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Vyhrazujeme si právo na změnu 
cen a předčasné ukončení akce.



Oděvy
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VELKÝVÝPRODEJ

AKCE

48,80
bez DPH

59,-- 
včetně DPH

S/9718657
M/9718658
L/9718655
XL/9718659
XXL/9718671

S/9710240
M/9710241
L/9710242
XL/9710243
XXL/9710244
XXXL/9710245

S/9710228
M/9710229
L/9710230
XL/9710231
XXL/9710232
XXXL/9710233

Další produkty naleznete v sekci výprodej na www.pape.cz.

S/9721312

300 ks!

AKCE

164,50
bez DPH

199,-- 
včetně DPH

AKCE

197,50
bez DPH

239,-- 
včetně DPH

42/9700664
44/9700665
46/9700666
48/9700667
50/9700668
52/9700669

54/9700671
56/9700672
58/9700673
60/9700674
62/9700675
64/9700676

52/9700613
54/9700614
56/9700615
58/9700616
60/9700617
62/9700618

AKCE

119,--
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

Jednorázové 
nitrilové rukavice



Rukavice / Šátky / Reflexní oděvy
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• REFLEXNÍ KŘÍŽ 
• elastický kříž
• nastavitelná šířka i délka pásků
• šíře: 4 cm, 1,3 cm reflexní pásky
• norma: vybrané požadavky EN 13356 mimo užívání za deště
• velikost: uni

obj.číslo
1212553

obj.číslo barva
9700810 ● žlutá
9700811 ● oranžová

• VESTA REFLEXNÍ ALEX
• lehká výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru
• pohodlné zapínání na suchý zip
• s reflexními prvky
• materiál: 100% polyester, 120 g/m²
• norma: EN 20471
• třída: 2
• velikost: uni

AKCE

43,80
bez DPH

53,-- 
včetně DPH

S/9721312

AKCE

131,50
bez DPH

159,-- 
včetně DPH

obj.číslo velikost barva
9711026 7 ● hnědá
9711027 8 ● hnědá
9711028 9 ● hnědá
9711029 10 ● hnědá
9711030 11 ● hnědá

• RUKAVICE NATURE TOUCH
• polomáčené - prodyšné
• s prodejní etiketou
• počet v balení: 12; počet v kartonu: 240
• máčení: latexová pěna
• materiál: polyester + recyklovaný polyester + spandex
• normy: EN 388 2121X, EN 407 X1XXXX,

obj.číslo velikost barva
9711031 6 ● růžová
9711032 7 ● růžová
9711033 8 ● růžová
9711034 9 ● růžová

AKCE

43,80
bez DPH

53,-- 
včetně DPH

• MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK
    FLORET DÁMSKÝ
Multifunkční šátek umožňuje několik variant 
nošení. Pružný rychleschnoucí materiál, 
pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch. 

• materiál: 100% polyester
• velikost: UNI

obj.číslo
9705242

AKCE

114,90 
bez DPH

139,-- 
včetně DPH

• MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK 
    R8ED+ 15
Multifunkční šátek umožňuje několik variant 
nošení. Pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje 
vlhkost a odvádí ji na povrch. 

• materiál: 100% polyester
• velikost: UNI

obj.číslo
9705241

AKCE

114,90 
bez DPH

139,-- 
včetně DPH
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obj.číslo velikost
9701363 S
9701365 M
9701367 L
9701368 XL

obj.číslo velikost
9701370 XXL
9701846 XXXL
9701371 4XL

• PÁNSKÁ BLŮZA COOL TREND
• silný kvalitní materiál, krytý zip
• nastavitelná šířka rukávů
• s reflexními doplňky
• kapsy na suchý zip
• prostor pro potisk firemním logem
• materiál: 100% bavlna, 260 g/m²

AKCE

362,80 
bez DPH

439,-- 
včetně DPH
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Oděvy

obj.číslo velikost
9701945 38
9705500 40
9705501 42
9705502 44
9705503 46
9705504 48

obj.číslo velikost
9705505 50
9705506 52
9705507 54
9705508 56
9705509 58

AKCE

379,30 
bez DPH

459,-- 
včetně DPH

obj.číslo velikost
9701960 38
9701966 40
9701968 42
9701959 44
9701958 46
9701108 48

obj.číslo velikost
9704064 50
9704065 52
9704066 54
9701969 56
9701967 58

• DÁMSKÉ KALHOTY ELENA
• zdvojená kolena
• pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek
• přední vakové kapsy
• boční kapsy na metr a na mobil

AKCE

280,20 
bez DPH

339,-- 
včetně DPH

obj.číslo velikost
9709840 40
9709841 42
9709842 44
9701408 46
9701401 48
9701402 50
9701403 52
9701404 54

obj.číslo velikost
9701405 56
9701407 58
9701406 60
9701409 62
9701418 64
9701631 66
9709843 68
9709844 70

• PÁNSKÉ KALHOTY COOL TREND
Klasické montérkové kalhoty do pasu sportovního střihu.

• výška postavy(cm): 176-182
• materiál: 100% bavlna, 260 g/m²

AKCE

305,-- 
bez DPH

369,10 
včetně DPH

obj.číslo velikost
9703079 46
9701598 48
9701599 50
9701632 52
9701638 54

obj.číslo velikost
9701639 56
9703080 58
9703081 60
9701649 62
9703082 64

• PÁNSKÉ KRAŤASY COOL TREND
• silná poutka pro dobré usazení opasku
• s textilním páskem s plastovou sponou
• vzadu sedlo a dvě kapsy
• boční multifunkční kapsy na nohavicích
• s reflexními doplňky
• materiál: 100% bavlna, 260 g/m²

AKCE

305,-- 
bez DPH

369,10 
včetně DPH

• OVERAL ANDREW
• bílá kombinéza s elastickou kapucí
• elastické manžety a pas
• zapínání na zip
• balení: 1 sáček - 1 ks
• materiál: polypropylen 40 g/m²

obj.číslo velikost
9703603 M
9703602 L
9701191 XL

AKCE

44,60
bez DPH

54,-- 
včetně DPH• DÁMSKÁ BLŮZA DIANA

• odepínací rukáv na manžety
• kryté zapínání
• kapsa na mobil
• pas do gumy

obj.číslo velikost
9701192 XXL
9701193 XXXL
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obj.číslo velikost
9709825 XS
9709826 S
9709827 M
9709828 L

obj.číslo velikost
9709829 XL
9709830 XXL
9709831 XXXL
9709832 4XL

• LEGÍNY DÁMSKÉ MIA 3/4
• materiál: finální silikonová úprava, 
   která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou    
   stálost a omezuje žmolkovatění

AKCE

205,80 
bez DPH

249,-- 
včetně DPH
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Oděvy

• PÁNSKÉ KRAŤASY COOL TREND
• silná poutka pro dobré usazení opasku
• s textilním páskem s plastovou sponou
• vzadu sedlo a dvě kapsy
• boční multifunkční kapsy na nohavicích
• s reflexními doplňky
• materiál: 100% bavlna, 260 g/m²

AKCE

• 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

obj.číslo velikost barva
9704176 46 ● modrá
9704177 48 ● modrá
9704178 50 ● modrá
9704179 52 ● modrá
9704180 54 ● modrá
9704181 56 ● modrá
9704182 58 ● modrá
9704183 60 ● modrá
9704184 62 ● modrá
9704185 64 ● modrá

obj.číslo velikost barva
9707078 46 ● khaki
9707079 48 ● khaki
9707080 50 ● khaki
9707081 52 ● khaki
9707082 54 ● khaki
9707083 56 ● khaki
9707084 58 ● khaki
9707085 60 ● khaki
9707086 62 ● khaki
9707087 64 ● khaki

AKCE

445,50 
bez DPH

539,10 
včetně DPH

• OVERAL ANDREW
• bílá kombinéza s elastickou kapucí
• elastické manžety a pas
• zapínání na zip
• balení: 1 sáček - 1 ks
• materiál: polypropylen 40 g/m²

• VESTA VISION
Softshellová vesta odolná 
proti větru a prodyšná 
díky technologii ElasticTech active®.

• materiál: 100% polyester, 285 g/m², mechanical stretch
• norma: EN ISO 13688:2013 – ochranné oděvy, všeobecné požadavky
• dostupná také v zelené barvě

obj.číslo velikost barva
9710465 XS ● ●   černožlutá
9710466 S ● ●   černožlutá
9710467 M ● ●   černožlutá
9710468 L ● ●   černožlutá
9710469 XL ● ●   černožlutá
9710470 XXL ● ●   černožlutá
9710471 XXXL ● ●   černožlutá
9710472 4XL ● ●   černožlutá
9710473 5XL ● ●   černožlutá

obj.číslo velikost barva
9703719 S ● modrá
9704408 M ● modrá
9704409 L ● modrá
8000298 XL ● modrá
9704486 XXL ● modrá
9704487 XXXL ● modrá

AKCE

602,50 
bez DPH

729,-- 
včetně DPH


NOVINKY!AKCE!
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Obuv
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• PRACOVNÍ OBUV FLYTEX O1
• materiál: pletenina
• podešev: PU/PU
• norma: EN 20347

obj.číslo velikost
9710325 35
9710326 36
9710327 37
9710328 38
9710329 39
9710330 40
9710331 41
9710332 42

obj.číslo velikost
9710333 43
9710334 44
9710335 45
9710336 46
9710337 47
9710338 48
9710339 49
9710340 50

AKCE

544,60 
bez DPH

659,-- 
včetně DPH• PRACOVNÍ OBUV PRESTIGE

• materiál: svršek z kvalitní přírodní úsně, 
   podšívka z textilního materiálu
• podešev: PU/PU
• norma: EN ISO 20347 SRA E
obj.číslo velikost
9702259 36
9703206 37
9702252 38
9702258 39
9702250 40
9702251 41
9702253 42

obj.číslo velikost
9702254 43
9702255 44
9702256 45
9700478 46
9702257 47
9703207 48

AKCE

924,80 
bez DPH

1.1119,-- 
včetně DPH

• PANTOFLE GULF
• materiál: svršek z PVC
• podešev: PU/PU

obj.číslo velikost
9708915 36
9708916 37
9708917 38
9708918 39
9708919 40
9708920 41

obj.číslo velikost
9708921 42
9708922 43
9708923 44
9708924 45
9708925 46

AKCE

114,90 
bez DPH

139,-- 
včetně DPH

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

obj.číslo velikost barva
9718560 35 ●● bílá
9718561 36 ●● bílá
9718562 37 ●● bílá
9718563 38 ●● bílá
9718564 39 ●● bílá
9718565 40 ●● bílá
9718566 41 ●● bílá
9718567 42 ●● bílá

obj.číslo velikost barva
9718530 35 ● ● ● ● ●  mix barev
9718531 36 ● ● ● ● ●  mix barev
9718532 37 ● ● ● ● ●  mix barev
9718533 38 ● ● ● ● ●  mix barev
9718534 39 ● ● ● ● ●  mix barev
9718535 40 ● ● ● ● ●  mix barev
9718536 41 ● ● ● ● ●  mix barev
9718537 42 ● ● ● ● ●  mix barev

AKCE

412,40 
bez DPH

499,-- 
včetně DPH AKCE

470,30 
bez DPH

569,10 
včetně DPH

AKCE

718,20 
bez DPH

869,-- 
včetně DPH

• SANDÁL OUTDOOR SINGAPORE
• materiál: broušený microfibre v kombinaci s textilem
• podšívka: laminovaná prodyšná textilie MESH
• vkládací stélka: HI-POLY - anatomicky tvarovaná s lehčené polyuretanové pěny
• podešev: EVA/RUBBER - lepená konstrukce

obj.číslo velikost barva
9707953 36 ● černá
9707954 37 ● černá
9707955 38 ● černá
9707956 39 ● černá
9707957 40 ● černá
9707958 41 ● černá
9707959 42 ● černá
9707960 43 ● černá
9707961 44 ● černá
9707962 45 ● černá
9707963 46 ● černá
9707964 47 ● černá
9707965 48 ● černá

obj.číslo velikost barva
9707940 36 ● šedá
9707941 37 ● šedá
9707942 38 ● šedá
9707943 39 ● šedá
9707944 40 ● šedá
9707945 41 ● šedá
9707946 42 ● šedá
9707947 43 ● šedá
9707948 44 ● šedá
9707949 45 ● šedá
9707950 46 ● šedá
9707951 47 ● šedá
9707952 48 ● šedá
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Ručníky / Rukavice
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• OSUŠKA FROTÉ
• materiál: 100 % bavlna, 400 g/m²
• rozměr: 70 x 140 cm

obj.číslo
9710979

AKCE

131,40 
bez DPH

159,-- 
včetně DPH• RUČNÍK FROTÉ

• materiál: 100 % bavlna, 400 g/m²
• rozměr: 50 x 100 cm

obj.číslo barva
9710729 ● šedá
9711005 ● sv.modrá

AKCE

65,30 
bez DPH

79,-- 
včetně DPH• RUČNÍK FROTÉ 

    MIX BAREV
• materiál: 100 % bavlna, 400 g/m²
• rozměr: 50 x 100 cm

obj.číslo
1102866

AKCE

57,-- 
bez DPH

69,-- 
včetně DPH

obj.číslo velikost
1212371 L
1212358 XL

obj.číslo velikost
1212373 S
1212372 M

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

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

AKCE

90,10
bez DPH

109,-- 
včetně DPH

obj.číslo velikost barva
1212626 M ● černá
1212627 L ● černá
1212628 XL ● černá
1212629 XXL ● černá

• NITRILOVÉ RUKAVICE GOGRIP
Nitrilové rukavice zajišťující nejlepší ochranu proti chemikáliím. 
Silné stěny a diamantová struktura garantují dokonalý úchop.

• obsah balení: 50 ks
• využití: konstrukční a montážní práce, v hydraulice a elektrotechnice, 
   domácí práce, v potravinářství a v sektoru údržby čisto

obj.číslo velikost barva
1212630 M ● oranžová
1212631 L ● oranžová
1212632 XL ● oranžová
1212633 XXL ● oranžová

obj.číslo velikost barva
1212634 M ● zelená
1212635 L ● zelená
1212636 XL ● zelená
1212637 XXL ● zelená

AKCE

156,20 
bez DPH

189,-- 
včetně DPH

• RUKAVICE HOUSTON
• 3/4 máčené (nitril) rukavice z bavlny
• norma: EN388:2016 2X11X

obj.číslo velikost barva
2703143 7 ● ●●    modrokrémová
1212235 8 ● ●●    modrokrémová
1212271 9 ● ●●    modrokrémová
1212236 10 ● ●●    modrokrémová

obj.číslo velikost barva
1212232 8 ● ●●    žlutokrémová
1212275 9 ● ●●    žlutokrémová
1212231 10 ● ●●    žlutokrémová

AKCE

17,40
bez DPH

21,10 
včetně DPH

AKCE

15,70
bez DPH

19,-- 
včetně DPH

• RUKAVICE BLADE
• polomáčené (latex) rukavice 
   z polyesteru a bavlny
• norma: EN 388 3121X

obj.číslo velikost
9700226 7
9700221 8
9700222 9

obj.číslo velikost
9700223 10
9700225 11

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH
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Obaly

• PAPÍROVÁ SLÁMKA ROVNÁ
• průměr: 0,6 cm
• délka: 20 cm
• 100 ks

obj.číslo
0604959

• PAPÍROVÁ SLÁMKA ROVNÁ
• průměr: 0,6 cm
• délka: 19,8 cm
• 100 ks

obj.číslo
0604957

obj.číslo průměr (cm) cena bez DPH
0164014 17,5 73,50
0164015 22 114,90
0164016 26 169,50

• TALÍŘ KULATÝ BIO
Kulatý talíř z cukrové třtiny. 50 ks.

• BUBLINKOVÁ OBÁLKA
Pro větší ochranu Vašich zásilek. Pro zasílání citlivých 
a křehkých předmětů (hodinek, elektronických 
součástek, CD, kazet, náhradních dílů apod.). Vnitřní 
obal – bublinková fólie, tlumící nárazy a vibrace. Vnější 
obal – vysoce kvalitní zpevněný papír. Samolepící uzávěr. 
Velmi praktické a mnohostranné využití - 100% 
recyklovatelné.

obj.číslo formát rozměr cena bez DPH
0171513 A/11 120 x 175 mm 4,90
0171510 D/14 200 x 270 mm 8,90
0171501 F/16 240 x 350 mm 9,90
0171524 G/17 250 x 350 mm 10,90
0171526 CD 200 x 175 mm 5,90

AKCE

od 4,90 
bez DPH

5,90 
včetně DPH

• PAPÍROVÁ TAŠKA
Papírová taška s uchy. Obsah: 50 ks.

obj.číslo barva rozměr cena bez DPH
0162427 ●● bílá 26 x 17 x 25 cm 179,--
0162436 ●● bílá 26 x 14 x 32 cm 189,--
0162440 ● hnědá 26 x 17 x 25 cm 179,--
0162421 ● hnědá 26 x 14 x 32 cm 189,--
0162441 ● hnědá 32 x 21 x 33 cm 219,--

AKCE

od 179,-- 
bez DPH

216,60 
včetně DPH

AKCE

   40,50
bez DPH

49,-- 
včetně DPH

AKCE

40,50
bez DPH

49,-- 
včetně DPH

• SLÁMKA BAMBUSOVÁ
• průměr: 1,1 cm
• délka: 23 cm
• 50 ks

obj.číslo
0604952

AKCE

315,-- 
bez DPH

381,20 
včetně DPH

AKCE

od 73,50

bez DPH

88,90 
včetně DPH

obj.číslo rozměr/nosnost cena bez DPH
0160120 10+5 x 22 (0,5 kg) 45,50
0160121 12+5 x 24 (1 kg) 51,50

• PAPÍROVÝ SÁČEK 100 KS
Obsah: 100 ks.

AKCE

od 45,50

bez DPH

55,10 
včetně DPH

obj.číslo rozměr/nosnost cena bez DPH
0161000 10+5 x 22 (0,5 kg) 388,--
0161105 14+7 x 29 (1,5 kg) 569,--

• PAPÍROVÝ SÁČEK 1000 KS
Obsah: 1000 ks.

AKCE

od 388,-- 
bez DPH

469,50 
včetně DPH

obj.číslo rozměry (cm) cena bez DPH
0163824 16,5 x 8,5 149,--
0163825 18 x 10,5 189,--
0163816 21,5 x 11 229,--

• FINGERFOOD MISKA
Dřevěná miska, lodička. Různé velikosti. 100 ks.

AKCE

od 149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

• DŘEVĚNÁ NAPICHOVÁTKA
• průměr: 0,22 cm
• délka: 8 cm
• 50 ks

obj.číslo
0604926

AKCE

3,90 
bez DPH

4,70 
včetně DPH

• DŘEVĚNÉ PŘÍBORY
• délka: 16 cm
• 100 ks

obj.číslo popis cena bez DPH
0163094 lžíce 69,--
0163814 vidlička 69,--
0163815 nůž 59,--

AKCE

od 59,--
bez DPH

71,40 
včetně DPH

• BALICÍ PÁSKA 
    - BAREVNÁ
Rozměr: 50 mm x 66 m.

obj.číslo barva
1021090 ● zelená
1021092 ● žlutá
1021093 ● modrá

AKCE

21,-- 
bez DPH

25,40 
včetně DPH

8
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Karneval

obj.číslo popis barva
9180773 žába ● zelená
9180784 princezna ● sv.modrá
9180783 princezna ● fialová

• KARNEVALOVÝ KOSTÝM
• pro děti 3-6 let

AKCE

140,-- 
bez DPH

169,40 
včetně DPH

• KARNEVALOVÝ SET 
    TYGR
obj.číslo
9180758

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

• KARNEVALOVÝ SET 
    ČERNÁ MYŠ
obj.číslo
9180765

AKCE

91,-- 
bez DPH

110,10 
včetně DPH

• KARNEVALOVÝ SET 
    KORUNKA
obj.číslo
9180772

AKCE

47,-- 
bez DPH

56,90 
včetně DPH

• DĚTSKÝ KLOBOUK  
    ČARODĚJNICE/HALLOWEEN
obj.číslo
9180723

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

• HŮLKA 
    ČARODĚJNICE/HALLOWEEN
obj.číslo
9180569

AKCE

47,-- 
bez DPH

56,90 
včetně DPH

• MASKA
    LEBKA
obj.číslo
9180481

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

• DĚTSKÝ PLÁŠŤ 
    ČARODĚJNICE/HALLOWEEN
obj.číslo
9180568

AKCE

155,-- 
bez DPH

187,60 
včetně DPH



NOVINKY

• BALICÍ PÁSKA 
    - BAREVNÁ
Rozměr: 50 mm x 66 m.

9



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

Produkty Albi

• HŘEJIVÁ PLYŠ
Hřejiví plyšáčci Warmies od Albi jsou šikovní kamarádi, kteří dokáží zahřát každou 
postýlku. Voní po levanduli. Tu mají plyšáci v bříškách spolu se 100% přírodní náplní 
z prosa a lněných semínek. Můžete je nahřát v mikrovlnce při chladných zimních 
večerech nebo zchladit v ledničce pro horké letní noci. Warmies plyšáky stačí nahřát 
1,5 minuty v mikrovlnné troubě (při výkonu 600-1000 W) a zvířátka vydrží až 2 hodiny 
hřát! V případě, že byste chtěli ochladit, vložte plyšáka do ledničky. 

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

AKCE

od 330,-- 
bez DPH

399,30 
včetně DPH

obj.číslo rozměr cena bez DPH
9255621 35 x 25 cm 485,--
9255622 výška cca 23 cm 330,--

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

obj.číslo rozměr cena bez DPH
9180109 8 x 15 x 5,5 cm 239,--
9180111 6,5 x 15 x 5 cm 199,--

AKCE

1.245,-- 
bez DPH

1.506,50
včetně DPH

• ELEKTRONICKÁ ALBI TUŽKA 2.0
Elektronická Albi tužka 2.0 disponuje výkonnější baterií, má 
ergonomický úchop a možnost bezdrátového připojení ke sluchátkům 
a repráčku. Plně kompatibilní se všemi produkty z edice Kouzelné čtení 
a Tolki. Obsah balení: Elektronická Albi tužka 2.0, Průvodce Kouzelným 
čtením, nabíječka, USB-C kabel, Audioblok, 10 kusů samolepek MP3 
přehrávače a 10 kusů samolepek ovládání hlasitosti. 
Sada neobsahuje stojánek na tužku.

obj.číslo
9180626


NOVINKA 

NOVINKA

• ENCYKLOPEDIE PRO ŠKOLÁKY
Velkoformátová encyklopedie představí dětem od 6 let celkem 17 
různých kapitol - Vesmír, Neživá příroda, Počasí a podnebí, Rostliny, 
Živočichové, Přírodní rekordy, Lidské tělo, Doprava, Literatura a hudba, 
Film a divadlo, Umění, Architektura a památky, Jídlo, Sport, Česká 
republika, Věda a vynálezy, Dějiny 20. století. V knize nechybí zábavné 
kvízy ve 3 různých obtížnostech, které u dětí prověří získané znalosti.
Kniha Encyklopedie pro školáky obsahuje přes 6500 zvukových stop

obj.číslo
9179692

AKCE

613,-- 
bez DPH

674,30
včetně DPH

Dodáváno
v mixu dle 

dostupnosti.

AKCE

od 199,-- 
bez DPH

240,80 
včetně DPH



NOVINKA

• KNIHA POHÁDKY NA DOBROU NOC
Tato knížka přináší osm pohádek pro nejmenší. Karkulka, Smolíček, 
Budulínek, Jeníček, Mařenka a další postavičky ožívají v krásných 
ilustracích Michaela Bergmannové. Zaposlouchejte se s dětmi 
do pohádek vyprávěných Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. 
Kromě toho, že se děti s pohádkami seznámí, mohou se je samy 
podle obrázků naučit vyprávět. Stačí jen následovat pohádková 
klubíčka, která je příběhy provedou. Kniha Pohádky na dobrou noc 
obsahuje přes 500 zvuků a textů.

obj.číslo
9180742

AKCE

394,-- 
bez DPH

433,40 
včetně DPH

* Elektronická tužka není součástí balení

* Elektronická tužka není součástí balení
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Produkty JIRI MODELS

NOVINKA

• MAGNETICKÉ PANENKY 
     PRASÁTKO PEPPA
Balení obsahuje oblékací panenku, 
30 magnetických částí (oblečení, boty, doplňky)
a dřevěný podstavec, díky nimž lze 
vytvořit nespočet módních kreací.

obj.číslo
9180728

AKCE

133,-- 
bez DPH

160,90 
včetně DPH

• MAGNETICKÉ PANENKY 
     KLUK
Balení obsahuje oblékacího kluka , 
27 magnetických částí (oblečení, boty, doplňky)
 a dřevěný podstavec, díky nimž lze 
vytvořit nespočet módních kreací.

obj.číslo
9180727

AKCE

133,-- 
bez DPH

160,90 
včetně DPH



NOVINKA

• PRACOVNÍ SEŠIT NELICENČNÍ
Sešit obsahuje 50 stran plných zábavných 
aktivit k procvičování školních aktivit. 
Rozměr: 33 × 295 mm.

obj.číslo
9230122

AKCE

142,-- 
bez DPH

156,20 
včetně DPH

• VELKÁ CVIČEBNICE
    NELICENČNÍ
Titul obsahuje 120 stran aktivit a stíratelnou 
tabuli k procvičování psaní písmen a čísel.

obj.číslo popis
9230109 pro prvňáčky
9230110 pro předškoláky

• PRACOVNÍ SEŠIT NELICENČNÍ
Pomozte svému dítěti s přípravou na školu 
a seznamte jej se základy angličtiny! Titul 
obsahuje 120 stran aktivit. 
Rozměr: 410 × 11 × 280 mm.

obj.číslo
9230120

AKCE

142,-- 
bez DPH

156,20 
včetně DPH

• OMALOVÁNKY S TETOVÁNÍM
Omalovánky obsahují 24 obrázků 
k vybarvení a 70 dětských tetovaček 
s oblíbenými obrázky k dolepení na kůži.

obj.číslo popis
9180368 Auta
9180370 Prasátko Peppa

AKCE

103,-- 
bez DPH

113,30 
včetně DPH

AKCE

197,-- 
bez DPH

216,70
včetně DPH

• PEXESO V SEŠITU
Pexeso v sešitu obsahuje 64 kartiček, krabičku 
k vystřihnutí a složení a 4 listy k vybarvení.

obj.číslo popis
9230141 Minnie
9230140 Auta

AKCE

44,--
bez DPH

53,20 
včetně DPH

obj.číslo popis
9179958 Doprava
9179959 Zoo
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Akce Z+Z ručníky

2x                   + 3x                   +

3x karton + gelové kapsle na praní Woolite mix Color - 33 ks 

kód akce: 0135811

kód akce: 0135812

5x karton + Persil gel na praní 100 PD

kód akce: 0135815

20x karton + mikrovlnka Sencor SMW 5520

5x                   +

20x                   +

2x karton + Finish Tabs Quantum Max Regular 18 ks

kód akce: 0135810

AKCE

1.935,-- 
bez DPH

2.341,40
včetně DPH

AKCE

3.225,-- 
bez DPH

3.902,30
včetně DPH

AKCE

12.900,-- 
bez DPH

15.609,--
včetně DPH

AKCE

1.290,-- 
bez DPH

1.560,90
včetně DPH

15x                   +

AKCE

9.675,-- 
bez DPH

11.706,80
včetně DPH

kód akce: 0135813

10x karton + Vileda Ultramax set 

10x                   +

AKCE

6.450,-- 
bez DPH

7.804,50
včetně DPH

kód akce: 0135814

15x karton + vysavač Sencor SVC 511TQ
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Akce kancelářský papír

2x                  + 3x                  +

3x karton + gelové kapsle na praní Woolite mix Color - 33 ks

kód akce: 0135804

kód akce: 0135803

5x karton + Persil gel na praní 100 PD

kód akce: 0135800

20x karton + mikrovlnka Sencor SMW 5520

5x                  +

20x                  +

2x karton + Finish Tabs Quantum Max Regular 18 ks

kód akce: 0135805

AKCE

2.070,-- 
bez DPH

2.504,70
včetně DPH

AKCE

3.450,-- 
bez DPH

4.174,50
včetně DPH

AKCE

13.800,-- 
bez DPH

16.698
včetně DPH

AKCE

1.380,--
bez DPH

1.669,80
včetně DPH

15x                  +

AKCE

10.350,-- 
bez DPH

12.523,50
včetně DPH

kód akce: 0135802

10x karton + Vileda Ultramax set 

10x                  +

AKCE

6.900,-- 
bez DPH

8.349,--
včetně DPH

kód akce: 0135801

15x karton + vysavač Sencor SVC 511TQ
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Psací potřeby

• KULIČKOVÉ PERO CANDY
Stiskací kuličkové pero řady CANDY s příjemným 
trojhranným úchopem pro komfortní držení a psaní. 
Modrá náplň Easy Ink - inkoust s nízkou viskozitou 
pro pohodlnější a plynulejší psaní.

• mix 6 barev: oranžová, zelená, červená, 
   modrá, růžová a černá
• materiál: plast                                                     
• šířka stopy: 0,5 mm

• KULIČKOVÉ PERO FLASH
Stiskací kuličkové pero řady FLASH s příjemným 
pogumovaným úchopem pro komfortní držení 
a psaní. Modrá náplň Easy Ink - inkoust s nízkou 
viskozitou pro pohodlnější a plynulejší psaní.

• mix 3 pastelových barev: modrá, šedá 
  a fialová
• materiál: plast                                                     
• šířka stopy: 0,5 mm



NOVINKY

• SXN-101FL-07 PERO JETSTREAM
Kuličkové pero s inkoustem Jetstream. 
Ergonomicky tvarované tělo s gumovým úchopem. 

• Ø kuličky: 0,7 mm
• náplň: modrá
• lehké a hladké psaní
• zcela beze šmouh
• vhodný pro leváky
• lze dokoupit náhradní náplň: UNI SXR-71-07, modrá
• vyrobeno v Japonsku

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

• 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

+
Látková taška

ZDARMA

• SADA POPISOVAČŮ POSCA 8 KS
Sady popisovačů POSCA s různými hroty, navržené 
pro profesionály a nadšené výtvarníky s požadavkem 
na psaní ultra-tenkou a konzistentní linkou v širokém výběru 
barev. Bezkonkurenční inkoust s vysokou krycí schopností je 
určen i na tmavé povrchy. Kvalita a sytost barev ohromí jak 
umělce tak i fandy, kteří budou nadšeni “magickým” efektem 
POSCA. Nabízí neomezené kreativní možnosti. Barvy jsou 
vrstvitelné, mísitelné, vodou ředitelné.

obj.číslo
0200533

AKCE

15,50 
bez DPH

18,80 
včetně DPH

obj.číslo
0200762

AKCE

17,90 
bez DPH

21,70 
včetně DPH

obj.číslo barva
0291918 ● Aqua
0291919 ● Sky blue
0291923 ● růžová

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

54,-- 
bez DPH

65,30 
včetně DPH

obj.číslo popis
0858251 0,7 mm / mix
0858254 0,7 mm / mix pastel. barev
0858252 0,9-1,3 mm / mix
0858253 2,5 mm / mix
0858178 metalické / mix barev
0858235 mix barev
0858211 mix třp. barev
0858233 0,7 mm / mix past. barev
0858255 0,9-1,3 mm, /mix past. barev
0858256 2,5 mm / mix pastel. barev

AKCE

394,-- 
bez DPH

476,70 
včetně DPH
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Psací potřeby / Archivace / Prezentace

• 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

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

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

obj.číslo
0276124

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

• PERO KORES PASTEL
Mix 6 pastelových barev. Kuličkové pero vysoké kvality s kuličkou 
z karbidu wolframu. Extra jemný modrý inkoust na bázi gelu. Píše 
s jemností gelového pera a odolností kuličkového pera. Pogumovaný soft 
povrch pro vyšší komfort psaní. Trojhranný ergonomický tvar. Technologie 
vzduchových otvorů zabraňuje vytékání. Šíře stopy M = 1 mm.

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

obj.číslo
9180140

• 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

• MAGNET SMILE
Magnety dodají „úsměv“ vaší prezentaci 
nebo výuce. Ve dvou velikostech 
o průměru 20 mm (8 ks) a 30 mm (6 ks).

obj.číslo velikost počet (ks)
0864543 20 mm 8
0864540 30 mm 6

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90 
včetně DPH

AKCE

90,-- 
bez DPH

108,90 
včetně DPH

obj.číslo
0864518

• SAMOLEPICÍ MAGNETY 
    MAGNETOPLAN TAKKIS
Samolepící magnety Magnetoplan Takkis, 45 ks velikosti 30 x 20 mm 
a tloušťky 0,75 mm. Lze je snadno vytahovat z dávkovače. Nalepením 
samolepících magnetů na zadní stranu papíru, kartonu, fotky atp. 
vytvoříte magneticky přichytitelný objekt.

AKCE

110,-- 
bez DPH

133,10 
včetně DPH

• ARCHIVAČNÍ SPONA FELLOWES  
    PRO, DÉLKA 100 MM, (50KS), 
Dvoudílná, plastová archivační spona 
pro svázání dokumentů a jejich následnou 
archivaci. Vybavena pomocným aplikátorem, 
který usnadňuje vkládání listů. Ekologický 
výrobek, vyrobený ze 100% recyklovaného 
polypropylenu, vhodná pro další recyklaci.

obj.číslo
2005109

AKCE

170,-- 
bez DPH

205,70 
včetně DPH
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Archivační potřeby

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

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

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

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

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

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

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• DRŽÁK NA PROSPEKTY 
    STOJAN FLEXIPLUS 6 A4
6-dílná sada závěsných kapes na prospekty 
ve formátu A4. Na výšku, 
rozměr: 247 x 745 x 100 mm.

obj.číslo
0600380

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH

• ZÁKLADNÍ ZÁVĚSNÝ ELEMENT + 10 KAPES MIX
Je vhodný k upevnění na zeď, nástěnku, stroj apod. Pojme 10 kapes 
s úchyty 0600201-208. 4 zarážky zaručují otevření na Vámi požadované straně. 

obj.číslo
0600195

10 let
záruka

AKCE

999,-- 
bez DPH

1.208,80 
včetně DPH
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Archivační potřeby Exacompta

• SPISOVÉ DESKY 
    S GUMIČKOU ETERNECO
Spisové 3klopové desky vyrobené 
z potahovaného kartonu s velmi přirozeným 
vzhledem a přírodními motivy. 

• pro formát A4 maxi
• rozměry: 240 x 320 mm
• materiál: karton, 400 g/m²
• kapacita: 300 listů papíru (80 g/m²)
• ekologický výrobek - certifikát FSC
• splňuje ISO 9706
• popisovatelné



NOVINKY

• 4KROUŽKOVÝ POŘADAČ ETERNECO
Pořadač vyrobený z potahovaného kartonu 
s velmi přirozeným vzhledem a přírodními motivy.

• pro formát A4 maxi
• rozměry: 260 x 320 mm, šířka hřbetu: 40 mm
• materiál: karton, 400 g/m²
• kapacita: 275 listů papíru (80 g/m²)
• kroužková „O“ mechanika: 4 x Ø 30 mm bez aretace
• ekologický výrobek - certifikát FSC splňuje ISO 9706
• popisovatelné

• SPISOVÉ DESKY 
    S GUMIČKOU TEKSTO
Spisové 3klopové desky patří do řady Teksto.

• pro formát A4 maxi
• rozměry: 240 x 320 mm, šířka hřbetu: 35 mm
• materiál: karton
• kapacita: 300 listů papíru (80 g/m²)
• ekologický výrobek - certifikát FSC
• popisovatelné                                                                       
• mix 4 barev - šedá, tyrkysová, zelená a fialová

• PÁKOVÝ POŘADAČ TEKSTO
• pro formát A4 maxi                                        
• rozměry: 290 x 320 mm, 
   šířka hřbetu: 80 mm
• materiál: karton
• ekologický výrobek - certifikát FSC
• popisovatelné        

• PODLOŽKA NA STŮL TEKSTO
• rozměry: 50 x 65 mm
• tloušťka: 20/10E
• hmotnost: 100 g
• materiál: filc
• ekologický výrobek - certifikát FSC

• STOJÁNEK NA TUŽKY TEKSTO
• rozměry: 85 x 85 x 120 mm
• hmotnost: 120 g
• materiál: karton                                                      
• přihrádky: 4
• ekologický výrobek - certifikát FSC

• 4KROUŽKOVÝ POŘADAČ TEKSTO
• pro formát A4 maxi                                                 
• rozměry: 260 x 320 mm, šířka hřbetu: 40 mm 
• kroužková „O“ mechanika: 4 x Ø 30 mm
• materiál: karton
• kapacita: 275 listů papíru (80 g/m²)
• ekologický výrobek - certifikát FSC
• popisovatelné   

obj.číslo
2300089

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

obj.číslo
2300116

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

obj.číslo
2300092

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

obj.číslo barva
0702493 ● modrá
0702496 ● zelená
0702497 ● šedá
0702498 ● fialová

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

obj.číslo barva
0600285 ● modrá
0600286 ● zelená
0600287 ● šedá

AKCE

199,-- 
bez DPH

240,80 
včetně DPH

obj.číslo barva
0610259 ● modrá
0610253 ● zelená
0610254 ● šedá
0610260 ● fialová

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

obj.číslo barva
2300117 ● modrá
2300118 ● zelená

obj.číslo barva
2300119 ● šedá
2300120 ● fialová

AKCE

75,-- 
bez DPH

90,80 
včetně DPH
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Kancelářské potřeby

+
Sanytol 4v1

ZDARMA

• KOTOUČKOVÁ ŘEZAČKA 508
• DIN: A3, délka řezu: 460 mm
• výška řezu: 0,6 mm/6 listů papíru (80 g/m²)
• rozměry stolu: 589 x 209 mm
• pro více druhů materiálů: papír, karton, textil, fotografie a fólie
• natištěné formáty a úhly + 2 příložníky s dělením v mm
• automatický přítlak
• váha: 1,2 kg
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo
0600832

+
Dárková karta 
500,--

ZDARMA

• ŘEZAČKA PÁKOVÁ DAHLE 561
• DIN: A4, délka řezu: 360 mm
• výška řezu: 3,5 mm/35 listů papíru (80 g/m²)
• rozměry stolu: 440 x 265 mm
• stabilita a přesný řez díky ocelovému zpevnění
• 2 úhlové příložníky s dělením v mm pro přesný řez 90°, natištěné formáty a úhly
• váha: 6,1 kg
• prodloužená záruka: 5 let
• záruční doba: 60 měsíců

obj.číslo
0600811



NOVINKA

• TAVNÁ PISTOLE HOT
Tavná pistole pro široké uplatnění 
v domácnosti, při rychlých opravách, aranžování květů a dekorací. 

• použití na: dřevo, papír, karton, kůže, látka, korek, sklo, kov, plasty
• barva: transparentní
• teplota tavení patrony je +200 °C
• v nabídce i samostatné náhradní tyčinky
• balení: 1x pistole + 6x patrona +

Persil na praní

ZDARMA

AKCE

1.131,-- 
bez DPH

1.368,50
včetně DPH

AKCE

6.759,-- 
bez DPH

8.178,40
včetně DPH

obj.číslo
1002003

AKCE

390,-- 
bez DPH

471,90 
včetně DPH

• ROTAČNÍ ŘEZACÍ  
     NŮŽ KW-TRIO
Řezací rotační nůž s průměrem 45 mm na papír, 
textil, folie, kůži, plsť, kožešiny atd. Vhodné 
kombinovat s řezací podložkou KW Trio. 

• ergonomická rukojeť
• snadná a jednoduchá obsluha
• bezpečná manipulace s čepelí
• výměnné čepele – sada náhradních nožů 
  či kreativní sada – perforace, nůž rovný a vlnka

obj.číslo
9267703

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

obj.číslo formát rozměr cena bez DPH
9267706 A1 60 x 90 cm 468,--
9267708 A2 45 x 60 cm 280,--
9267707 A3 30 x 45 cm 139,--
9267709 A4 22 X 30 cm 72,--

AKCE

od 72,-- 
bez DPH

87,10 
včetně DPH

AKCE

170,-- 
bez DPH

205,70 
včetně DPH

+
rotační řezací nůž
KW-TRIO

ZDARMA

Pouze 
k podložce 

A1 a A2
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Kancelářské potřeby

3 + 1
ZDARMA

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

obj.číslo
1001309

AKCE

166,-- 
bez DPH

200,90 
včetně DPH

• KORES LEPICÍ TYČINKA  
   CHAMELEON
Pro optickou kontrolu lepené plochy. 
Po zaschnutí zprůhlední, permanentní, 
nevysychá, neobsahuje rozpouštědla. 
Lepí korek, lepenku, papír, fotografie. 
Vyrobeno v ČR. 15 g.

obj.číslo
1001102

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

50ploché 
šítí 60 mm25 let

záruka

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

obj.číslo barva
2514061 ● černá

obj.číslo barva
2514060 ● modrá

AKCE

490,-- 
bez DPH

592,90 
včetně DPH

• DĚROVAČKA E210
Malá děrovačka pro domácnost a domácí 
kancelář. Potištěné posuvné pravítko pro snadné 
formátování. Kovový spodní díl a plastový horní 
díl. Kapacita: 10 listů. Prodloužená záruka: 5 let.

obj.číslo barva
2514067 ● černá
2514069 ● modrá
2514068 ● červená

5 let
záruka

10

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH

• SEŠÍVAČKA NOVUS MINI
• plnění shora s jednoduchým vedením sponek
• hloubka vkládání: 20 mm
• mix barev: černá, zelená, růžová, modrá
• kapacita: 12 listů
• na 150 ks sponek 24/6
• balení: 1 ks vč. 320 sponek 24/6

obj.číslo barva
2514005 ● černá
2514006 ● modrá

obj.číslo barva
2514007 ● zelená
2514008 ● růžová

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH
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Skartovače



NOVINKY

• AUTOMAX 80M
• skartovač s automatickým podavačem papíru
• křížový řez 4 x 12 mm
• skartovací kapacita: auto 80, ručně 8 listů / 70 g papíru
• vstupní šířka 220 mm, objem koše 17 l
• stupeň utajení: NBÚ NNI - 1, DIN 66399 P – 4
• skartuje papír, kancelářské sponky, platební karty
• funkce: Zpětný chod, úsporný režim, detekce naplněného koše

obj.číslo
0601960

AKCE

4.940,-- 
bez DPH

5.977,40
včetně DPH

• AUTOMAX 90M
• skartovač s automatickým podavačem papíru
• křížový řez 4 x 12 mm
• skartovací kapacita: auto 90, ručně 9 listů / 70 g papíru
• vstupní šířka 220 mm, objem koše 17 l
• stupeň utajení: NBÚ NNI - 1, DIN 66399 P – 4
• skartuje papír, kancelářské sponky, platební karty
• funkce: Zpětný chod, úsporný režim, detekce naplněného koše

obj.číslo
0601961

AKCE

5.630,-- 
bez DPH

6.812,30
včetně DPH

• AUTOMAX 200C
• skartovač s automatickým podavačem papíru
• křížový řez: 4 x 38 mm
• skartovací kapacita: auto 200, ručně 10 listů / 70 g papíru
• vstupní šířka 230 mm, objem koše 32 l
• stupeň utajení: NBÚ CERTIFIKÁT pro NNI - 1, DIN 66399 P – 4
• skartuje papír, kancelářské sponky, platební karty, CD/DVD
• funkce: Zpětný chod, úsporný režim, detekce naplněného koše

obj.číslo
0600936

AKCE

11.140,-- 
bez DPH

13.479,40
včetně DPH

+
Nabíjecí kabel Fellowes 
3v1 USB/Micro USB, 
Lightning, USB-C, 1m

ZDARMA
+

Nabíjecí kabel Fellowes 
3v1 USB/Micro USB, 
Lightning, USB-C, 1m

ZDARMA

+
káva Tchibo Gold 200 g
+ Termohrnek

ZDARMA

MODERNÍ DESIGN, 
SKVĚLÁ KVALITA,
VÝBORNÉ CENY...



čisticí listy pro laminátory 
+ laminovací fólie A4, 80 mikronů

ZDARMA
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Ergonomie

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

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

obj.číslo
2002079

čisticí listy
Fellowes pro laminátory

ZDARMA

AKCE
bez DPH

4.670,60
včetně DPH

3.860,-- 

• LAMINÁTOR FELLOWES JUPITER A3
• laminovací šířka 318 mm (A3), tloušťka laminovací fólie 
  80 - 250 µm, 0,8 mm tloušťka dokumentu
• plně automatický – rozpozná vloženou folii a vše nastaví za Vás, 6ti válcový    
  – perfektní výsledek laminace
• funkcemi nabitý – chytrý, rychlý, bezpečný a také úsporný
• CLEAN ALERT - výstraha čistícího systému. Tato funkce připomíná 
  uživateli, aby vyčistil válce
• AutoSense - systém automaticky detekuje tloušťku laminovací fólie 
  a přizpůsobuje stroj k optimálním provozním hodnotám
• InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• 100% JAM FREE  - vnitřní konstrukce stroje zabraňuje uvíznutí 
  laminovaného dokumentu
• Advanced Pouch Tracking System - rozpozná potenciální chybu, 
  zastaví laminaci a umožní uživateli opravu
• Auto Shut off - automatické vypnutí při nečinnosti, šetří energii, 
  předchází přehřátí

obj.číslo
2002098

+

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

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

obj.číslo
9101022

AKCE

465,-- 
bez DPH

562,70 
včetně DPH

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

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

obj.číslo
9100006

AKCE

6.810,-- 
bez DPH

8.240,10 
včetně DPH

• ZÁDOVÁ OPĚRKA FELLOWES  
    PROFESIONAL MICROBAN
Zádová opěrka pomáhá redukovat napětí 
v zádech a udržuje přirozené zakřivení v dolní 
části zad. Vhodná jako prevence proti bolestem 
a křivení páteře.

• třídílná opěrka zad zajišťuje optimální oporu 
  v bederní části zad
• s antibakteriální vrstvou MICROBAN™
• snadné a pevné uchycení díky tříbodovému 
  popruhu s odolnou přezkou
• fixační popruhy s nastavitelnou délkou
• snadná montáž bez nutnosti použití nářadí

obj.číslo
9410001

AKCE

790,-- 
bez DPH

955,90 
včetně DPH

AKCE
bez DPH

1.270,50
včetně DPH

1.050,-- 
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Židle

• BOOST 
• herní židle pro vyšší komfort se sítí na opěradle 
   a prodyšnou potahovou látkou na sedáku 
• snímatelný podhlavník a polštářek s úponem vytváří možnost 
   individuální úpravy tvaru čalounění opěradla
• houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a aretací v základní pozici 
• samostatné nastavení sklonu opěradla
• robustní ocelový rám
• výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou
• potahová látka ze 100 % polyesteru je kombinována s kvalitní 
   syntetickou kůží na bázi polyuretanu
• výškově nastavitelná bederní opěrka
• nylonová báze vyztužená skelným vláknem, kolečka o průměru 60 mm 
   - pro měkké podlahy
• potah: kombinace šedé síťoviny se syntetickou kůží, základ tvoří černá 
  a šedá v kombinaci s bílou, zelenou, modrou, červenou a šedou
• nosnost: 150 kg
• záruka: 36 měsíců                                                                                      

PARAMETRY
celková výška 125-135 cm/ výška sedáku 44-51,5 cm/ 
šířka sedáku 50 cm/ šířka celkem 70 cm/ nosnost 150 kg

obj.číslo barva
9403506 ● modrá
9403507 ● šedá

obj.číslo barva
9403508 ● zelená
9403571 ●● bílá



CENOVÁ
BOMBA

AKCE

4.500,-- 
5 850,-- bez DPH

5.445,--
včetně DPH

+

1 + 1
ZDARMA

AKCE

5.440,-- 
bez DPH

6.582,40
včetně DPH

• MIAMI PLUS 
• černá eko-kůže
• kancelářská křeslo s vysokým opěrákem
• potah z prodyšné eko-kůže na bázi polyuretanu
• houpací mechanismus s aretací v základní poloze 
   a nastavením síly protiváhy
• ocelové područky s čalouněnou dotykovou plochou
• výškové nastavení na plynovém pístu
• ocelová chromovaná báze
• kolečka Ø 50 mm pro měkké povrchy
• nosnost: 130 kg
• záruka: 24 měsíců

obj.číslo
9403577

PARAMETRY
celková výška 117-127 cm/ výška sedáku 48-58 cm/ 
šířka sedáku 52 cm/ šířka celkem 68 cm/ nosnost 130 kg



PAPE.CZ partner Vaší kanceláře K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz 23PAPE.CZ partner Vaší kanceláře K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

Židle

• WONDER 
• kancelářská židle s vysokým opěrákem a černou 
   síťovinou kombinovanou s potahovou látkou
• houpací mechanismus s aretací v základní pozici 
  a nastavením síly protiváhy
• černá potahová látka se světlým proužkem
• ocelová chromovaná báze
• plastové područky s možností oklopení vzad
• nosnost: 120 kg
• záruka: 24 měsíců

obj.číslo barva
9403573 ● černá / ● modré pruhy
9403574 ● černá / ● červené pruhy
9403158 ● černá / ●● bílé pruhy

AKCE

2.480,-- 
3.106,-- bez DPH

3.000,80
včetně DPH

PARAMETRY
celková výška 104-112 cm/ výška sedáku 45-53 cm/ 
šířka sedáku 50 cm/ šířka celkem 62 cm/ nosnost 120 kg

• BAT NET černá síť
• moderní kancelářská židle pro široké použití
• kancelářská židle s prodyšným sedákem a opěrákem 
   vyztuženým měkčeným perforovaným polymerem
• konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort 
   a vynikající prodyšnost dotykových partií
• síť vysoké kvality s vetkanou textilií pro příjemný dotyk, 
  100% polyester s otěruvzdorností 100.000 cyklů Martindale
• synchronní mechanismus s několika násobnou aretací
• automatické nastavením síly přítlaku (protiváhy) 
• nastavení hloubky sedáku
• výškově nastavitelné područky s měkkou 
   dotykovou plochou otočnou a posuvnou
• leštěný aluminiový rám a báze
• nylonová kolečka s průměrem 60 mm
• nosnost: 130 kg
• záruka: 60 měsíců

obj.číslo
9403575



CENOVÁ
BOMBA



CENOVÁ
BOMBA

• BAT NET šedá síť + FOOTREST
• moderní kancelářská židle pro široké použití a relaxaci
• síťovaný sedák, opěrák a opěrka hlavy
• výsuvná opěrka nohou pro relaxační polohu
• konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort 
   a vynikající prodyšnost dotykových partií
• síť vysoké kvality s vetkanou textilií pro příjemný dotyk, 
   100% polyester s otěruvzdorností 100.000 cyklů Martindale
• synchronní mechanismus s několika násobnou aretací
• automatické nastavením síly přítlaku (protiváhy)     
• nastavení hloubky sedáku
• opěrka hlavy nastavitelná úhlově a výškově
• výškově nastavitelné područky s měkkou 
   dotykovou plochou otočnou a posuvnou
• leštěný aluminiový rám a báze
• nylonová kolečka s průměrem 60 mm pro měkké povrchy
• nosnost: 130 kg
• záruka: 60 měsíců

obj.číslo
9403576

PARAMETRY
celková výška 100,5-107 cm/ výška sedáku 46-53,5 cm/ 
šířka sedáku 52,5 cm/ šířka celkem 75,5 cm/ nosnost 130 kg

PARAMETRY
celková výška 122,5-127,5 cm/ výška sedáku 46-53,5 cm/ 
šířka sedáku 52,5 cm/ šířka celkem 75,5 cm/ nosnost 130 kg

AKCE

8.000,-- 
10.755,-- bez DPH

9.680,--
včetně DPH

AKCE

8.300,-- 
12.238,-- bez DPH

10.043,--
včetně DPH
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Kávovary a příslušenství / Koše na odpadky

• 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

AKCE

8.999,-- 
bez DPH

10.888,80
včetně DPH

+
káva Melitta Barista
Crema 1 kg

ZDARMA

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

obj.číslo
4015004

+
káva Melitta Barista
Crema 1 kg

ZDARMA

AKCE

9.990,-- 
bez DPH

12.087,90
včetně DPH

• MELITTA PERFECT CLEAN     
    TEKUTÝ ČISTIČ MLÉČNÉHO  
    SYSTÉMU, 250 ML
Tekutý čistič mléčného systému jednoduše 
a důkladně odstraní usazeniny mléka z mléčného 
systému plnoautomatických kávovarů. Vysoce 
účinné složení zaručuje důkladné hygienické 
čištění a je současně šetrné k přístroji. Vhodný 
pro všechny přístroje nebo kávovary s nádobkami 
na mléko. Vystačí na 5 použití.

obj.číslo
4015036

AKCE

119,--
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

• MELITTA ANTI CALC - NEUTRAL
Zaručuje účinné a pachově neutrální odvápnění. Působí šetrně 
a důkladně díky koncentrované síle kyseliny citronové.

obj.číslo popis obsah cena bez DPH
4015082 tekutý odvápňovač 100 ml 50,--
4015040 tekutý odvápňovač 250 ml 59,--

AKCE

od 50,-- 
bez DPH

60,50 
včetně DPH

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

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

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

obj.číslo objem obsah cena bez DPH
0162981 70 l 8 ks 40,--
0162982 120 l 8 ks 60,--

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

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

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

obj.číslo popis barva
1017245 150 l ● černá

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

AKCE

od 40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

AKCE

70,-- 
bez DPH

84,70 
včetně DPH

• ZATAHOVACÍ PYTLE PROFI 
    NA TĚŽKÝ ODPAD SWIRL
Odolné a silné pytle na suť např. pro renovace 
bytů, domů a dalších objektů.

obj.číslo objem obsah
1017266 120 l 12 ks
1017267 240 l 5 ks

AKCE

100,-- 
bez DPH

121,-- 
včetně DPH
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Produkty Finish / Woolite na praní

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

• FINISH TABS QUANTUM   
    MAX REGULAR
Tablety Finish z řady Quantum Max jsou 
nejúčinnějším řešením pro čisté nádobí 
po každém mycím cyklu i při nízkých 
teplotách. Současně pečuje o myčku, 
chrání sklo i stříbro a je účinný proti 
vodnímu kameni. Obsah 18 ks.

obj.číslo
1202566

AKCE

65,-- 
bez DPH

78,70 
včetně DPH

• FINISH DUO ČISTIČ MYČKY
• zbavuje myčku usazenin a vodního kamene
• pomáhá zbavit myčku zápachu
• čistí také rotační ramena a odpad myčky
• zlepšuje funkčnost a prodlužuje životnost myčky
• obsah 2 x 250 ml

obj.číslo popis
1202580 regular

AKCE

99,50 
bez DPH

120,40 
včetně DPH

• FINISH LEŠTIDLO 
    SHINE & DRY REGULAR
Dosáhněte díky Finish 
Shine & Protect leštidlu 
o 100% lepšího schnutí vašeho 
nádobí. Zabraňuje kapkám vody, 
skvrnám, povlaku. Pro vynikající 
lesk. Obsah 800 ml.

obj.číslo
1202523

AKCE

125,-- 
bez DPH

151,30 
včetně DPH

• FINISH SŮL
Sůl do myčky. S extra velkými granulemi. 

obj.číslo obsah cena bez DPH
1202514 1,5 kg 45,--
1202480 4 kg 113,--

AKCE

od 45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

• FINISH TABLETY 
    CLASSIC 90 KS
Finish tablety do myčky na nádobí Classic 
s vůní citronu odstraňují odolné nečistoty, 
zaschlé zbytky jídla i skvrny od čaje. Finish 
tablety do myčky na nádobí Classic s účinnou 
čisticí silou optimálně pečují o vaše nádobí 
a současně příjemně provoní prostory myčky 
svěží citronovou vůní.

obj.číslo
1202529

AKCE

210,-- 
bez DPH

254,10 
včetně DPH

• FINISH PRÁŠEK 1,2 KG
• koncentrovanější formule, stačí dávat poloviční 
   množství oproti původní, 2,5 kg variantě
• 60 mycích cyklů (stejně jako původní varianta)

obj.číslo
1202573



NOVINKA

AKCE

181,-- 
bez DPH

219,-- 
včetně DPH


NOVINKA

• WOOLITE GELOVÉ 
    KAPSLE NA PRANÍ
Dlouholetá zkušenost s praním 
jemných tkanin učinila z Woolite 
globální značku, kterou lidé milují. 
Díky složení s keratinem Woolite 
účinně pere a zároveň poskytuje péči, 
díky které tkaniny vypadají déle jako 
nové. Chrání barvy během každého 
praní, dodává oblečení flexibilitu 
a nemačkavost.

obj.číslo popis
1200949 Dark
1200948 Color

AKCE

139,-- 
bez DPH

168,20
včetně DPH

obj.číslo popis
1202581 lemon



• FROSCH EKO ČISTIČ 
    CITRUS KOUPELNA
Čistič na koupelny a sprchy s přírodními 
kyselinami z citrónů učinně odstraňuje vápenné 
usazeniny a zanechává svěží citronovou vůni. 
Obsah: 500 ml.

obj.číslo
1210259

• FROSCH EKO SPIRITUS 
    ČISTIČ SKEL
Frosch Spiritus čistič skel odstraní špínu i mastnotu 
z Vašich oken a zanechá je čistá a beze šmouh. 
S odmašťujícím účinkem alkoholu. Mnohostranně 
použitelný pro pohodlné čištění skel a všech hladkých 
povrchů v interiérech i exteriérech, jako například 
oken, zrcadel, dlaždic, armatur. Obsah: 500 ml.

obj.číslo
1202735

• FROSCH EKO 
    ČISTIČ VODNÍHO    
    KAMENE S MALINOVÝM OCTEM
Frosch ekologický čistič vodního kamene 
s malinovým octem účinně vyčistí armatury, 
umyvadla, vany, sprchy i kachličky. Složení 
obsahující malinový ocet a přírodní kyseliny 
odstraňuje silné usazeniny vodního kamene 
a nečistot. Zanechává příjemnou vůni 
po čerstvých malinách. Šetrný k životnímu 
prostředí. Obsah: 500 ml.

obj.číslo
4015063

• FROSCH EKO NA INDUK. 
    A SKLOKERAMICKÉ DESKY
Pro čistou a lesklou varnou desku. Odmašťujicí 
receptura s výtažky z citrónu. Mechanický 
rozprašovač. Obsah: 300 ml.

obj.číslo
1202276

• FROSCH EKO LEVANDULOVÝ 
    HYGIENICKÝ ČISTIČ
Přírodní hygienický čistič pro koupelny a toalety. 
Účinné složení s výtažkem z levandule zajišťuje 
hygienickou čistotu a příjemnou vůni. 
Výrobek je oceněn certifikátem EU ECOLABEL.
S mechanickým rozprašovačem. Obsah: 500 ml.

obj.číslo
4015062

• FROSCH EKO ČISTIČ 
    SE SODOU KUCHYNĚ
Čistič na kuchyně s přírodní sodou. Čistí rychle 
a důkladně i těžce odstranitelné nečistoty. 
Obsah: 500 ml.

obj.číslo
1210258

Speciální čističe Frosch

• 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

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• 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

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90 
včetně DPH

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90 
včetně DPH

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90 
včetně DPH

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90 
včetně DPH

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

AKCE

74,-- 
bez DPH

89,50 
včetně DPH
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Produkty Frosch
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• FROSCH EKO WC GEL
Frosch představuje ideální kombinaci důkladného 
čisticího účinku v celé domácnosti a současně je šetrný 
k lidem a životnímu prostředí díky obsahu přírodních 
látek. Důkladně odstraňuje nečistotu, vodní a močový 
kámen z celé toaletní mísy včetně horních okrajů. 
Pohlcuje zápach a zanechává příjemnou vůni. 
Obsah: 750 ml.

obj.číslo vůně
1210065 levandule
1210066 citron

• FROSCH EKO BYTOVÝ 
    PARFÉM OÁZA
Frosch oáza - osvěžovač 
vzduchu. Přírodní esenciální oleje 
dodají Vašemu domovu svěží 
a stimulující atmosféru. Balení 
obsahuje 6 tyčinek, čím více 
tyčinek do lahvičky s esenciálním 
olejem vložíte, tím intenzivnější 
bude Váš zážitek z vůně. 
Balení vydrží cca 8 týdnů. 

obj.číslo vůně
1210471 pomeranč. háj
1210472 citrus
1210474 levandule

obj.číslo vůně
4015066 malina
4015065 máta

AKCE

54,--
bez DPH

65,30 
včetně DPH

AKCE

157,-- 
bez DPH

190,-- 
včetně DPH

• 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

• 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

288,-- 
bez DPH

348,50 
včetně DPH

AKCE

74,-- 
bez DPH

89,50 
včetně DPH

Přepněte na zelenou
s ekologickou drogérií Frosch

Univerzální čističe

Čistič kuchyní Čistič oken Čistič koupelen Tekutá mýdla

WC čističe Bytové parfémy

Čistota a péče o váš domov i planetu



Přípravky na praní Jelen

• PRACÍ PRÁŠEK JELEN
Pere i za vysokých teplot. Obsahuje kousky 
mýdla, což zvyšuje jeho účinnost. K pokožce 
však zůstává co nejšetrnější.

obj.číslo obsah cena bez DPH
1202985 3 kg 240,--
1202986 5 kg 372,--

• PRACÍ GEL JELEN UNI
Vhodný na praní prádla barevného i bílého. 
Jeho receptura je založena na jádrovém mýdle, 
stejně jako mýdlo je prací gel účinný, 
šetrný k přírodě i pokožce. 

obj.číslo objem cena bez DPH
1202989 2,7 l 228,--
1202991 3,6 l 290,--

• PRACÍ GEL JELÍNEK MIMI 
    MATEŘÍDOUŠKA
Jelínek je určen na dětské prádlo, protože obsahuje 
jen to nejjemnější a nejšetrnější od Jelena. 
Prádlo navíc voní po mateřídoušce.

AKCE

od 228,-- 
bez DPH

275,90 
včetně DPH

• PRACÍ GEL JELEN 
    NA BAREVNÉ PRÁDLO 2,7 L
Zanechává zářivé prádlo. Obsahuje inhibitor přenosu 
barev, chrání tak prádlo před vzájemným obarvením.
Zamezuje opětovnému usazování nečistot.

obj.číslo
1202992

AKCE

228,-- 
bez DPH

275,90 
včetně DPH

• PRACÍ GEL JELEN 2,7 L
Prací gel je dermatologicky testován a hodí 
se na praní prádla bílého i stálobarevného. 
Prádlo nejen krásně vypere, ale i provoní.

obj.číslo popis objem cena bez DPH
1202993 šeřík 1,35 l 127,--
1202994 šeřík 2,7 l 228,--
1202995 konvalinka 2,7 l 228,--
1202996 modřín 2,7 l 228,--

AKCE

od 240,-- 
bez DPH

290,40 
včetně DPH

• PRACÍ PRÁŠEK JELÍNEK 
    ŠEŘÍK 3 KG
Prací prášek s vůní šeříku je 
dermatologicky testován. Je vhodný 
na prádlo bílé i stálobarevné.

obj.číslo
1202987

AKCE

240,-- 
bez DPH

290,40 
včetně DPH

obj.číslo objem cena bez DPH
1202983 1,35 l 189,--
1202984 2,7 l 334,--

AKCE

od 189,-- 
bez DPH

228,70 
včetně DPH

• JELEN NA SPORT  
    A POT 1,35 L
Obsahuje pohlcovač pachu, 
který spolehlivě odstraní 
z prádla veškerý zápach. 

obj.číslo
1202988

AKCE

151,-- 
bez DPH

182,70 
včetně DPH

AKCE

od 127,-- 
bez DPH

153,70 
včetně DPH

• JELEN NA FLEKY 
    500 ML
Účinný odstraňovač skvrn. 
Poradí si hravě s fleky od kávy, 
čaje i make-upu. 

obj.číslo
1200884

AKCE

65,-- 
bez DPH

78,70 
včetně DPH

• RUČNÍ PRANÍ JELEN 500 ML
Tekutý Jelen na ruční praní je vhodný na praní 
prádla, které se nedoporučuje prát v pračce. 
Je šetrný k přírodě i pokožce. Výborně se hodí 
i pro cestování. 

obj.číslo popis
1203012 Jelen
1203013 Jelen kopretina

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH
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• JELÍNEK MINI PRACÍ  
    PRÁŠEK NA DĚTSKÉ  
    PRÁDLO MATEŘÍDOUŠKA
Pere silou mýdla, které je vyráběno 
tradičním způsobem a je tak obzvlášť 
šetrný k dětské pokožce. 
S vůní mateřídoušky.

obj.číslo
1202982

AKCE

280,-- 
bez DPH

338,80 
včetně DPH



Přípravky Jelen

• PRACÍ GEL JELÍNEK MIMI 
    MATEŘÍDOUŠKA
Jelínek je určen na dětské prádlo, protože obsahuje 
jen to nejjemnější a nejšetrnější od Jelena. 
Prádlo navíc voní po mateřídoušce.

• PRACÍ PRÁŠEK JELÍNEK 
    ŠEŘÍK 3 KG
Prací prášek s vůní šeříku je 
dermatologicky testován. Je vhodný 
na prádlo bílé i stálobarevné.

• RUČNÍ PRANÍ JELEN 500 ML
Tekutý Jelen na ruční praní je vhodný na praní 
prádla, které se nedoporučuje prát v pračce. 
Je šetrný k přírodě i pokožce. Výborně se hodí 
i pro cestování. 
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• MYTÍ NÁDOBÍ JELEN 500 ML
Hravě přepere všechny mastoty a nečistoty na vašem 
nádobí! K pokožce se ale chová velmi šetrně. Působí 
jako balzám - přidaný glycerin pomáhá zvláčňovat 
pokožku a zabraňuje tak jejímu vysychání. 

obj.číslo popis
1203014 brusinka
1203015 pampeliška
1203016 včelí med

AKCE

37,-- 
bez DPH

44,80 
včetně DPH

• JELEN OCTOVÝ ČISTIČ 500 ML
Jelen na vodní kámen a urputnou špínu. Čistič na bázi 
octa v kuchyni i v koupelně tak dobře funguje.  

obj.číslo popis
1202980 octový
1202997 malina
1202998 jablko

AKCE

58,-- 
bez DPH

70,20 
včetně DPH

• JÁDROVÉ MÝDLO         
    JELEN 200 G
Šetrný k přírodě i pokožce, 
obsahuje více jak 68 % 
nebarveného mýdla. 

obj.číslo
1200303

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

• TEKUTÝ PÍSEK JELEN 500 ML
Jelen tekutý písek si hravě poradí s každou 
nečistotou, mastnotou i vodním kamenem. 
Je snadno odbouratelný a tedy šetrný k přírodě 
a navíc domácnost nádherně provoní. 

obj.číslo popis
1202999 levandule

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

• MÝDLO TEKUTÉ SOTÉ 0,3 L
Tradiční české tekuté mýdlo s praktickým dávkovačem. 
Zanechává pokožku jemnou a vláčnou, šetrně myje 
a zároveň hydratuje.

obj.číslo popis
1203017 jablko

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH

obj.číslo popis
1203010 pampeliška

obj.číslo popis
1203018 med

obj.číslo popis
1203019 klasik



• GELOVÝ ČISTIČ ODPADŮ 
    2V1 RORAX - 1 L
Výkonný čistič potrubí, který účinně odstraňuje 
odolné ucpání odtoku a bojuje proti nepříjemným 
pachům. Obzvláště silný přípravek snadno uvolňuje 
vlasy a mastné blokády trubek - dokonce za 5 minut! 
Vhodný pro všechny odtoky a odvodňovací potrubí 
v kuchyni a koupelen.

obj.číslo
1210458

AKCE

107,-- 
bez DPH

129,50 
včetně DPH
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Mix oblíbených novinek i stálých produktů

• OSVĚŽOVACÍ 
    SPREJ GLADE
Osvěžovací sprej,  
obsah 300 ml.

obj.číslo vůně
1210499 citrus
1210335 jap. zahrada
1210334 konvalinka
1210333 vůně čistoty

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH



NOVINKA

• TEKUTÉ MÝDLO FIORILLO 
    SAPONE LIQUIDO ANTIBA
• vyvážené neutrální pH (5,5) a vysoký 
   obsah mastných kyselin
• vhodné pro všechny typy pokožky 
   - i pro tu nejcitlivější
• obohaceno rostlinným glycerinem, díky čemuž  
   pokožku zvláční a zanechá ji jemně provoněnou
• dermatologicky testováno
• obsah 4 l

obj.číslo
1200442

AKCE

155,40 
bez DPH

188,-- 
včetně DPH



NOVINKA

• ODMAŠŤOVAČ IO SGRASSO 
    & BRILLA 5 L
• patří mezi odmašťovací a čisticí prostředky 
   s univerzálním použitím
• odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy a hrnce  
   a další v kuchyni, ale také je možné jej použít 
   na obkladačky, pracovní plochy a podlahy
• vhodný dokonce i na motory a převodovky
• obsah 5 l

obj.číslo
1200443

AKCE

269,-- 
bez DPH

325,50 
včetně DPH

• KRÉM NA RUCE LAURA COLLINI
100 % vegan. Jemný zvláčňující krém na ruce. 
Zajišťuje výživu a ochranu pokožky rukou. 
Má ošetřující účinky. Obsah 100 ml.

obj.číslo vůně
1202804 Goji berries & pomegranate
1202876 Olive


NOVINKY

AKCE

15,40 
bez DPH

18,60 
včetně DPH
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Produkty Vileda

• VILEDA ULTRAMAX SET
Kompletní sada mopu a kbelíku Vileda Ultramax je ideální volbou 
pro každodenní čištění podlahy. Díky mycímu návleku 2v1 z mikrovláken 
a abrazivních vláken odstraní veškeré nečistoty a skvrny na podlaze.

obj.číslo
1210229

AKCE

699,-- 
bez DPH

845,80 
včetně DPH

• VILEDA TURBO 3V1 BOX
Krabice obsahuje Vileda Turbo 3v1 třásňový mop a kbelík se šlapacím 
pedálem. Třásňový rotační mop z mikrovlákna rychle a efektivně vyčistí vaší 
podlahu. Jedinečný mycí návlek kombinuje tři druhy třásní.

obj.číslo
1102568

AKCE

939,-- 
bez DPH

1.136,20 
včetně DPH

• VILEDA TURBO 3V1  
    NÁHRADA
Prémiová náhrada 3v1 k mopům 
Vileda TURBO a Easy Wring 
and Clean.

obj.číslo
1102569

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60 
včetně DPH

• VILEDA ULTRAMAX SET
Vileda Ultramax TURBO Microfibre 2v1 - jednoduché a velmi efektivní 
vyždímání mopu díky vylepšenému a zjednodušenému vkládání mopu 
do ždímacího koše a vyždímání díky rotačnímu systému poháněného 
pouhým sešlápnutím pedálu.

obj.číslo
1210219

AKCE

949,-- 
bez DPH

1.148,30 
včetně DPH

• VILEDA NÁHRADNÍ MOP 
    PRO ULTRAMAT-MICROFIBRE 2V1
Vileda mop náhrada pro Ultramat Turbo, Ultramax SET 
BOX. Náhradní mycí návlek z mikrovláken lze prát 
v pračce na 60 °C.

obj.číslo
1210221

AKCE

219,-- 
bez DPH

265,-- 
včetně DPH

• VILEDA HADŘÍK NA OKNA 1 KS 
    + 30% MIKROVLÁKNA
Hadřík na okna Vileda byl vyvinut odborníky na čištění oken 
a je vyroben z materiálu nejvyšší kvality.

obj.číslo
1210212

AKCE

44,-- 
bez DPH

53,20 
včetně DPH


NOVINKY



Mango

Balení: 100 ks v kartonu
Rozměry/ks: 17,5 x 17,5 x 0,9 cm

Hmotnost/ks: 60 g

Výrobce: Fresh Products LLC, USA

Balení: 100 ks v ka
Rozměry/ks: 17,5 x 17,5 x 0,9 cm

HHmotnost/ks: 60  60 g

VýVýV robce: Fresh Products LLC, USA

WAVE
URINAL DEODORIZER

Wave je pisoárové sítko - vyrobeno ze speciálního
vonného plastu dle patentované technologie,
určeno pro provonění, omezení rozstřiku moči a
udržení pisoáru v čistotě.

POPIS PRODUKTU: DODÁVANÉ VŮNĚ:
• Voní a osvěžuje vzduch po dobu 30 dnů

• Vyhovuje testu VOC v USA i v Evropě –
ekologicky příznivý produkt

• S nastavitelným datem výměny – jednoduchým
odtržením příslušného dílku kalendáře lze
označit den a měsíc, kdy je třeba sítko vyměnit
za nové

• Omezuje vznik zápachu v jeho samotném
zárodku: zápach nepřekrývá, ale uvolňuje
bakterie a aktivní ingredience optimalizované
pro likvidaci pachů a udržení mísy v čistotě; čas
úklidu zkracuje na polovinu

•
otvory a jehličkami umožňuje náhled do
odpadu, zabraňuje návratu nečistot zpět do
mísy

• Používá se pro běžné i pro suché pisoáry

obj.číslo: 1210384

AKCE

47,90
bez DPH

58,-- 
včetně DPH

1.400 ks!



VÝPRODEJ


