo
9256642

AKCE

103,-- 
bez DPH

124,60 
včetně DPH

dostupné 
i v jiných
motivech

• CHLUPATÉ DRÁTY
Chlupaté dráty, 50 ks, 
0,6 cm x 30 cm.

obj.číslo
9266948

AKCE

35,-- 
bez DPH

42,40 
včetně DPH

• SKICÁK MFP A3/20 LISTŮ DISNEY
Trhací sešit nebo blok s čistými bílými listy (bez linky). 
Formát: A3, gramáž: 190 g, počet listů: 20 listů.

obj.číslo
9677656

AKCE

63,-- 
bez DPH

76,20 
včetně DPH

dostupné 
i ve velikosti

A4

AKCE

52,50 
bez DPH

63,50 
včetně DPH



• POLOBOTKA FRESIA
Dámská pletená vycházková 
polobotka s růžovými detaily.

• materiál: textilie + PU
• podešev: EVA/ guma
• barva: modrorůžová

obj.číslo velikost
9707307 35
9707308 36
9707309 37
9707310 38

obj.číslo velikost
9707311 39
9707312 40
9707313 41
9707314 42

• PANTOFLE JUNO WHITE
• dámský korkový nazouvák s podešví zvýšenou 
   v patní části
• bílý svršek z kůže povrstvené PU
• materiál: kůže/ PU
• podešev: korek/ EVA pěna
• váha: 330 g
• barva: bílá

obj.číslo velikost
9718560 35
9718561 36
9718562 37
9718563 38

obj.číslo velikost
9718564 39
9718565 40
9718566 41
9718567 42

 

• SANDÁL CAMPER
• letní sandál sportovního designu
• s plnou špicí a bohatou perforací
• šňůrka na utahování pro perfektní nastavení 
   šířky sandálu
• materiál: textilie + PU
• podešev: phylon/ guma
• barva: šedá

obj.číslo velikost
9707505 36
9707506 37
9707507 38
9707508 39
9707509 40
9707510 41

obj.číslo velikost
9707511 42
9707512 43
9707513 44
9707514 45
9707515 46

• KROKSY MARINE
• moderní nazouváky typu kroksy, 
   s patním páskem 
   a bohatou perforací
• materiál: EVA
• podešev: EVA
• barva: růžová
• dostupné i v šedé variantě

obj.číslo velikost
9704160 36
9704161 37
9704162 38
9704163 39

obj.číslo velikost
9704164 40
9704165 41
9704166 42

 

• POLOBOTKA TWIST
• outdoorová polobotka v moderním designu
• odolná, příjemná na nošení
• materiál: softshell
• podešev: phylon/ kaučuk
• barva: černá

obj.číslo velikost
9705957 36
9705958 37
9705959 38
9705960 39
9705961 40
9705962 41

obj.číslo velikost
9705963 42
9705964 43
9705965 44
9705966 45
9705967 46

• PANTOFLE MARS
• korkové nazouváky se svrškem z materiálu 
   action leather (štípaná kůže s povrchovou 
   polyuretanovou úpravou)
• bílý svršek z kůže povrstvené PU
• materiál: action leather
• podešev: korek/ EVA pěna
• norma: EN 20347* vybrané požadavky
• barva: bílá

obj.číslo velikost
9700560 36
9703483 37
9700562 38
9703484 39
9700563 40
9700564 41

obj.číslo velikost
9703485 42
9703486 43
9703487 44
9703488 45
9703489 46
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Volnočasová obuv

AKCE

509,-- 
bez DPH

615,90
včetně DPH

AKCE

669,-- 
bez DPH

809,50
včetně DPH

AKCE

169,-- 
bez DPH

204,50
včetně DPH

AKCE

599,-- 
bez DPH

724,80
včetně DPH

AKCE

409,-- 
bez DPH

494,90
včetně DPH

AKCE

389,-- 
bez DPH

470,70
včetně DPH



• SANDÁL CAMPER
• letní sandál sportovního designu
• s plnou špicí a bohatou perforací
• šňůrka na utahování pro perfektní nastavení 
   šířky sandálu
• materiál: textilie + PU
• podešev: phylon/ guma
• barva: šedá

• PANTOFLE MARS
• korkové nazouváky se svrškem z materiálu 
   action leather (štípaná kůže s povrchovou 
   polyuretanovou úpravou)
• bílý svršek z kůže povrstvené PU
• materiál: action leather
• podešev: korek/ EVA pěna
• norma: EN 20347* vybrané požadavky
• barva: bílá

• SANDÁL ARSAN
• bezpečnostní celokožený sandál
• s ocelovou špicí (S1), bez ocelové špice (O1)
• materiál: buvolí useň
• podešev: PU2D
• norma: EN 20347
• barva: černá

obj.číslo velikost popis
9702078 36 S1
9702079 37 S1
9702080 38 S1
9702081 39 S1
9702082 40 S1
9702083 41 S1
9702084 42 S1
9702085 43 S1
9702086 44 S1
9702087 45 S1
9702088 46 S1
9702089 47 S1
9702051 48 S1

obj.číslo velikost popis
9703009 36 O1
9703010 37 O1
9702022 38 O1
9702023 39 O1
9702024 40 O1
9702025 41 O1
9702026 42 O1
9702027 43 O1
9702028 44 O1
9702029 45 O1
9702001 46 O1
9703011 47 O1
9702019 48 O1

• POLOBOTKA FOREST LOW O1
• pracovní polobotka trekového vzhledu
• materiál: semišová useň, textil
• podešev: PU2D
• norma: EN 20347
• barva: modrošedá

obj.číslo velikost
9703226 38
9703227 39
9703228 40
9703229 41
9700561 42
9702362 43

obj.číslo velikost
9703230 44
9703231 45
9703236 46
9703232 47
9703233 48

• POLOBOTKA FIRLOW O1
• celokožená pracovní polobotka
• šňůrka na utahování pro perfektní 
   nastavení šířky sandálu
• materiál: hovězí useň
• podešev: PU2D
• norma: EN 20347
• barva: černooranžová

obj.číslo velikost
9700485 36
9700459 37
9700440 38
9700441 39
9700442 40
9700443 41
9700444 42

obj.číslo velikost
9700445 43
9700449 44
9700446 45
9700447 46
9700489 47
9700448 48

• SANDÁL TANGERSAN S1
• bezpečnostní sandál s laminátovou špicí
• materiál: mikrovlákno, prodyšná textilie
• podešev: PU/ PU
• norma: EN 20345
• barva: modrá

obj.číslo velikost
9707700 35
9702474 36
9702399 37
9702476 38
9702479 39
9702468 40
9702469 41

obj.číslo velikost
9702477 42
9702437 43
9702436 44
9702478 45
9702467 46
9702463 47
9702395 48

• POLOBOTKA CXS KORNAT O1
Textilní polobotka s reflexními doplňky, protiskluzová, olejivzdorná, antistatická.
Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru pratelného do 30 °C, přední část zesílena 
mikrovláknem, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka. Podešev: PU/ PU. Barva: černomodrá.

obj.číslo velikost
9702720 35
9702721 36
9702722 37
9702723 38

obj.číslo velikost
9702724 39
9702725 40
9702726 41
9702727 42

obj.číslo velikost
9702728 43
9702729 44
9702730 45
9702731 46

obj.číslo velikost
9708026 47
9708027 48

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře 11K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

Pracovní obuv

AKCE

539,-- 
bez DPH

652,20
včetně DPH

AKCE

539,-- 
bez DPH

652,20
včetně DPH

AKCE

339,-- 
bez DPH

410,20
včetně DPH

AKCE

1.019,-- 
bez DPH

1.233,-- 
včetně DPH

AKCE

589,-- 
bez DPH

712,70
včetně DPH

AKCE

529,-- 
bez DPH

640,10
včetně DPH

O1 S1



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

Trika / Mikiny / Kraťasy

• MIKINA DONA
• mikina s dlouhým rukávem
• v pase s úpletem
• materiál: 65% bavlna, 35% polyester, 300 g/m²

obj.číslo velikost barva
9700862 S ● kr. modrá
9700861 M ● kr. modrá
9700860 L ● kr. modrá
9700865 XL ● kr. modrá
9700863 XXL ● kr. modrá
9700864 XXXL ● kr. modrá

obj.číslo velikost barva
9700834 S ● červená
9700835 M ● červená
9700836 L ● červená
9700837 XL ● červená
9700838 XXL ● červená
9703095 XXXL ● červená

AKCE

249,-- 
bez DPH

301,30 
včetně DPH

• DÁMSKÉ TRIKO ELLA
Dámské tričko s průkrčníkem do V. Krátký rukáv raglánového typu. Střih 
zvýrazňující dámskou postavu a elastan pro pružnost a dlouhodobé 
udržení tvaru. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší 
měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Saténová etiketa. 
Vhodné pro potisk a výšivku.

• materiál: 95% bavlna, 5% elastan, 180 g/m²
• dále dostupné i v bílé barvě, středně modré, 
   tyrkysové a červené

obj.číslo velikost barva
9718702 S ● černá
9718703 M ● černá
9718704 L ● černá
9718705 XL ● černá
9718706 XXL ● černá

obj.číslo velikost barva
9718708 S ● zel.jablko
9718709 M ● zel.jablko
9718726 L ● zel.jablko
9718727 XL ● zel.jablko
9718728 XXL ● zel.jablko

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

• TRIKO TRENDY
• trendy tričko s krátkým rukávem
• zdvojené lemy
• vyrobeno z kvalitní, česané bavlny s příměsí elastanu, jemná na dotek
• materiál: 95% česaná bavlna, 5% elastan, 180 g/m²
• dále dostupné i ve sv.šedé, tm.šedé a středně modré barvě

obj.číslo velikost barva
9706758 S ● sv.khaki
9706759 M ● sv.khaki
9706760 L ● sv.khaki
9706761 XL ● sv.khaki
9706762 XXL ● sv.khaki
9706763 XXXL ● sv.khaki
9706764 4XL ● sv.khaki

obj.číslo velikost barva
9706751 S ● tm.modrá
9706752 M ● tm.modrá
9706753 L ● tm.modrá
9706754 XL ● tm.modrá
9706755 XXL ● tm.modrá
9706756 XXXL ● tm.modrá
9706757 4XL ● tm.modrá

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40
včetně DPH

• MONTÉRKOVÉ KRAŤASY SUMMER
• prodyšné a odlehčené šortky s multifunkčními kapsami
• propracovaná silueta
• multifunkční boční měchová kapsa
• kapsa na mobil do velikosti 5,6“
• víceúčelová kapsa na nářadí
• reflexní prvky
• použití: vnitřní a venkovní prostory při vyšších teplotách
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m²
• dále dostupné i ve sv. modré barvě

obj.číslo velikost barva
9707078 46 ● khaki
9707079 48 ● khaki
9707080 50 ● khaki
9707081 52 ● khaki
9707082 54 ● khaki

obj.číslo velikost barva
9707083 56 ● khaki
9707084 58 ● khaki
9707085 60 ● khaki
9707086 62 ● khaki
9707087 64 ● khaki

AKCE

459,-- 
bez DPH

555,40
včetně DPH



PAPE.CZ partner Vaší kanceláře 13K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

Brýle / Rukavice / Ponožky / Návlek na obuv

• BRÝLE V1011E
• velký polykarbonátový zorník 
• účinné nepřímé větrání 
• ergonomický tvar
• bez kovových částí
• UV filtr, nemlživá úprava, 
   úprava proti poškrabání
• norma: EN 170

obj.číslo
9700910

• BRÝLE P4 DÁMSKÉ
• norma: EN 166
• materiál: polykarbonátový 
   zorník, polykarbonátové straničky 
   s gumovými sedly
• úprava zorníků: UV filtr, nemlživá  
   úprava, úprava proti poškrábání
• barva zorníků: čiré

obj.číslo
9714025

• BRÝLE P1
• povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování a poškrábání
• stylový, lehký design - 27,5 g, měkký nosní můstek a postranice
• odolají teplotám -5 °C až +55 °C a nárazu o rychlosti až 45 m/s
• vhodné k delšímu používání
• UV filtr
• norma: EN 166
• materiál: polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky

obj.číslo popis
9706679 kouřové

obj.číslo popis
9714019 čiré

obj.číslo popis
9714020 žluté

• PRACOVNÍ RUKAVICE 
    DICK BASIC
• polomáčené
• v nabídce i s prodejní etiketou (SPE)
• barva: šedá
• máčení: latex
• norma: EN388:2016 2131X
• materiál: polyester/ bavlna

obj.číslo velikost
1212321 8
1212322 9
1212323 10

• PRACOVNÍ RUKAVICE 
    TOP UP Č.9
• barva: šedo-červená
• norma: EN388 2016: 3122X
• velikost: 9, 11, 12, 13; i s prodejní 
   etiketou (SPE) u velikosti 11 (A10043)
• manžeta: vyztužená
• materiál dlaně: hovězí štípenka
• materiál hřbetu: bavlna

obj.číslo
9708344

• PRACOVNÍ RUKAVICE 
    BUDDY EVO
• vnější strana: PVC terčíky
• barva: bílá
• materiál: nylon/ bavlna

obj.číslo velikost
9300221 6
9300222 7
9300223 8
9300224 9
9300225 10
9300226 11

• PRACOVNÍ RUKAVICE EASY
• manžeta: suchý zip
• barva: černá
• norma: EN388:2016 2122X
• materiál dlaně: ovčí kůže
• materiál hřbetu: bavlna

obj.číslo velikost
9705780 7
9705781 8
9705782 9
9705783 10
9705784 11

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

AKCE

25,90 
bez DPH

31,30 
včetně DPH

AKCE

13,90 
bez DPH

16,80 
včetně DPH

AKCE

10,90 
bez DPH

13,20 
včetně DPH

AKCE

39,90 
bez DPH

48,30 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

• PONOŽKY ADN
• spodní strana chodidla se zesílením
• funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci
• vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna
• odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost
• materiál: 30% nylon, 25% bavlna, 20% COOLMAX, 
   23% polyester, 2% elastan

obj.číslo velikost barva
9706206 36 - 38 ● ●  šedozelená
9706207 39 - 41 ● ●  šedozelená
9703619 42 - 45 ● ●  šedozelená
9706208 46 - 48 ● ●  šedozelená
9706213 36 - 38 ● ●  šedooranžová
9706214 39 - 41 ● ●  šedooranžová

obj.číslo velikost barva
9706215 42 - 45 ● ●  šedooranžová
9706216 46 - 48 ● ●  šedooranžová
9706209 36 - 38 ● ●  šedomodrá
9706210 39 - 41 ● ●  šedomodrá
9706211 42 - 45 ● ●  šedomodrá
9706212 46 - 48 ● ●  šedomodrá

• NÁVLEK NA OBUV LUKE
• hmotnost: 2,5 g
• rozměr: 15 x 41 cm
• balení: 1 sáček - 100 ks
• materiál: polyetylen
• barva: modrá
• velikost: uni

obj.číslo
0163908

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH



• GUMOVACÍ PERO S VÍČKEM
• snadné gumování a přepisování
• dvě gumy
• kulička: 0,7 mm, linka: 0,5 mm
• barva těla odpovídá barvě náplně
• ideální do školy i kanceláře
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2300035 ● černá
2300034 ● modrá
2300033 ● červená
2300032 ● zelená
2300031 ● fialová
2300030 ● růžová
2300029 ● nebesky modrá

4 + 1

• KŘÍDOVÝ POPISOVAČ 
    UNI CHALK MARKER
• popisovač s kulatým hrotem 1,8 - 2,5 mm
• na různé materiály
• nepermanentní značení
• vnitřní i venkovní použití
• oděruvzdorné a světlostálé značení
• syté barvy
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2570350 ●● bílá
2570351 ● neon žlutá
2570352 ● neon oranžová
2570353 ● neon zelená
2570354 ● neon růžová

obj.číslo barva
2570355 ● neon červená
2570356 ● sv. modrá
2570357 ● fialová
2570358 ● zlatá
2570359 ● stříbrná

Nature

• EMOTT FINE LINER SADY
Samotný název EMOTT je odvozen ze slova EMOTIONAL, 
což také naznačuje, že je to skvělý liner pro vyjádření pocitů. 
Zatímco pera vypadají elegantně a jemně, jejich hrot je velice odolný, 
neohýbá se a netřepí se, protože je vybaven vnějším ochranným 
obalem. To zajišťuje konzistentní tenkou linku při psaní v jakémkoliv 
úhlu nebo pod jakýmkoliv tlakem. Plusem jsou potom jasné linie, 
vynikající barvy, vysoká kryvost a voděodolný, otěru odolný 
a světlostálý inkoust. Potom je jasné, že vaše barevné práce vytvořené 
s EMOTT budou vypadat jasně, krásně barevně a vydrží věčnost.

• tloušťka hrotu: 0,4 mm
• vhodné pro leváky
• lehké a hladké psaní
• špičková kvalita
• rychleschnoucí inkoust

obj.číslo popis
2300025 sada mix barev
2300026 sada FLORAL

obj.číslo popis
2300027 sada NATURE
2300028 sada CANDY

FloralCandy mix barev

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30
včetně DPH

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90
včetně DPH



NOVINKA

gumovací pero 
+ modré pero

zdarma

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

Psací potřeby

AKCE

44,-- 
bez DPH

53,20 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH



• PASTELKY STABILO® WOODY 3V1/ 6 BAREV
Multifunkční pastelka, vodovka a voskovka v jednom. 
Ideální pro dětské ruce díky své tloušťce. Nelámavá tuha XXL 
o průměru 10 mm - jako 8 standardních pastelek. Kreslí 
na různé povrchy: dřevo, karton, sklo, kůže, plast, kov, černý 
papír a další hladké povrchy. Lze snadno smýt vodou. 
Vyrobena 100% ze dřeva certifikovaného PEFC™.

• 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

• STABILO® BOSS ORIGINAL ARTY
• se zvýrazňovači si v textu označíte vše důležité
• zkosený tvar hrotu napomáhá přesnějšímu podtržení
• barvy v sadě: vícebarevná
• zvýrazňovač STABILO s permanentním inkoustem
• stopa je široká 5 mm
• v balení očekávejte 23 ks zvýrazňovačů

obj.číslo
0273319

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře 15K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

Psací potřeby

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

590,-- 
bez DPH

713,90
včetně DPH



NOVINKA

obj.číslo
0205381

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60
včetně DPH



www.pilotpen.cz

77,4%

obj.číslo barva
02013350201335 ● černá
02013440201344 ● sv.modrá
02013430201343 ● růžová

obj.číslo barva
0201336 ● červená
0201334 ● fialová

obj.číslo barva
02013370201337 ● modrá
02013330201333 ● zelená

• PILOT ACROBALL
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.

• PILOT MAICA
• gelový roller pro přesné a jemné písmo
• ideální pro psaní v šablonách
• s víčkem ozdobeným imitací diamantu a očkem pro zavěšení
• bio polymerová náplň zabraňuje rozpíjení a zajišťuje hladké psaní
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,4 mm, šířka stopy: 0,2 mm

3 + 1

je vyrobený z

86%
z recyklovaných plastů 

s podílem 2,5 % plastů  
z oceánů, jezer a řek.*

skvělé pero 
z plastové 
lahve.

EcoBall

* Pevný plastový materiál získaný z oceánů,
pláží, řek, jezer a břehů vodních toků.

0012/2910101 černá 

červená

00 12/2910103 modrá
0012 / 29104  zelená

Pilot B2P EcoBall
• Kuličkové pero se stiskacím mechanismem

a vyměnitelnou náplní 
• Vyrobeno z 86 % z recyklovaných plastových lahví

s podílem 2,5 % plastů z oceánů, jezer a řek 
• Tvar těla upozorňuje svým tvarem na použitý materiál
• Inkoust na olejové bázi pro hladké psaní
• Průměr hrotu: 1,0 mm
• Šířka stopy: 0,27 mm

BA RVA ECOBA LL N Á PLŇ

● 

●  
●

●  

+

obj.číslo barva
02017900201790 ● černá
02017960201796 ● sv.modrá
02017950201795 ● růžová

obj.číslo barva
0201791 ● červená
0201794 ● fialová
02017970201797 ● ●  černomodrá

obj.číslo barva
02017920201792 ● modrá
02017930201793 ● zelená

pero 
+ kosmetické zrcátko

zdarma

• PILOT TWIN MARKER 
Twin Marker je popisovač, který neobsahuje toxická rozpouštědla. 
Jeho rychleschnoucí, permanentní inkoust je odolný proti vodě 
a světlu. Vysoce praktický dvojitý hrot umožňuje kombinovat 
dvě doplňující se velikosti tahů (střední a široké). Twin Marker 
je součástí produktové řady Begreen, vyrobené z recyklovaného 
plastu. Jeho dvojí hrot nabízí dva styly psaní a použití. Univerzální 
popisovač 2 v 1! Vyrobeno z 82,6% recyklovaného plastu 
(s výjimkou vyměnitelných částí), abychom snížili dopad 
na životní prostředí. S víčkem.

• šířka stopy: 0,40 mm
• průměr hrotu: 0,80 mm

obj.číslo barva
02733900273390 ● černá
02733920273392 ● červená
02733910273391 ● modrá

82,6%

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH



www.pilotpen.cz

• PILOT V-BOARD MASTER BEGREEN SADA
• popisovač na bílé tabule s vyměnitelnou náplní
• tlaku odolný hrot
• intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti
• stopa je při použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny

91%

20 % 
sleva

obj.číslo
0201655

je vyrobený z

86%
z recyklovaných plastů 

s podílem 2,5 % plastů  
z oceánů, jezer a řek.*

skvělé pero 
z plastové 
lahve.

EcoBall

* Pevný plastový materiál získaný z oceánů,
pláží, řek, jezer a břehů vodních toků.

0012/2910101 černá 

červená

00 12/2910103 modrá
0012 / 29104  zelená

Pilot B2P EcoBall
• Kuličkové pero se stiskacím mechanismem

a vyměnitelnou náplní 
• Vyrobeno z 86 % z recyklovaných plastových lahví

s podílem 2,5 % plastů z oceánů, jezer a řek 
• Tvar těla upozorňuje svým tvarem na použitý materiál
• Inkoust na olejové bázi pro hladké psaní
• Průměr hrotu: 1,0 mm
• Šířka stopy: 0,27 mm

BA RVA ECOBA LL N Á PLŇ

● 

●  
●

●  

obj.číslo barva
0201443 ● modrá
0201444 ● červená

• KOREKČNÍ PÁSKA PILOT 
    WITHE LINE RT
Stiskací korektor s výměnnou náhradní páskou 
a velice atraktivním designem.

• délka pásky: 6 m
• šířka stopy: 4 mm
• přátelský k životnímu prostředí

obj.číslo popis
0841720 korekční páska
0841721 náhradní páska

2 + 1

obj.číslo barva
0201449 ● zelená
0201448 ● černá

88,4%

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30
včetně DPH

188,--

korekční páska

náhradní páska
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AKRYLOVÉ 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



• SEŠÍVAČKA NOVUS MINI
• plnění shora s jednoduchým vedením sponek
• hloubka vkládání: 20 mm
• barva: zelená lesk
• kapacita: 12 listů
• na 150 ks sponek 24/6
• balení: 1 ks vč. 320 sponek 24/6
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2514007 ● zelená
2514008 ●  růžová

obj.číslo barva
2514006 ●  modrá
2514005 ● černá

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

obj.číslo barva
25140022514002 ● fialová
2514010 ● zelená

obj.číslo barva
2514004 ● modrá
2514009 ● oranžová

obj.číslo barva
25140032514003 ● růžová

• 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. AKCE

190,-- 
bez DPH

229,90 
včetně DPH

• NOVUS C 3FC
Kapacita 30 listů. Cenově výhodná sešívačka s funkcí Flat Clinch 
- plochým sešíváním pro úsporu místa v pořadačích. Celokovová 
s plastovým opláštěním. Pevné ploché sešívání a sponkování. Plnění 
shora s jednoduchým vedením sponek. Max. hloubka vkládání papíru 
60 mm. Kapacita: 100 kusů sponek 24/6, 150 kusů sponek 26/6 Super. 
Balení vč. 200 sponek 24/6 DIN SUPER. Prodloužená záruka: 5 let.

obj.číslo barva
2514000 ● modrá

ploché 
šítí

30
5 let

záruka

60 mm

obj.číslo barva
2514001 ● černá

2x sešívačka
+ sprchový gel

zdarma

2 + 1

• DAHLE 534
• vysoce kvalitní nože Solingen pro ostrý řez
• stabilní přítlačné rameno s ocelovým zpevněním
• pro více druhů materiálů: papír, karton, textil, fotografie a fólie
• dva příložníky, nastavitelný zadní doraz, natištěné formáty a úhly
• řezný výkon list A4 80 g/m²: 15 ls
• záruční doba: 24 měsíců
• rozměry: 460 mm a 1,5 mm
• A3

obj.číslo
0600841

řezačka
+ dárková sada

zdarma

1 + 1
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AKCE

2.995,-- 
bez DPH

3.624,-- 
včetně DPH

AKCE

245,-- 
bez DPH

296,50 
včetně DPH



• KANCELÁŘSKÁ LEPICÍ  
    PÁSKA KORES
Kancelářská lepicí páska, transparentní. 
Rozměr: 10 mm x 12 m.

obj.číslo
1020900

AKCE

3,90 
bez DPH

4,70 
včetně DPH

• GUMFIX LEPICÍ GUMA
Bílá lepicí guma pro připevnění plakátů, map, vzkazů apod. 
Pomocí Gumfixu lze uchytit také konce koberců či upevnit 
předměty na pracovním stole. Nezanechává skvrny na nábytku. 
84 ks předsekaných čtverečků v balení. Obsah 50 g.

obj.číslo
2535338

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

• TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE 
    APLI PREMIUM, 20 W
Tavná pistole roztaví lepicí tyčinku 
a stáčí ji do tekutého lepidla. Doporučuje 
se pro drobné opravy, ruční práce, 
kutilství, atd. Vhodný pro různé druhy 
materiálů: plast, keramika, kůže, textil, 
dřevo, atd.

obj.číslo
1002001

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

• TAVNÉ TYČINKY TRANSPARENTNÍ
• tavné tyčinky pro výtvarné a dekorační práce
• určené do tavné pistole 20 W (malá)
• vhodné na spojení různých materiálů: plast, 
   kůže, textil a dřevo
• balení: 10 ks
• rozměr: 7,5 mm x 10 mm

obj.číslo
2300052

AKCE

34,-- 
bez DPH

41,10 
včetně DPH

• TAVNÉ TYČINKY MIX BAREV
• transparentní zabarvené lepidlo
• vhodné na spojení různých materiálů: plast,     
   kůže, textil a dřevo
• k použití i k plastickému dekorování povrchů
• barvy: žlutá, zelená, modrá, červená, 
  černá, transparentní
• balení: 12 ks
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo
2300051

AKCE

44,-- 
bez DPH

53,20 
včetně DPH

• LEPICÍ TYČINKA DONAU
Lepicí tyčinka s bílým lepidlem pro školní i domácí použití. 
Výborná na papír, lepenku, fotografický papír, textilie a další. 
Neobsahuje rozpouštědla, netoxická, vodou smývatelná. 
Na bázi PVP. Nedeformuje lepenou plochu a snadno se nanáší. 
Životnost až 6 let. Obsah: 15 g.

obj.číslo
1026001

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH

• PÁSKA MAGNETICKÁ  
    MAGNETOPLAN
Samolepicí magnetická, kterou lze snadno 
odtrhávat z odvíječe. Nalepením částí 
pásky na zadní stranu papíru, kartonu, 
fotky atp. vytvoříte magneticky 
přichytitelný objekt. Můžete jej pak 
připevnit na magnetickou tabuli, 
do magnetické vitríny nebo na flipchart. 
Páska umožňuje vytvořit z vnějšku 
neviditelné magnetické přichycení.

• velikost: 5 m x 19 mm

obj.číslo
0864507

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

obj.číslo
0864518

• SAMOLEPICÍ MAGNETY 
    MAGNETOPLAN TAKKIS
Samolepicí magnety Magnetoplan Takkis 
lze snadno vytahovat z dávkovače. 
45 ks magnetů v balení. 

• velikost: 30 x 20 mm
• tloušťka: 0,75 mm

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH
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• KORKOVÁ TABULE
Kvalitní odolný povrch z korku. 
Včetně sady na zavěšení. 
Rozměr: 60 x 90 cm.

obj.číslo
0606412

AKCE

249,-- 
bez DPH

301,30 
včetně DPH

• ŠPENDLÍKY NA NÁSTĚNKU  
    EISBÄR - VLAJKA
Na objednávku lze i jednotlivé barvy zvlášť. 
Balení barevného mixu. Obsah: 25 ks.

obj.číslo
0813010

• PŘIPÍNÁČEK 223 RON
100 ks. 

obj.číslo
0812300

AKCE

12,-- 
bez DPH

14,50 
včetně DPH

• KANCELÁŘSKÉ SPONKY
Kancelářské sponky různých různých rozměrů.

AKCE

od 7,30 
bez DPH

8,80 
včetně DPH

obj.číslo délka (mm) ks/bal. cena bez DPH
0811831 28 100 7,30,--
0811833 50 75 19,--
0811834 75 25 32,--

• DOPISNÍ SPONY ŠÍPOVÉ
50 ks. 32 mm.

obj.číslo
0811845

AKCE

9,90 
bez DPH

12,-- 
včetně DPH

obj.číslo
0810101

• DRÁTKY RON 24/6
Špičková kvalita a síla. 2000 drátků v krabičce.

AKCE

12,40 
bez DPH

15,-- 
včetně DPH

• ODPADKOVÝ KOŠ
Odpadkový koš z odolného a pevného polypropylenu. Praktický design 
a kvalitní provedení umožňuje všestranné využití - ideální do kanceláře 
nebo domácnosti. Objem: 16 l. Rozměry: Ø 310 mm, výška: 310 mm.

obj.číslo barva
0610654 ● černá
0610653 ● červená
0610651 ● zelená
0610655 ● žlutá
0610650 ● modrá

obj.číslo barva
0610652 ● tm.modrá
0610656 ● oranžová
0610658 ● šedá
0610657 ● fialová

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

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

obj.číslo barva
0610644 ● černá
0610643 ● červená
0610641 ● zelená
0610645 ● žlutá
0610640 ● modrá

obj.číslo barva
0610642 ● tm.modrá
0610646 ● oranžová
0610648 ● šedá
0610647 ● fialová

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH
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AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH



• ŠŇŮRKA FUN NA JMENOVKY
Textilní pásek s pojistkou za krkem pro bezpečné použití 
v průmyslu a jiných provozech. S bezpečnostní pojistkou, 
karabinou, kroužek na klíče. Velikost: 5 mm x 46 cm. 
Balení/10 ks, prodej po balení.

obj.číslo barva
2003084 ●  fialová
2003085 ●  modrá
2003086 ●●  bílá
2003087 ● červená
2003088 ● žlutá

obj.číslo barva
2003089 ● zelená
2003094 ●  tyrkysová
2003096 ● černá
2003097 ● malinová
2003098 ● limetková

AKCE

390,-- 
bez DPH

471,90 
včetně DPH

• SPOKO NÁSTĚNNÉ HODINY, Ø 30 CM, 
    S TEPLOMĚREM, ČERNÉ
Kombinované nástěnné analogové hodiny s teploměrem jsou 
výborným doplňkem nejen do kanceláří. Černý kovový rám, 
bílý ciferník s černými bezpatkovými číslicemi, ocelové ručičky, 
včetně sekundové. Transparentní kryt chrání hodiny 
před nečistotami. Snadná instalace a údržba.

• barevný kovový rám, šířka 1,5 cm
• rozměr: Ø 30 cm/ hloubka: 4,5 cm
• provoz na AA baterii (není součástí balení)
• balení: 1 ks/ krabice

obj.číslo
1100215

AKCE

490,-- 
bez DPH

592,90 
včetně DPH

obj.číslo popis balení ks
0865008 sponkovačka
0810166 drátky 53/4 2000
0810165 drátky 53/6 2000

• SPONKOVAČKA NOVUS UNIVERSAL J-13
Typ sponek A. Malý ruční sponkovač v kvalitním plastovém krytu pro univerzální 
použití. Pracuje s tenkými drátěnými sponkami. Uzamčení rukojeti pro skladování 
nebo když není v chodu. Kontrolní průzor ukazuje aktuální stav naplnění sponkami. 
Quick-Loading-System: spodní plnící mechanismus s bezpečnostním zámkem 
pro snadné doplňování sponek.

Tenké drátěné sponky pro ruční, elektrické-, přes- a airtrackers, ideální 
pro upevnění tkanin a textilií. 1000 a 2000 ks.

AKCE

320,-- 
bez DPH

387,20 
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

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

• NŮŽKY DAHLE HOME
Univerzální, antikorozní, speciální nůžky z kalené oceli, tvrdost - 54 
podle Rockwella. Rukojeti z nelámavého ABS plastu. Multifunkční.
Rozměr: 21 cm.

obj.číslo
0870275

• NŮŽKY OFFICE COMFORT-GRIP
Nerezové nůžky z kalené speciální oceli s vysokou odolností. Nabroušené 
čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu 
optimálně padnou do ruky. Pryžové měkké rukojeti pro příjemné stříhání.

obj.číslo rozměr (cm)
0870272 24,7

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

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

24,7 cm

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

20,1 cm
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AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH

sponkovačka

drátky



• EXACOMPTA SPISOVÉ DESKY 
    S GUMIČKOU A ŠTÍTKEM
• pro formát A4 maxi
• rozměry: 240 x 320 mm
• materiál: prešpán, 400 g/m²
• kapacita: 250 listů papíru (80 g/m²)
• popisovatelný štítek na hřbetu
• balení: 1 ks
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2300086 ● třešňově červená
2300093 ●  tmavě fialová
2300091 ●  šedá
2300090 ● sv. zelená
2300083 ● slonovina

obj.číslo barva
2300088 ● růžová
2300084 ●  popelavě šedá
2300087 ● havana
2300085 ● citronově žlutá

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

• PLASTOVÝ VAZAČ A4
Plastový vazač s přední transparentní stranou.

obj.číslo barva
0710091 ● růžová
0710094 ● modrá
0710095 ● zelená
0710096 ● černá
0710097 ● červená

obj.číslo barva
0710098 ● oranžová
0710099 ●● bílá
0710100 ● žlutá
0710101 ● šedá
0710102 ● sv.fialová

AKCE

3,90 
bez DPH

4,70 
včetně DPH

• EUROKLIPY
Euroklipy. Vhodné pro fotografie, 
certifikáty atd. K pověšení na zeď. 

obj.číslo rozměr (cm)
9000200 21 x 30

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• LIFE – PÁKOVÝ POŘADAČ
Pákový pořadač v lesklých deskách na dokumenty a časopisy do formátu 
A4. Desky vyrobeny z barevné lepenky potažené fólií, vnitřní strana desek 
šedá. Vysoce kvalitní páková mechanika. Spodní hrany zpevněny kovovým 
lemem pro zvýšenou odolnost při manipulaci. Vyměnitelný oboustranný 
hřbetní štítek. Rozměr: 75  ×  285  ×  320  mm. 

obj.číslo barva
0702523 ● neonově zelená
0702521 ●  neonově modrá
0702524 ●  neonově žlutá

obj.číslo barva
0702526 ● neonově oranžová
0702527 ●  neonově růžová

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

A4
• BOX POLYPROPYLÉNOVÝ
Box na dokumenty - 3 klopy, průhledný polypropylen, formát A4, 
balení/ 10 ks. Kapacita 300 ls, hřbet 3 cm, materiál polypropylen 700 mic.

obj.číslo barva
0604205 ● trans. červená
0604206 ● trans. zelená

obj.číslo barva
0604207 ● trans. žlutá
0604208 ● trans. modrá

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

↑

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

• formát A4
• barva: transparentní
• materiál: měkká PP fólie, 50 μm
• hladký lesklý povrch
• antistatický materiál
• balení: 100 ks

obj.číslo
0712203

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

hladký
povrch
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dostupné 
i v jiných

velikostech



A4

• ZAKLÁDACÍ OBAL S BAREVNÝM OKRAJEM „U“
S EURO děrováním, boční chlopní a zpevňovacím pruhem, formát A4, 
balení/ 100 ks. Prodej po 1 bal.

obj.číslo barva
0712310 ● červená
0712311 ● zelená

obj.číslo barva
0712313 ● žlutá
0712312 ● modrá

obj.číslo barva
0712314 ● fialová

↑

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

• OBÁLKA SE ZIPEM, SÍŤOVINA
• praktická plastová obálka zpevněná síťovinou
• pro přenos drobných předmětů, organizaci hotovosti, dokladů apod.
• spolehlivý zip pro snadné rozlišení, textilní poutko pro uchycení pera
• materiál: PVC 230 µ
• balení: 8 ks

obj.číslo velikost barva
2300069 DL ● žlutá
2300068 DL ● zelená
2300071 DL ● modrá
2300070 DL ● červená
2300065 A6 ● žlutá
2300064 A6 ● zelená
2300067 A6 ● modrá
2300066 A6 ● červená

obj.číslo velikost barva
2300073 A5 ● žlutá
2300072 A5 ● zelená
2300075 A5 ● modrá
2300074 A5 ● červená
2300077 A4 ● žlutá
2300076 A4 ● zelená
2300079 A4 ● modrá
2300078 A4 ● červená

AKCE

25,-- 
bez DPH

30,30 
včetně DPH

DL
AKCE

24,-- 
bez DPH

29,-- 
včetně DPH

A6
AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

A5
AKCE

33,-- 
bez DPH

39,90 
včetně DPH

A4

• OBÁLKA S PLASTOVÝM ZIPEM
Obálka s plastovým zipem vhodná pro organizaci, 
ochranu a přenos drobných dokladů. Uzavitatelný 
pevný obal zabezpečuje ochranu vložených 
dokumentů a předmětů.

• materiál: PVC, 170 μm
• barva: transparentní
• uzavírání na delší straně
• popisovatelný štítek
• balení: 24 ks

obj.číslo rozměr
2300114 A4
2300115 A5

AKCE

15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

• UZAVÍRACÍ SPISOVKA S DRUKEM
Průhledný polypropylen, formát A4, balení/ 12 ks, 
prodej po 1 ks.

obj.číslo barva
0704202 ● trans. červená
0704203 ● trans. zelená
0704205 ● trans. žlutá
0704204 ● trans. modrá
0704201 ● trans. kouřová
0704200 ● trans. čirá

AKCE

7,90 
bez DPH

9,60 
včetně DPH
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A4
AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30 
včetně DPH

A5



• QL-700 = základní model QL
    tiskáren do šíře 62 mm
• přímý termotisk do 62 mm šíře pásky pásky 
  (přímý potisk 59 mm šíře)
• automatický odstřih štítku/ pásky 
• tisk čárových i QR kódů  
• možnost využití BEZPLATNÉHO 
   SW P-TOUCH Editor 
• rozhraní: USB

obj.číslo
0600580

• QL-810W
• přímý termotisk do 62 mm šíře pásky pásky 
  (přímý potisk 58 mm šíře)
• možnost vyššího rozlišení až 300 x 600 dpi
• vysoká rychlost tisku při jedné barvě
• automatický odstřih štítku/ pásky
• možnost dvoubarevného tisku
  (červeno černý - DK-22251)
• tisk čárových i QR kódů
• možnost využití BEZPLATNÉHO SW P-TOUCH Editor
• možnost dokoupení Li-Ion baterie
• tisk z mobilních aplikací „iPrint&Label“
• rozhraní: USB,WLAN

obj.číslo
0600589

• CUBE PLUS
• stolní i přenosná (svými malými rozměry) tiskárna  
   pro tisk štítků do šíře 24 mm 
• tiskárna určená pro tisk z PC/NB nebo mobilních aplikací 
• max. šíře pásky 24 mm (6/9/12/18/24 mm)   
• rozlišení 180 dpi     
• automatický odstřih    
• ZDARMA SW P-Touch Editor  
• mobilní aplikace: iPrint & Label, P-Touch Design&Print 
• malé rozměry tiskárny 
   (128 mm) Š x (67 mm) H x (128 mm) V 
• hmotnost vč. baterie 640 g   
• rozhraní USB pro PC/Mac, Bluetooth, MFI  
• součástí balení Li-ion baterie, USB kabel, manuál, 
   kazeta TZe-251 (vzorek 4 m)

obj.číslo
0600565

tiskárna
+ „nekonečná“ role DK-22205 

zdarma

1 + 1

tiskárna
+ „nekonečná“ role DK-22205 

zdarma

1 + 1

1 + 1

tiskárna
+ lepivá páska TZe-S241

zdarma
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1.890,-- 
bez DPH

2.286,90 
včetně DPH

AKCE

3.250,-- 
bez DPH

3.932,50 
včetně DPH

AKCE

1.995,-- 
bez DPH

2.414,--
včetně DPH



NOVINKA



obj.číslo barva
0600518 ● modrá
0600519 ● červená
0600530 ● zelená
0600531 ● černá
0600532 ● šedá

obj.číslo barva
0600533 ● modrá
0600534 ● červená
0600535 ● zelená
0600536 ● černá
0600537 ● šedá

obj.číslo barva formát
0600538 ● modrá A4
0600539 ● červená A4
0600540 ● zelená A4
0600541 ● černá A4
0600542 ● šedá A4

obj.číslo barva formát
0600543 ● modrá A3
0600544 ● červená A3
0600545 ● zelená A3
0600546 ● černá A3
0600547 ● šedá A3

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK NADPIS
A4/ A3, 317 x 75 mm. Bal./ 10 ks, prodej po balení.

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK NADPIS
A3/ A2, 440 x 75 mm. Bal./ 10 ks, prodej po balení.

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK 
A3 (440 x 317 mm) a A4 (230 x 317 mm).
Bal./ 10 ks, prodej po balení.

obj.číslo barva
0600513 ● modrá
0600514 ● červená
0600515 ● zelená
0600516 ● černá
0600517 ● šedá

• MAGNETO LEAN 
    RÁMEČEK NADPIS
A5/ A4, 230 x 75 mm.
Bal./ 10 ks, prodej po balení. 

VIZUALIZAČNÍ A PREZENTAČNÍ KAPSY

Rámečky pro důležité informace 
a praktickou vizualizaci

Praktické rámečky pro zvýraznění důležitých informací 
pomocí barev, snadné umístění na různé typy podkladů. 
Rychlá a spolehlivá fixace. Nově samolepicí rámečky 
oboustranně viditelné, odolné PVC, zúžené hrany 
pro maximální viditelnost plochy dokumentu.
Bezpečná fixace dokumentu a menší rádius rohů. 
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Rámečky Magneto Lean

AKCE

2.190,-- 
bez DPH

2.649,90 
včetně DPH

AKCE

1.350,-- 
bez DPH

1.633,50 
včetně DPH

A4 A3

AKCE

1.450,-- 
bez DPH

1.754,50 
včetně DPH

AKCE

1.230,-- 
bez DPH

1.488,30 
včetně DPH

AKCE

1.150,-- 
bez DPH

1.391,50 
včetně DPH



• 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. 
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 (dxšxv): 320 × 286 × 42 mm

obj.číslo
9102222

AKCE

490,-- 
bez DPH

592,90 
včetně DPH

• STOJAN POD MONITOR FELLOWES
    OFFICE SUITES STANDARD
Používáním stojanu pod monitor Fellowes STANDARD předcházíte bolesti šíje a krční 
páteře. Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové napětí 
ramen a krku. Vhodné do kanceláře i domácnosti. Určen pro všechny typy monitorů 
či LCD / TFT monitorů do hmotnosti do 36 kg.

• materiál: plast
• rozměry (dxšxv): 500 × 100 × 364 mm

obj.číslo
9102218

AKCE

890,-- 
bez DPH

1.076,90 
včetně DPH

• LAMINÁTOR FELLOWES JUPITER2 A3
Inteligentní 6-ti válcový laminátor s komfortní obsluhou prostřednictvím 
LED ovládacího panelu. Pro všechny druhy hladkých papírů, včetně 
fotek od formátu vizitky po formát A3. Žádné nastavování parametrů, 
laminátor vše nastaví automaticky dle vloženého dokumentu. 
Laminace do 1 min po zapnutí. Laminovací šířka 320 mm, max. 
tloušťka laminovací fólie 250 mic. Rychlost laminace až 119 cm/min. 
Maximální tloušťka dokumentu 0,7 mm. Součástí dodávky je startovní 
sada 10-ti laminovacích folií formátu A4 tloušťky 80 mic.

• 100% JAM FREE  – LED indikace chybného podání laminovací fólie, 
   v případě uvíznutí dokumentu použijte zpětný chod 
• InstaHeat – zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu 
• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti,  
   šetří energii, předchází přehřátí

obj.číslo
2002016

• 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 formát
2002002 A4

obj.číslo formát
2002003 A3

AKCE

5.490,-- 
bez DPH

6.642,90 
včetně DPH

AKCE

2.390,-- 
bez DPH

2.891,90 
včetně DPH

A3

AKCE

1.990,-- 
bez DPH

2.407,90 
včetně DPH

A4
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Stojany pod monitor, na notebook / Laminátory

skartovačka
+ sendvičovač

zdarmaskartovačka
+ káva Eilles 500 g

zdarma

1 + 1
skartovačka

+ káva Eilles 500 g
zdarma

1 + 1

skartovačka
+ káva Eilles 500 g

zdarma

1 + 1
skartovačka

+ poukázka 500,--
zdarma

1 + 1



• FELLOWES    
   AUTOMAX 100 M
• křížový miniřez 4 × 10 mm, vstup 220 mm
• objem koše 23 l
• schopnost skartace: volný, sešitý papír  
  (manuálně), plastové karty
• pojezdová kolečka
• délka nepřetržitého pracovního cyklu 15 min
• automatický ochranný systém proti přehřátí
• nečinnost delší než 2 min, stroj se automaticky vypne 
   – „Sleep MODE“
• doporučeno pro malé a střední kanceláře (1-5 os.)
• vysouvací odpadová nádoba uvnitř pro snadnou manipulaci

obj.číslo
0601945

23 l

220 mm

4x10 mm

 10

AKCE

5.900,-- 
bez DPH

7.139,-- 
včetně DPH

• FELLOWES 73 CI
Moderní design s vysouvacím 
odpadním košem a LED 
ovládáním. Signalizace 
zaplněné nádoby. Ukazatel 
zatížení stroje. Funkce 
JAM PROOF 100% brání 
zaseknutí papíru. Určený 
pro střední zatížení. Skartuje 
i kancelářské sponky, platební 
karty, CD.

• křížový řez: 4 × 38 mm,  
  stupeň utajení NBÚ 2 
  důvěrné / DIN P4
• kapacita: 10 listů, 
   80 g/m2 papíru
• objem koše: 23 l

obj.číslo
0600958

23 l

230 mm

4x38 mm

10

CD

23 l

230 mm

3,9x38 mm

 16

• FELLOWES 79 CI
Moderní design s vysouvacím 
odpadním košem a LED 
ovládáním. Signalizace 
zaplněné nádoby. Ukazatel 
zatížení stroje. Funkce 
JAM PROOF 100% brání 
zaseknutí papíru. Určený 
pro střední zatížení zatížení. 
Skartuje i kancelářské sponky, 
platební karty, CD.
 
• křížový řez: 4 × 38 mm,  
   stupeň utajení NBÚ 2  
   důvěrné / DIN P4
• kapacita: 14 listů, 
   80 g/m2 papíru
• objem koše: 23 l

obj.číslo
0600967

AKCE

5.900,-- 
bez DPH

7.139,-- 
včetně DPH

AKCE

6.990,-- 
bez DPH

8.457,90 
včetně DPH

25 l

• PAPERSAFE® 260
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
0600797

skartovačka
+ meteostanice

zdarma

1 + 1
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Skartovačky

skartovačka
+ sendvičovač

zdarma

1 + 1 skartovačka
+ poukázka 500,--

zdarma
1 + 1

skartovačka
+ sendvičovač

zdarma

1 + 1

AKCE

4.990,-- 
bez DPH

6.037,90 
včetně DPH



• KAPSA S MAGNETY A5 
    NA ŠÍŘKU 
• 3D KAPSA
• VAROVNÝ ŠTÍTEK
    S KAPSOU

• OBAL NA JÍZDENKY
    REMI, 222 X 97 MM 
• OBAL NA KREDITKY
• PSACÍ PODLOŽKA A4

• OBAL L TVRZENÝ PVC 150 MIC.
• OBALY L SOFT-PVC 150 MIC. 
• SLOŽKA S BOČNÍ NEBO SPODNÍ KAPSY
• POŘADAČ A4/50

REKLAMA

PRUMYSL KANCELAR

• LAMINO POŘADAČ A4/40 
• OBAL NA KNIHY

TISKARNA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

, ,,

,

Individuální kalkulace - poptejte nás!



TISKARNA

Print plus
100 x A4

191x39 192x61

297x420
5 x split

210x99210x74 210x148,5 210x297

20
18

-0
2

strana 2

AKCE

180,-- 
bez DPH

217,80 
včetně DPH

ETIKETY

obj.č. 0158780 obj.č. 0158212 obj.č. 0158706 obj.č. 0158187 obj.č. 0158188 obj.č. 0158709 obj.č. 0158224 obj.č. 0158781

obj.č. 0158734 obj.č. 0158713 obj.č. 0158503 obj.č. 0158287 obj.č. 0158782 obj.č. 0158719 obj.č. 0158225 obj.č. 0158721

obj.č. 0158722 obj.č. 0158745 obj.č. 0158784 obj.č. 0158219 obj.č. 0158235 obj.č. 0158786 obj.č. 0158231 obj.č. 0158551

obj.č. 0158787 obj.č. 0158716 obj.č. 0158712 obj.č. 0158724 obj.č. 0158226 obj.č. 0158227



• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    40 L/ 12 KS
Pytle na odpad klasické a stahovací s uchy, na směsný odpad.

obj.číslo
1017262

• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    60 L/ 10 KS
Pytle na odpad klasické a stahovací s uchy, na směsný odpad.

obj.číslo
1017243

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    70 L/ 8 KS
Sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo
0162981

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    120 L/ 8 KS
Sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo
0162982

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    EKO 35 L/ 12 KS
Eko sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo
1017263

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• ZATAHOVACÍ PYTLE NA ODPAD SWIRL
    EKO 60 L/ 8 KS
Eko sáčky na odpadky - zatahovací. 

obj.číslo
1017264

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH
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Koše a sáčky na odpadky

• KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Odpadkový hranatý koš s víkem. 

• rozměr: 51 x 36 x 36,5 cm 
• objem: 45 l

obj.číslo barva
0610767 ● modrá
0610769 ●  oranžová

obj.číslo barva
0610768 ●  zelená
0610770 ●  žlutá

• ODPADKOVÝ KOŠ CAROLINA
Nášlapný systém pro snadnější otevírání.

obj.číslo objem rozměr barva
0610738 30 l 31 x 50 x 36,5 cm ● krémová
0610739 50 l 34,5 x 63,5 x 41,5 cm ●● bílá

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH

AKCE

465,-- 
bez DPH

562,70 
včetně DPH

50 l

30 l

AKCE

515,-- 
bez DPH

623,20 
včetně DPH



• MELITTA PURISTA
    - STŘÍBRNÁ
Purista® má pouze jedno poslání: 
připravit kávu tak, aby splňovala to, 
co má - chutnat opravdu skvěle! 
Základem je nejmodernější 
technologie a speciální know-how 
společnosti Melitta při přípravě kávy.

obj.číslo
4015550

• 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

AKCE

9.990,-- 
bez DPH

12.087,90 
včetně DPH

AKCE

15.999,-- 
bez DPH

19.358,80 
včetně DPH

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

obj.číslo
4015037

AKCE

79,90 
bez DPH

96,70 
včetně DPH

• MELITTA TEKUTÝ ODVÁPŇOVAČ
    PRO KÁVOVARY A KONVICE
Zaručuje účinné a pachově neutrální odvápnění. 
Působí šetrně a důkladně díky koncentrované síle 
kyseliny citronové. Obsah 250 ml.

obj.číslo
4015040

AKCE

69,90 
bez DPH

84,60 
včetně DPH
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Kávovary Melitta / Baterie

• BATERIE PANASONIC 
    PRO POWER
Baterie Panasonic z řady Pro Power jsou 
vysoce výkonné alkalické baterie. Jsou vhodné 
pro napájení fotoaparátů, bezdrátových zařízení, 
kapesních her, malých svítilen a dalších zařízení.  
Prodej po balení.

obj.číslo označení ks/bal cena bez DPH
3010020 mikrotužková - AAA 8 99,--
3010034 tužková - AA 8 99,--
3010121 malé mono - C 2 79,--
3010131 velké mono - D 2 79,--
3010141 blok 9V 1 79,--

• BATERIE PANASONIC   
    POWER
Baterie Panasonic z řady Power patří 
mezi kvalitní a výkonné baterie poskytující 
dlouhou životnost pro denně používaná 
malá elektronická zařízení. Je navržena 
tak, aby poskytovala výborný poměr 
mezi kvalitou, cenou a dlouhou životností. 
Balení blistr/ 4 ks. Prodej po balení.

obj.číslo označení ks/bal
3010031 tužková - AA 4
3010021 mikrotužková - AAA 4

• NABÍJEČKA PANASONIC 
    BQ- CC55
• pro náročné uživatele 
• rychlé nabíjení (1,5-3 h) 
• nabíjí 1-4 baterie  AA / AAA 
• funkce „chytrého nabíjení“,  
   kontrola napětí a teploty baterií  
• ∆V / časovač 
• 4x LED kontrolka, 3 stupňová barevná  
   indikace nabití 
• použitelná po celém světě – napájení 
   AC 100-240 V 

obj.číslo
3009016

AKCE

699,80 
bez DPH

845,80 
včetně DPH

• KNOFLÍKOVÉ BATERIE 
    PANASONIC CR2032
Prodej po kuse. 

obj.číslo
3010307

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,--
včetně DPH

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10
včetně DPH

AKCE

od 79,-- 
bez DPH

95,60
včetně DPH
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Židle
PARAMETRY
celková výška 108- 131,5 cm/ výška sedáku 44-57,5 cm/ 
šířka sedáku 71 cm/ hloubka sedáku 45,5- 48 cm/ nosnost 150 kg

• ERGOHUMAN
Exkluzivní kancelářská židle 
s prodyšným sedákem, opěrákem 
a opěrkou hlavy, nebo čalouněným 
sedákem, synchronní mechanismus 
s nastavením síly protiváhy - ovládání 
bovdenem, několikanásobná aretace, 
nastavení hloubky sedáku, výškové 
nastavení opěráku, nastavení úhlu 
a výšky područek a opěrky hlavy, 
bederní pružná opěrka s permanentním 
přítlakem, aluminiová báze, kolečka 
Ø 65 mm - pro všechny typy podlah, 
barvy síťoviny: černá KM 11, varianta 
s čalouněným sedákem: černá látka 
+ černá síť KM11, nosnost 150 kg, 
záruka 36 měsíců.

obj.číslo
9402974

obj.číslo
9403467

• NEXT 
Moderní kancelářská pracovní židle NEXT PDH s čalouněným 
sedákem i výškově, úhlově nastavitelným podhlavníkem PDH 
s prodyšnou látkou a vysokým opěrákem se síťovinou. Součástí 
opěráku je výškově nastavitelná bederní výztuha, synchronní 
mechanismus s možností plynulé proměny úhlu sedáku i opěráku, 
trojnásobnou aretací a s nastavením síly protiváhy (tuhosti 
mechanismu). Nastavena podle tělesné hmotnosti uživatele. 
Aluminiová leštěná báze (kříž), kolečka s průměrem 65 mm 
s nízkým valivým odporem. Barva: černá. 
Nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců.

PARAMETRY
celková výška 113-130 cm/ výška sedáku 41-53 cm/ 
šířka sedáku 51cm/ šířka celkem 66 cm/ nosnost 130 kg

• ZEN
• konferenční židle s flexibilním naklápěním opěradla
• síťované opěradlo pro komfortní opření
• výplň sedadla je ze studené pěny vstřikované 
  do formy, tzv. moulded foam
• propracovaná konstrukce židle a sklopný sedák 
  umožňuje vodorovné stohování
• univerzální kolečka s gumovou obručí pro všechny typy podlah
• područky s podélně posuvnou dotykovou plochou
• vysoká stabilita zajištěna robustními konstrukčními 
  prvky z leštěného hliníku
• židle je dodávána v rozloženém stavu (baleno po 1 ks do kartonu)
• provedení: černá síť, černá potahová látka, 
  lakování nohou – šedá antracit
• nosnost 130 kg
• záruka 60 měsíců

obj.číslo
9403504

PARAMETRY
celková výška 84,5 cm/výška sedáku 45 cm/
šířka sedáku 44 cm/ šířka celkem 61 cm/ nosnost 130 kg

obj.číslo
9400453

• 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 kůže
• barva: černá
• nosnost: 120 kg
• záruka: 24 měsíců

PARAMETRY
celková výška 119,5 cm/ výška sedáku 51,5 cm/
šířka sedáku 53 cm/ šířka celkem 76 cm/ nosnost 120 kg

AKCE

6.839,-- 
bez DPH

8.275,20 
včetně DPH

AKCE

17.966,-- 
bez DPH

21.738,90 
včetně DPH

AKCE

6.177,-- 
bez DPH

7.474,20 
včetně DPH

AKCE

5.152,-- 
bez DPH

6.233,90 
včetně DPH
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Myslík nebo Matějka

JAR CITRON 900 ML

 Silný mycí a odmašťovací účinek
 S příjemnou vůní citrónu
 Zanechá nádobí zářivě čisté
 Vytváří hustou pěnu pro odstranění 

mastnoty ze všech míst

JAR PROFESSIONAL PROSTŘEDEK NA 
NÁDOBÍ CITRON 5 L

 Silný mycí a odmašťovací účinek
 S příjemnou vůní citrónu
 Zanechá nádobí zářivě čisté
 Odstraňuje mastnotu i odolné zbytky jídla

JAR PROFESSIONAL KAPSLE DO 
PROFESIONÁLNÍCH MYČEK  
ALL IN ONE 115 KS

 Vhodné pro použití v profesionálních 
i domácích myčkách vč. profesionálních 
myček skla

 Rozpouštějí se 2x rychleji než pevné tablety
 Výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 Vše v jednom výrobku, není třeba 

prostředek na oplachování ani sůl
 Ekonomické balení

JAR PROFESSIONAL DEZINFEKČNÍ 
ODMAŠŤOVAČ 2V1 750 ML

 Odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku
 Likviduje 99,99 % obalených virů a bakterií 

během 15 sekund*
 Pro použití v profesionální kuchyni - pracovní 

povrchy, spotřebiče a vybavení
 HACCP - bezpečný pro styk s potravinami
 Nekorozivní, bez parfému, alkoholu, chlóru 

a bělidel

MR. PROPER PROFESSIONAL 
UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKČNÍ ČISTIČ 5 L 

 Čistí a dezinfikuje v jednom kroku
 Likviduje 99,99% virů a bakterií (dle EN 

14476, EN1276 a EN13697 – 5 min.)
 Zajišťuje dlouhotrvající lesk
 Vhodný pro povrchy, které přicházejí do 

kontaktu s potravinami
 Zanechává příjemnou citronovou vůni

ARIEL PROFESSIONAL KAPSLE NA 
PRANÍ PRÁDLA COLOR 2X42 KS 

 Efektivně odstraňují odolné skvrny
 Účinné při teplotách od 30 °C
 Snadný způsob dávkování, jednoduše
 Chrání barvy a udržují je dlouho syté 

a zářivé
 Bezfosfátové

MR. PROPER PROFESSIONAL 
DEZINFEKČNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
3V1 750 ML

 3v1 - čistí, leští a dezinfikuje
 Likviduje 99,99 % obalených virů a bakterií 

během 15 sekund**
 Pro profesionální použití na různé povrchy, 

včetně skla
 Vysoký lesk a příjemná vůně
 Nekorozivní, bez parfému, alkoholu, chlóru 

a bělidel

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.
* Bakterie dle EN1276 - 15 sekund, bakterie dle EN13697 - 2 min., obalené viry dle EN14476 - 15 sekund
** Bakterie dle EN1276 - 15 sekund, bakterie dle EN13697 - 1 min., obalené viry dle EN14476 - 15 sekund

NOVINKA NOVINKA

ZDARMA

Při nákupu výrobků P&G nad 
900,-- bez DPH získáte 1x Jar 

Okamžitá pěna ZDARMA

AKČNÍ 
NABÍDKA

obj.číslo
1202033

obj.číslo
1202546

obj.číslo
1202560

obj.číslo
1202155

obj.číslo
1202119

obj.číslo
1200918

Každá zkušenost se počítá.™

obj.číslo
1202035

AKCE

379,-- 
bez DPH

458,60 
včetně DPH

AKCE

199,-- 
bez DPH

240,80 
včetně DPH

AKCE

36,90 
bez DPH

44,60
včetně DPH

AKCE

72,-- 
bez DPH

87,10
včetně DPH

AKCE

72,-- 
bez DPH

87,10
včetně DPH

AKCE

369,-- 
bez DPH

446,50 
včetně DPH

AKCE

465,-- 
bez DPH

562,70 
včetně DPH



• PERSIL ECO POWER BARS 24 PD
Persil Eco Power Bars: Do hloubky čisticí prací 
prostředek se skutečně silným účínkem. Persil 
Eco Power Bars je inovativní prací prášek ve formě 
tablet ve 100% biologicky odbouratelném obalu. 
Balení je z recyklovaného papíru a obsahuje 
až o 97% méně plastu, a zároveň spolehlivě poskytuje 
100% sílu Persil. Persil Eco Power Bars, které dodávají 
oblečení hloubkovou čistotu a dlouhotrvající svěžest, 
nabízejí spotřebitelům osvědčenou kvalitu pracího 
prostředku Persil v udržitelném a kompaktním balení. 
Každá krabička obsahuje 20 pracích tablet, které jsou 
jednotlivě zabaleny ve vodě rozpustné fólii. Snadno 
se používají i dávkují, jsou praktické a sjednodušše 
přenosné. Ochranná fólie je rozpustná ve vodě a je 
plně biologicky odbouratelná. Před praním ji tedy 
nemusíte odstraňovat.

obj.číslo popis
1200910 UNIVERSAL

AKCE

162,-- 
bez DPH

196,-- 
včetně DPH

obj.číslo popis
1200911 COLOR

• PERSIL GEL 100 PD
• Persil gel na bílé i barevné prádlo
• Deep Clean Technologie - proniká hluboko do vláken
• gel na praní Persil má o 40 % koncentrovanější  
   složení pro účinnější odstraňování skvrn
• předchází zašednutí i po několika praních 
  a zanechávávaše oblečení zářivě čisté
• Persil gel přináší dlouhotrvající příjemnou svěžest
• nový enzym xanthanáza – odbourává xanthanovou  
  gumu obsaženou např. v polotovarech a kosmetice

obj.číslo popis
1200912 Regular

obj.číslo popis
1200927 Levander Color

AKCE

330,-- 
bez DPH

399,30 
včetně DPH

• BREF DE LUXE
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. 3 x 50 g.

obj.číslo popis
1210352 Jasmine
1210359 Magnolia

obj.číslo popis
1210365 MoonFlower

AKCE

77,-- 
bez DPH

93,20
včetně DPH

• 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. 3 x 50 g.

obj.číslo popis
1210353 Chlorine
1210354 Eucalyptus

obj.číslo popis
1210355 Fresh Flowers

AKCE

77,-- 
bez DPH

93,20
včetně DPH

• BREF BRILLIANT  
    GEL
Bref WC blok Brilliant Gel 
Arctic Ocean se svým All in 
1 složením se 4 funkcemi 
nejen čistí toaletu s každým 
spláchnutím a zabraňuje 
usazování nečistot, ale také 
poskytuje svěžest a zářivý 
lesk. Až o 20 % více spláchnutí 
ve srovnání s Bref Power Aktiv. 
Pro čistou a svěží toaletu! 
Obsah: 3 x 42 g.

obj.číslo popis
1213127 Artic Ocean
1213128 Spring Rain

AKCE

85,-- 
bez DPH

102,90
včetně DPH



NOVINKA

• BREF WC HYGIENE GEL,  
    700 ML
Bref gelový WC čistič díky silnému 
složení účinnému zejména proti vodnímu 
kameni zajišťuje hygienickou čistotu 
a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci 
dodá vaší toaletě také příjmenou vůni. 
Automaticky se aktivuje při kontaktu 
s povrchem, hygienicky čistí, bělí 
a příjemně voní esenciálními oleji. 
Úžasná hygienická čistota a vůně 
od značky Bref.  WC gel složení 
obohacené o esenciální oleje dodá 
toaletě ještě více vůně.

obj.číslo popis
1210425 Lemonitta
1210427 Fresh
1210428 Floral

AKCE

34,50 
bez DPH

41,70
včetně DPH
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Přípravky Persil / Bref



NOVINKA

• PRACÍ PRÁŠEK  
    PERSIL POWER  
    CAPS 52 PD
Předem dávkované výkonné 
kapsle, které poskytují 
hlubokou čistotu 
a jsou v udržitelném balení.

obj.číslo popis
1200913 Expert
1200914 Color

AKCE

330,-- 
bez DPH

399,30 
včetně DPH



NOVINKA



obj.číslo
1202325

• SOMAT CLASSIC
Tablety do myčky, 100 ks.

• SOMAT EXCELLENCE 51 KS
• pro dokonalou čistotu vašeho nádobí
• vyrobený z prášku a 3 gelových komor v biologicky 
   odbouratelné fólii rozpustné ve vodě
• tablety SOMAT Excellence pronikají hluboko k nečistotám 
   a odstraní je bez potřeby předmytí
• nezanechává žádné zbytky ani skvrny od vody 
   na vašem nádobí
• kapsle SOMAT Excellence zajistí zářivý lesk

obj.číslo
1202399

obj.číslo
1202630

• SŮL DO MYČKY
Obsah 1,5 kg.

obj.číslo
1202646

• SOMAT ČISTIČ 
    DO MYČKY
Obsah 2 x 250 ml.

obj.číslo
1202635

• LEŠTIDLO DO MYČKY 750 ML
Oplachovač Somat vytváří na nádobí křišťálově 
jasný lesk a odstraňuje zbytky, které mohou 
v myčce zůstat během mycího cyklu. S tímto 
Somat oplachovačem bude vaše nádobí vždy 
perfektně lesklé a bez jakýchkoliv skvrn, 
šmouh a usazenin.

• KRONSTAR ČISTÍCÍ    
    PROSTŘEDEK 
    NA TROUBY A GRILY
Kronstar čistič na trouby účinně odstraní 
přischlé a připálené zbytky jídla z trouby 
a grilu. Praktický rozprašovač. 
Objem 500 ml.

obj.číslo
1200192

AKCE

99,90 
bez DPH

120,90 
včetně DPH

• RORAX GELOVÝ ČISTIČ ODPADŮ 2V1
Gelový čisticí prostředek RORAX 2v1 je speciálně určený pro čištění 
domovního odpadu. S ucpaným odpadem si hravě poradí již za pět minut. 
Jeho silné složení rozpouští i nánosy mastnoty a usazeniny vlasů. 
Pomáhá redukovat nepříjemný zápach. Je vhodný pro všechny běžné 
druhy odpadních trubek. Obsah: 1 l.

AKCE

129,90 
bez DPH

157,20 
včetně DPH

• TOALETNÍ PAPÍR XXL
Toaletní papír XXL 2vrstvý, 
24 x 65 m = 1,560 km toaletního 
papíru v jednom balení. 100% celulóza.
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Přípravky Somat / Čističe / XXL toaletní papír

AKCE

245,-- 
bez DPH

296,50 
včetně DPH

AKCE

245,-- 
bez DPH

296,50 
včetně DPH

AKCE

49,90 
bez DPH

60,40
včetně DPH

AKCE

139,90 
bez DPH

169,30 
včetně DPH

AKCE

89,90 
bez DPH

108,80
včetně DPH

Při nákupu výrobků značky Somat v hodnotě nad 599 Kč bez DPH 
obdrží zákazník Perwoll kapsle Black 10 ks zdarma.

obj.číslo
1210458

obj.číslo
1102418

AKCE

319,-- 
bez DPH

386,-- 
včetně DPH



• SUPER-KONCENTROVANÝ ČISTIČ PODLAH
Vysoce koncentrovaný čistící prostředek s příjemnou vůní. Může být použit na všech typech 
podlah denně a to i na těch nejexkluzivnějších (mramor, terakota, lakované parkety) 
a na všech umyvatelných plochách. Nepoškozuje vosk, nechává zářivý efekt a nevyžaduje 
žádné oplachování. Jeho vůně zůstává ve vzduchu i několik hodin. Může být použito k čištění 
všech omyvatelných povrchů. Tento přípravek lze použít pomocí rukou, pomocí houby, hadru, 
mopu a podlahové myčky/ sušičky. 

Doporučené dávkování: 
1 l - 1 dávkovací uzávěr (20 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE a doplňte vodou na 8-10 litrů 
(dva uzávěry pro silnější parfemaci). Případně přípravte 2%-ní roztok pomocí dávkovače 
DOSAMIX s růžovým vývodem. (min 15 l vody).
40 ml - balení SINGLE DOSE dávkujte do speciální prázdné láhve 750 ml.

Použití: 
1 l - očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čistícího stroje, 
není potřeba oplachovat.
40 ml - očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čistícího stroje.

• MD8 ULTRA-KONCENTROVANÝ  
    KOUPELNOVÝ ČISTIČ SE SVĚŽÍ  
    VŮNÍ, 1 L
Vysoce koncentrovaný vonný, čistící prostředek, 
který je vhodný a připravený pro každodenní čištění 
a odbarvení všech umyvatelných povrchů v koupelně. 
Sanitizuje, leští a čistí. Je ideální pro odstranění 
vodního kamene a pro jeho prevenci, odstranění 
špíny, zbytků mýdla na všech umyvatelných plochách 
v koupelně – dlaždice, kohoutky, sanitární keramika, 
sprchové kouty, zrcadla, umyvadla atd. Zanechává 
přetrvávající nádech vůně ovoce v místnosti, povrchy 
zůstávají čisté a dlouhodobě chráněny. Lze ho použít 
k čištění povrchů hadrem nebo houbičkou. 
Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen. pH 3.

Doporučené dávkování: 
2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE dávkujte 
do speciální prázdné láhve 750 ml. Případně řeďte 
pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem 
na 4% roztok (minimální množství = 4 litry roztoku).

Použití: Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu 
proveďte běžným způsobem. Poté Opláchněte. 
Nepoužívejte na mramory a přírodní kámen.
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Koncentráty

obj.číslo popis obsah vůně cena bez DPH
1210820 MD1 1 l citron 244,--
1210821 MD1 40 ml citron 54,--
1210840 MD1 lahev 1 l citron 38,--
1210822 MD2 1 l květiny 244,--
1210824 MD2 40 ml květiny 54,--
1210841 MD2 lahev 1 l květiny 38,--

AKCE

od 54,-- 
bez DPH

65,30
včetně DPH

AKCE

698,-- 
bez DPH

844,60 
včetně DPH



NOVINKY

• MD9 ULTRA-KONCENTROVANÝ  
    ALKALICKÝ KOUPELNOVÝ  
    ČISTIČ, 1 L
Vysoce koncentrovaný, čistící prostředek, 
který je připravený pro každodenní čištění koupelny. 
Sanitizuje, leští a čistí. Zvláště vhodný pro koupelny 
s mramorovými, žulovými nebo přírodními povrchy. 
Je ideální pro odstranění vodního kamene a pro jeho 
prevenci, odstranění špíny, zbytků mýdla na všech 
umyvatelných plochách v koupelně – dlaždice, 
kohoutky, sanitární keramika, sprchové kouty, zrcadla, 
umyvadla atd. Čistí, sanitizuje a leští chromové kování 
a zanechává v místnosti příjemnou vůni na dlouhou 
dobu. Je založen na alkalické bázi a může být použit 
pomocí hadru, houbou a velice dobře se oplachuje. 

Doporučené dávkování: 
2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE dávkujte 
do speciální prázdné láhve 750 ml. Případně řeďte 
pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem 
na 4% roztok (minimální množství = 4 litry roztoku).

Použití: Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu 
proveďte běžným způsobem. Poté Opláchněte. 
Nepoužívejte na mramory a přírodní kámen.

• MD6  SUPER-KONCENTROVANÝ     
    ODMAŠŤOVAČ PODLAH, 1 L
Univerzální, vysoce čistící prostředek pro čištění 
středně znečištěných povrchů jako jsou podlahy 
(porcelán, klinker, keramika apod.), v kuchyních, 
jídelnách a koupelnách. Je vysoce účinný pro rychlé 
odstranění mastnoty a oleje z jakéhokoliv druhu 
podlahy. Kromě celkového odmašťování působí MD6 
jako sanitizátor a příjemně rozvoní místnost 
a vyčistí povrchy. Může být použit k čištění všech 
omyvatelných prostor pomocí rukou, pomocí 
houbou, hadru, mopu a podlahové myčky/ sušičky. 
Nepoškozuje kovy a slitiny. 

Doporučené dávkování: 
1 dávkovací uzávěr (20 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE 
a doplňte vodou na 8-10 litrů. 
Případně přípravte 2%-ní roztok pomocí dávkovače 
DOSAMIX s růžovým vývodem. (min 15 l vody).

Použití: 
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čistícího 
stroje. Není potřeba oplachovat.

obj.číslo
1210825

AKCE

344,-- 
bez DPH

416,20 
včetně DPH

obj.číslo popis cena bez DPH
1210826 MD8 1 l 698,--
1210842 lahev 750 ml 57,--

obj.číslo popis cena bez DPH
1210827 MD9 1 l 698,--
1210843 lahev 750 ml 57,--

AKCE

698,-- 
bez DPH

844,60 
včetně DPH



• MD10 ULTRA-KONCENTROVANÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
Vysoce koncentrovaný čistící prostředek pro přípravu okysličovadla, odmašťovače a odstraňovače skvrn
v jednom bez zápachu. Rychle působí, sanitizuje a doporučuje se zejména pro rychlé odstranění tukových 
a vápenných usazenin ze všech umyvatelných povrchů. Ničí mastnotu, skvrny od mýdla, vápno, maltu a sádru. 
Je ideální do kuchyní, na nerezové a hliníkové nádobí, hrnce, pánve, příbory a stejně tak sklo, podlahy, sprchy 
a keramické, sanitární přípravky. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen. Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou. 

Doporučené dávkování: 
1 l - 2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE dávkujte do speciální prázdné láhve 750 ml. Případně řeďte 
pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok (minimální množství = 4 litry roztoku).
40 ml - balení SINGLE DOSE dávkujte do speciální prázdné láhve 750 ml.

Použití: Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu proveďte běžným způsobem. 
Poté Opláchněte. Nepoužívejte na mramory a přírodní kámen.

• MD11 ULTRA-KONCENTROVANÝ  
    ČISTIČ NA OKNA A SKLA
Vysoce koncentrovaný, čistící prostředek pro přípravu 
roztoků určených k čištění skla, zrcadel, krystalů, 
plastových laminátů, stolů, židlí, postelí, dveří atd. 
Je víceúčelový a vyniká svou vysokou smáčivou silou 
a rychlým odpařováním se. Má speciální ingredience 
a jeho rychleschnoucí rozpouštědla z něj dělají zásaditý 
prostředek na sklo. Může být používán každý den. 

Doporučené dávkování: 
1 l - 2 dávkovací uzávěry (40 ml)  RIGHT DOSE dávkujte 
do speciální prázdné láhve 750 ml. Případně řeďte 
pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem 
na 4% roztok (minimální množství = 4 litry roztoku).
40 ml - balení SINGLE DOSE dávkujte do speciální 
prázdné láhve 750 ml.

Použití: Připravený roztok nastříkejte na čištěnou 
plochu, omyjte běžným způsobem a rozleštěte do sucha.

• MD12 ULTRA-KONCENTROVANÝ  
    PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ,  
    CITRUSOVÝ, 5 L
Velmi vysoce koncentrovaný sanitizující, čistící prostředek 
s odmašťovacím účinkem na hrnce, pánve, příbory, nádobí, 
kuchyňské vybavení a povrchy všeho druhu v kuchyni. 
Je ideální pro všechny umyvatelné povrchy, jako jsou 
hliníkové, ocelové, plastové, skleněné, porcelánové, 
keramické a lakované a laminované povrchy. Může být 
použit přímo v umyvadle nebo při výrobě lahví, které je 
třeba zředit. Jeho speciální formulace s bohatým množstvím 
přísad rozkládá mastné zbytky a špínu rychle, zatímco 
pokožku zanechává beze změn. Tento přípravek je velice 
bohatý na citronovou esenci a díky tomu velmi dobře 
sanitizuje, čistí a zanechává nádobí bez zápachu. 

Doporučené dávkování: 
Příprava pro mytí v dřezu: dávku 20 ml pumpou doplňte 
vodou na 50 litrů. Příprava koncentrátu v systémové lahvi: 
3 dávky pumpou po 20 ml dávkujte do systémové láhve 600 
ml s dávkovací pumpou a doplňte vodou.

Použití: Očistu nádobí proveďte pomocí houby běžným 
způsobem. Po umytí opláchněte pod tekoucí vodou. 

• MD13 ULTRA-KONCENTROVANÝ  
    KUCHYŇSKÝ ODMAŠŤOVAČ 
    A ČISTIČ
Univerzální, vysoce koncentrovaný odmašťovač 
pro přípravu čistící a sanitizující látky. Je účinný 
pro odstranění nečistot, živočišných a rostlinných tuků 
ze všech omyvatelných povrchů. Ideální pro mytí 
a údržbu pracovních desek, kuchyňského vybavení, 
psacích stolů, nábytku, omyvatelných stěn, rolet, žaluzií, 
radiátorů, digestoří, venkovního nábytku, jízdních kol 
a motocyklů. Nekoroduje povrchy a odstraňuje 
i tu největší špínu. 

Doporučené dávkování: 
1 l - 2 dávkovací uzávěry (40ml)  RIGHT DOSE dávkujte 
do speciální prázdné láhve 750 ml. Případně řeďte pomocí 
dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok 
(minimální množství = 4 litry roztoku).
40 ml - balení SINGLE DOSE dávkujte do speciální 
prázdné láhve 750 ml.

Použití: Připravený roztok nastříkejte na čištěnou plochu, 
omyjte běžným způsobem a rozleštěte do sucha.
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Koncentráty

obj.číslo popis cena bez DPH
1210831 MD10 1 l 698,--
1210834 MD10 40 ml 61,--
1210844 lahev 750 ml 57,--

obj.číslo popis cena bez DPH
1210828 MD11 1 l 506,--
1210835 MD11 40 ml 44,--
1210845 lahev 750 ml 57,--

obj.číslo popis cena bez DPH
1210829 MD13 1 l 771,--
1210836 MD13 40 ml 67,--
1210846 lahev 750 ml 57,--

AKCE

od 61,-- 
bez DPH

73,80
včetně DPH

AKCE

od 44,-- 
bez DPH

53,20
včetně DPH

AKCE

1.429,-- 
bez DPH

1.729,10 
včetně DPH

AKCE

od 67,-- 
bez DPH

81,10
včetně DPH



NOVINKY

obj.číslo popis cena bez DPH
1210830 MD12 5 l 1.429,--
1210847 lahev 600 ml 57,--
1210848 pumpa 20 ml 44,--



• FROSCH EKO UNIVERZÁLNÍ 
    ČISTIČ MALINA
Všestranný čistič, který si poradí s nečistotami, 
mastnotou a navíc i vápenatými usazeninami. 
Vhodný pro koupelnu, kuchyň i kachličkové podlahy. 
Produkt je oceněn certifikátem EU ECOLABEL. 
Obsah: 1000 ml.

obj.číslo
4015061

• FROSCH EKO 
    UNIVERZÁLNÍ  
    OCTOVÝ ČISTIČ
Ideální kombinace důkladného čisticího účinku v celé 
domácnosti a současně šetrnosti k lidem a životnímu 
prostředí díky osvědčené a vysoce účinné ingredienci 
- přírodnímu octu. Silný octový čistič si lehce poradí 
s vodním kamenem, zaschlými skvrnami od mýdla, 
vody a dalšími nečistotami. Zanechává dlouhotrvající 
lesk v kuchyni, koupelně i kolem domu. Výrobek je 
oceněn certifikátem EU Ecolabel. Obsah 1 l.

obj.číslo
1210270

• FROSCH UNIVERZÁLNÍ 
    ČISTIČ PH NEUTRÁLNÍ (EKO)
Šetrný čistič na všechny povrchy, od dřevěných 
po kachličkové podlahy, koupelny, kuchyně 
i nábytek. Je citlivý ke kůži i čištěným materiálům. 
Složení s neutrálním pH 5,5 zajišťuje starostlivou 
péči k čištěným materiálům i vašim rukám, 
a to i při častém použití. Univerzální čistič můžete 
použít dokonce i pro mytí rukou nebo k ručnímu praní. 
Obsah 1 l.

obj.číslo
1210271

• FROSCH UNIVERZÁLNÍ 
    ČISTIČ LEVANDULE (EKO)
Frosch univerzální levandulový čistič je účinný 
v boji s odolnou špínou i mastnotou. Složení 
obohacené o extrakt z levandule účinně ničí 
bakterie, pohlcuje nepříjemné pachy 
a zanechává jemně nasládlou a svěží vůni 
čistoty po každém použití. Všestranný 
levandulový čistič je vhodný na podlahy 
a většinu omyvatelných povrchů v domácnosti. 
Výrobek je oceněn certifikátem EU Ecolabel. 
Obsah 1 l.

obj.číslo
1210272

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

• FROSCH UNIVERZÁLNÍ 
    ČISTIČ POMERANČ
Všestraný čistič na většinu povrchů. 
Složení s výtažky z pomerančové kůry.
Zanechává čistotu a příjemnou vůni citrusů.
Receptura šetrná k čistěním materiálům i přírodě.
Obsah: 750 ml.

obj.číslo
4015071

• FROSCH ALOE VERA LOTION
    PRO MYTÍ NÁDOBÍ
Neutrální pH 5,5 pro rovnováhu kožního filmu.
Výtažky z aloe vera pečuje o pokožku rukou. 
Účinně umývá, rozpouští mastnotu, špínu.
EU ECOLABEL. Obsah: 750 ml.

obj.číslo
4015072

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

Čistota a péče o váš domov i planetu
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Přípravky Frosch



• FROSCH BALZÁM NA MYTÍ
    NÁDOBÍ CITRÓN
Složení s extraktem z citronů. Neutrální pH 5,5 
pro rovnováhu kožního filmu. Silné odmašťující 
účinky. Příjemná vůně citrusů. EU ECOLABEL.
Obsah: 750 ml.

obj.číslo
1210709

• FROSCH TABLETY DO MYČKY KLASICKÉ, 
    LIMETKA EKO, 70 TABLET
Frosch tablety do myčky s limetkovou vůní zanechají vaše nádobí 
zářivě čisté. V ekologickém, znovu uzavíratelném balení z 95% 
recyklovaného a opakovaně recyklovatelného kartonu. Nabízejí trojí 
účinek: čištění, ochrana skla, rozpouští nánosy.

obj.číslo
4015074

AKCE

349,90 
bez DPH

423,40 
včetně DPH

• FROSCH PŘÍPRAVEK NA MYTÍ
    NÁDOBÍ CITRÓN
FROSCH na nádobí rozpouští nečistoty 
a mastnotu. Obsahuje výtažky z citrónové kůry.
FROSCH na nádobí má pH neutrální. Zanechává 
příjemnou a svěží vůni. Obsah: 750 ml.

obj.číslo
4015073

• FROSCH LEŠTIDLO DO MYČKY EKO
Ekologické leštidlo s bio alkoholem dodá lesk vašemu nádobí. Leštidlo 
odstraňuje případné nečistoty, zbytky jídla a pečuje o čistotu vaší myčky. 
Přírodní složení s bio alkoholem urychluje sušení a díky tomu eliminuje vznik 
zaschlých kapiček vody a nevzhledných šmouh. Obsah: 750 ml.

obj.číslo
4015075

AKCE

89,90 
bez DPH

108,80 
včetně DPH

Přepněte na zelenou
s ekologickou drogérií Frosch

Univerzální čističe

Čistič kuchyní Čistič oken Čistič koupelen Tekutá mýdla

WC čističe Bytové parfémy
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AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH



• 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.

• 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

obj.číslo popis
1102260 heřmánek
1102261 zelený
1102262 fialový

• KBELÍK 10 L 
S výlevkou, úchopem pro snadné 
vylévání. Odolný materiál. 

obj.číslo barva
1212907 ● červená

AKCE

89,-- 
bez DPH

107,70 
včetně DPH

• SOUPRAVA SPOKAR EKO  
    COLOR
Smetáček - štěpená syntetická vlákna (PET).  
Lopatka s gumovou lištou.  
Vlákna ladí s barvou tělesa.

• SMETÁK S HOLÍ SPOKAR EKO  
    COLOR
Plastové těleso 28 x 4,8 cm se závitem,  
štěpená syntetická vlákna (PET).  
Vlákna ladí s barvou tělesa a hole. Hůl 120 cm.

obj.číslo barva
1213150 ● ● ● ●●  mix barev

obj.číslo barva
1213130 ● ● ● ●●  mix barev

• SOUPRAVA SPOKAR EKO
Smeták - plastové těleso 28 x 5 cm 
se závitem, štěpená syntetická vlákna 
(PET). Hůl 120 cm. Smetáček - štěpená 
syntetická vlákna (PET). Lopatka
s gumovou lištou. 

obj.číslo barva
1213140 ● ● ●   mix barev

Firma Spojené kartáčovny a.s., jejíž historie sahá 
až do roku 1882, patří mezi významné evropské výrobce 
a exportéry širokého sortimentu kartáčnického zboží.

Vyrobeno v České Republice .

• WC SOUPRAVA  
    COLOR
Kartáč pr. 75 mm. 

obj.číslo barva
1214151 ● ● ● ●●  mix barev
1214152 ●● bílá

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

17,90 
bez DPH

21,70 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

19,90 
bez DPH

24,10 
včetně DPH
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• OSVĚŽOVAČ ECO AIR
Jednoduchý systém pro provonění větších prostor. Bez napájení, bez baterií, bez tekutin, bez spreje. Bezhlučný, 
bezpečný a nerozbitný. Vhodný pro použití v konferenčních místnostech, ve vstupních prostorách, v lobby, 
recepcích, šatnách, čekárnách atd....

• velmi snadné řešení
• funkčnost je založena na proudění vzduchu
• speciální tvar náplně
• velká odparná plocha
• vůně je určena k provonění po dobu 30 dnů
• Eco Air lze použít i do kabinetů od jiných výrobců (například: TC, Ecolab, Hospeco, Kimberly - Clark, Vectair)

obj.číslo popis barva
1210745 levandule, citrus, bavlna ● fialová
1210746 kiwi, grapefruit ● červená
1210747 mango, mandarín ● oranžová

obj.číslo popis barva
1210748 vůně jarních květů a bavlny ● modrá
1210749 vůně okurky, melounu ● zelená
1210751 strojek Eco Air

AKCE

129,90 
bez DPH

157,20 
včetně DPH

AKCE

63,-- 
bez DPH

76,20 
včetně DPH

obj.číslo popis
1210730 strojek bez vonného krytu
1210731 kryt - vůně mango
1210732 kryt - vůně spiced apple
1210733 kryt - vůně cotton blossom
1210734 kryt - vůně cucumber melon

• PROGRAMOVATELNÝ OSVĚŽOVAČ 
    EASY FRESH CABINET
Malý nenápadný přístroj s ventilátorem pro vůni 
v prostoru. Po nasazení vonného krytu se automaticky 
spustí 30-ti denní program: 1. týden pracuje ventilátor 
s přestávkami (vůně v krytu je intenzivní) 2. a 3. týden 
se přestávky zkracují 4. týden ventilátor pracuje 
nepřetržitě k dokonalému využití vůně v krytu Program 
zajišťuje zachování stabilní úrovně provonění minimálně 
po dobu 30 dní. 2 x LED dioda - indikátor upozorní 
na výměnu baterie a vonného krytu. Provoz na 1 baterii 
typu C-R14 1,5 V („malý buřt“) - není součást dodávky. 
Ekologicky příznivý výrobek (vyhovuje normě VOC v USA 
i Evropě) a splňuje kriteria certifikátu „Purchase of Sustable 
Cleaning Products and Materials“ a byla mu udělena 
ochranná známka LEED.

AKCE

135,-- 
bez DPH

163,40 
včetně DPH

strojek

AKCE

115,-- 
bez DPH

139,20 
včetně DPH

kryt s vůní

obj.číslo popis
1210172 mango (oranžová)
1210173 spiced apple (červená)

• OBOUSTRANNÉ 3D PISOÁROVÉ 
    SÍTKO WAVE 3D
Oboustranné parfémované 3D pisoárové sítko 
s připomínačem termínu výměny.

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

• ZÁVĚSNÁ VŮNĚ HANG TAG
Hang Tag je víceúčelová vonná závěska, která funguje 
opravdu kdekoli. Skvěle provoní vstupní prostory větších 
interiérů, ale uplatní se výborně na toaletách, v šatnách, 
ve skladech, v kupé, nebo rozstříhaná ve vakuových 
strojích či osobních vozech. 

• k zavěšení na stěnu nebo na skryté místo 
• revoluční transparentní design 
• doporučená doba použití - 30 dní 
• vyhovuje normě VOC v USA  
   a v Evropě – Ekologicky příznivý produkt

obj.číslo vůně
1210710 mango (oranžová)
1210711 spiced apple (červená)
1210712 cotton blossom (modrá)
1210713 cucumber melon (zelená)

obj.číslo popis
1210170 cotton blossom (modrá)
1210171 cucumber melon (zelená)

AKCE

68,-- 
bez DPH

82,30 
včetně DPH

strojek
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• DRŽÁK NA PSACÍ POTŘEBY 
    ICO FRUITS, MIX BAREV
Stojánek na psací potřeby ICO s motivem avokáda 
a melounu v barevném mixu. Stojánek je vyroben 
z papíru zpevněného plastovými komponenty. 
Průměr: 9 cm. Vyrobeno v Maďarsku.

obj.číslo
9179560

• STOLNÍ ODVÍJEČ BALICÍ PÁSKY 
    SAX 729 TAPE-IT EASY, ČERVENÝ
Stolní odvíječ SAX pro snadné odvíjení jedné klasické balicí pásky šíře 50 mm
nebo dvou samostatných balicích pásek šíře 25 mm. Stolní odvíječ SAX je využitelný 
ve skladu, ve výrobním provozu i v domácnosti. Jeho robustní provedení, váha 1,8 kg 
a protiskluzová úprava umožní práci jednou rukou bez nutnosti přidržování odvíječe. 
Odvíjecí kotouče lze využít i pro dvě úzké balicí pásky (např. klasickou transparentní 
a potištěnou nebo barevnou). Zadní část odvíječe slouží jako stojánek na psací 
potřeby, nůžky, nůž či pravítko. Možnost volby ze dvou výškových úrovní zapuštění 
pásky do odvíječe. Doživotní záruka na čepel. Lepicí páska šíře 50 mm součástí 
balení. Rozměry: 9,7 x 10,5 x 24,7 cm. Barva: červená. Váha 1,8 kg.

obj.číslo
1026117



NOVINKA

obj.číslo popis
0276227 ● ● ● ●  sada pastelový barev
0276228 ● ● ● ●  sada neonových barev

• ZVÝRAZŇOVAČ EDDING 7/4S MINI 
Mini zvýrazňovač edding 7 s inkoustem na bázi vody se nerozpíjí. Malý 
formát zvýrazňovače nezabere moc místa v penále, batohu ani v tašce 
na notebook a je proto ideálním společníkem na cesty. Protiskluzový 
úchop zlepšuje držení zvýrazňovače. Víčko je opatřeno klipem. 
Je vhodný i pro malé dětské ruce. Zkosený hrot. Šíře stopy: 1 - 3 mm. 

• AKRYLOVÝ POPISOVAČ E-5000 B
Pro spontánní kreativitu na světlých i tmavých površích materiálů 
jako je plátno, malířský papír, hladké dřevo a kámen. Vysoce kvalitní 
pigmentovaná akrylová barva na bázi vody je po zaschnutí permanentní, 
světlostálá a bez zápachu. Vhodné pro kreativní vyjádření umělců 
i laiků. Barva ve formě pumpovacího fixu se snadno nanáší. 
Popisovač je vždy připraven k použití, nejsou potřeba žádné štětce 
a další potřeby. Stačí otevřít, zapumpovat a rovnou malovat. 
Ventilový systém umožňuje rovnoměrný tok inkoustu. 
Barva antracitová je vysoce kryvá. Odolný seříznutý hrot se šířkou 
stopy 5-10 mm umožňuje variabilní tahy a malování větších ploch. 
Lze kombinovat s ostatními akrylovými popisovači a spreji edding 5200. 

obj.číslo barva
9179561 ● antracitová
9179562 ● ●  červenofialová
9179564 ●  pastelově modrá
9179567 ●  pompézní tyrkysová

odvíječ
+ antibakteriální fixy

zdarma

1 + 1

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

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

99,90 
bez DPH

120,90 
včetně DPH

AKCE

32,50 
bez DPH

39,30 
včetně DPH

obj.číslo barva
9179563 ● noční modř
9179565 ●  pastelově zelená
9179566 ●  pastelově žlutá

AKCE

490,-- 
bez DPH

592,90 
včetně DPH


