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NOVINKY, SLEVY, AKCE
PLATNOST OD 13. 7. 2020- 7. 10. 2020



BUNDY

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

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

obj.číslo velikost barva
9705892 S ● růžová

9705893 M ● růžová

9705894 L ● růžová

9705895 XL ● růžová

9705896 XXL ● růžová

obj.číslo velikost barva
9705897 S ● tyrkys.

9705898 M ● tyrkys.

9705899 L ● tyrkys.

9705900 XL ● tyrkys.

9705901 XXL ● tyrkys.

• BUNDA FLORET DÁMSKÁ
    S BAREVNÝMI ZIPY 

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 
se stejnými parametry jako bunda Floret dámská viz. produkt 
nalevo. V černé barvě, s barevnými zipy.

obj.číslo velikost barva
9705877 XS ● černá/● růžová

9705878 S ● černá/● růžová

9705879 M ● černá/● růžová

9705880 L ● černá/● růžová

9705881 XL ● černá/● růžová

9705882 XXL ● černá/● růžová

9705883 XXXL ● černá/● růžová

obj.číslo velikost barva
9705884 XS ● černá/● tyrkys.

9705885 S ● černá/● tyrkys.

9705886 M ● černá/● tyrkys.

9705887 L ● černá/● tyrkys.

9705888 XL ● černá/● tyrkys.

9705889 XXL ● černá/● tyrkys.

9705890 XXXL ● černá/● tyrkys.

• BUNDA SOFTSH. ANIMA DÁMSKÁ
Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí 
a s hřejivou podšívkou z mikro polar fleece. Mírně 
projmutý střih lichotí postavě.

• voděodolný materiál i zipy, voděodolnost 10 000 mm         
• prodyšnost 3 000 g/m²/24 h
• materiál: 93% polyester, 7% elastan, TPU membrána

obj.číslo velikost barva
9700890 XS ● červená

9700883 S ● červená

9700889 M ● červená

9700882 L ● červená

9700884 XL ● červená

9700972 XXL ● červená

8000111 XXXL ● červená

obj.číslo velikost barva
9700888 XS ● černá

9700881 S ● černá

9700885 M ● černá

9700886 L ● černá

9700887 XL ● černá

9700971 XXL ● černá

9703096 XXXL ● černá

• BUNDA SOFTSH. SPIRIT
Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda s odepínatelnou 
kapucí i v prodloužené variantě H2106 s hřejivou podšívkou 
z mikro polar fleece.

• voděodolný materiál, voděodolnost 10 000 mm          
• prodyšnost 3 000 g/m²/24h, voděodolné zipy
• materiál: 93% polyester, 7% elastan, TPU membrána

obj.číslo velikost barva
9700876 M ● červená

9700871 L ● červená

9700877 XL ● červená

9700878 XXL ● červená

9700879 XXXL ● červená

obj.číslo velikost barva
9705875 S ● černá

9700872 M ● černá

9700870 L ● černá

9700873 XL ● černá

9700874 XXL ● černá

9700875 XXXL ● černá

9705876 4XL ● černá

819,-- Kč

991,-- včetně DPH

699,-- Kč

845,80 včetně DPH

699,-- Kč

845,80 včetně DPH

OCHRANNÉ POMŮCKY

Novinka
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BUNDA FLORET DÁMSKÁ

819,-- Kč

991,--  včetně DPH

Novinka



MIKINY

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

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

obj.číslo velikost barva
9721153 XS ● růžová

9721154 S ● růžová

9721155 M ● růžová

9721156 L ● růžová

9721157 XL ● růžová

9721158 XXL ● růžová

obj.číslo velikost barva
9705921 XS ● černá

9705922 S ● černá

9705923 M ● černá

9705924 L ● černá

9705925 XL ● černá

9705926 XXL ● černá

obj.číslo velikost barva
9721141 XS ● azur.

9721142 S ● azur.

9721143 M ● azur.

9721144 L ● azur.

9721145 XL ● azur.

9721146 XXL ● azur.

obj.číslo velikost barva
9705915 XS ● petrolej.

9705916 S ● petrolej.

9705917 M ● petrolej.

9705918 L ● petrolej.

9705919 XL ● petrolej.

9705920 XXL ● petrolej.

POLOKOŠILE PÁNSKÉ

• POLOKOŠILE NORA
Polokošile s límečkem.

• materiál: 100% bavlna, 180 g/m²

obj.číslo velikost barva
9700857 S ● šedá

9700856 M ● šedá

9700841 L ● šedá

9700858 XL ● šedá

9700859 XXL ● šedá

9703601 XXXL ● šedá

obj.číslo velikost barva
9700847 S ●● bílá

9700846 M ●● bílá

9700842 L ●● bílá

9700848 XL ●● bílá

9700849 XXL ●● bílá

9700850 XXXL ●● bílá

obj.číslo velikost barva
9700833 S ● navy

9700844 M ● navy

9700840 L ● navy

9700867 XL ● navy

9700845 XXL ● navy

9700866 XXXL ● navy

obj.číslo velikost barva
9700852 S ● černá

9700851 M ● černá

9700843 L ● černá

9700853 XL ● černá

9700854 XXL ● černá

9700855 XXXL ● černá

obj.číslo velikost barva
9703598 S ● kr.modrá

9700831 M ● kr.modrá

9700832 L ● kr.modrá

9703599 XL ● kr.modrá

9700839 XXL ● kr.modrá

9703600 XXXL ● kr.modrá

289,-- Kč

349,70 včetně DPH

109,-- Kč

131,90 včetně DPH

Novinka
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OCHRANNÉ POMŮCKY



POLOKOŠILE DÁMSKÉ

• POLOKOŠILE FLORET
    DÁMSKÁ
Dámská polokošile z kolekce FLORET. Vyrobena 
z kvalitní česané bavlny s příměsí elastanu, jemná na dotek.

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

• DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLORET
Dámské pracovní kalhoty z kolekce FLORET s reflexními 
prvky. Anatomicky tvarovaná kolena, ergonomický střih.       
Jsou z elastického materiálu. Přední průhmatové a zadní 
kapsy jsou kryté patkou. Mají boční multifunkční zdvojenou 
kapsu a vyvýšený pásek na zadním díle. Zdvojená záložka 
slouží k prodloužení délky nohavic.

• materiál: 64% polyester, 33% bavlna, 3% elastan, 260 g/m²

obj.číslo velikost barva
9705927 34 ● černá/● růžová

9705928 36 ● černá/● růžová

9705929 38 ● černá/● růžová

9705930 40 ● černá/● růžová

9705931 42 ● černá/● růžová

9705932 44 ● černá/● růžová

9705933 46 ● černá/● růžová

• PÁNSKÉ KALHOTY HILL
Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty mají pohodlný 
a skvěle padnoucí střih z rychloschnoucího materiálu.
Mají průhmatové kapsy a kapsy na zip a textilní pásek 
s plastovou sponou.

• materiál: 97% polyester, 3% elastan

obj.číslo velikost barva
8000311 S ● černá

8000295 M ● černá

8000312 L ● černá

8000296 XL ● černá

8000308 XXL ● černá

obj.číslo velikost barva
9705909 XS ● modrá

9705910 S ● modrá

9705911 M ● modrá

9705912 L ● modrá

9705913 XL ● modrá

9705914 XXL ● modrá

obj.číslo velikost barva
9704914 XS ●● bílá

9704915 S ●● bílá

9704916 M ●● bílá

9704917 L ●● bílá

9704918 XL ●● bílá

9704919 XXL ●● bílá

obj.číslo velikost barva
9705902 XS ● černá

9705903 S ● černá

9705904 M ● černá

9705905 L ● černá

9705906 XL ● černá

9705907 XXL ● černá

9705908 XXXL ● černá

obj.číslo velikost barva
9705934 34 ● černá/● modrá

9705935 36 ● černá/● modrá

9705936 38 ● černá/● modrá

9705937 40 ● černá/● modrá

9705938 42 ● černá/● modrá

9705939 44 ● černá/● modrá

9705940 46 ● černá/● modrá

599,-- Kč

724,80 včetně DPH

799,-- Kč

966,80 včetně DPH

199,-- Kč

240,80 včetně DPH

KALHOTY

Novinka

Novinka

Novinka

OCHRANNÉ POMŮCKY
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• PÁNSKÉ KALHOTY HILL
Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty mají pohodlný 
a skvěle padnoucí střih z rychloschnoucího materiálu.
Mají průhmatové kapsy a kapsy na zip a textilní pásek 
s plastovou sponou.

• materiál: 97% polyester, 3% elastan

• OBUV BLOOM

Dámská softshellová polobotka v módní barevné kombinaci s podešvem 
z phylonu/TPR.

obj.číslo velikost barva
9705941 35 ● t.modrá/ ● růžová

9705942 36 ● t.modrá/ ● růžová

9705943 37 ● t.modrá/ ● růžová

9705944 38 ● t.modrá/ ● růžová

9705945 39 ● t.modrá/ ● růžová

9705946 40 ● t.modrá/ ● růžová

9705947 41 ● t.modrá/ ● růžová

9705948 42 ● t.modrá/ ● růžová

obj.číslo velikost barva
9705949 35 ● černá/● modrá

9705950 36 ● černá/● modrá

9705951 37 ● černá/● modrá

9705952 38 ● černá/● modrá

9705953 39 ● černá/● modrá

9705954 40 ● černá/● modrá

9705955 41 ● černá/● modrá

9705956 42 ● černá/● modrá

• OBUV TWIST

Outdoorová polobotka v moderním designu je odolná. 
Má softshellový svršek, komfortní sportovní podešev 
bez ochranných vlastností z phylonu/ kaučuku.

obj.číslo velikost barva
9705968 36 ● t.modrá

9705969 37 ● t.modrá

9705970 38 ● t.modrá

9705971 39 ● t.modrá

9705972 40 ● t.modrá

9705973 41 ● t.modrá

9705974 42 ● t.modrá

9705975 43 ● t.modrá

9705976 44 ● t.modrá

9705977 45 ● t.modrá

9705978 46 ● t.modrá

obj.číslo velikost barva
9705957 36 ● černá

9705958 37 ● černá

9705959 38 ● černá

9705960 39 ● černá

9705961 40 ● černá

9705962 41 ● černá

9705963 42 ● černá

9705964 43 ● černá

9705965 44 ● černá

9705966 45 ● černá

9705967 46 ● černá

OBUV

639,-- Kč

773,20 včetně DPH

589,-- Kč

712,70 včetně DPH

Novinka

Novinka

obj.číslo popis
1100431 neperlivá
1100432 jemně perlivá
1100433 perlivá

• DOBRÁ VODA
Obsah 1,5 l, 6 ks/bal., 
prodej po balení.

obj.číslo popis
1100450 perlivá
1100440 jemně perlivá
1100445 neperlivá
1100452 citron
1100454 grep
1100456 pomeranč

obj.číslo popis
1100448 broskev
1100446 bílý hrozen
1100458 jablko
1100444 hruška
1100439 granátové jablko

• MATTONI- MINERÁLNÍ VODA
Obsah 1,5 l, 6 ks/bal., prodej po balení.

79,-- Kč

95,90 včetně DPH
90,-- Kč

103,50 včetně DPH

115,-- Kč

132,30 včetně DPH

VODY
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OCHRANNÉ POMŮCKY

BEZ PŘÍCHUTI S PŘÍCHUTÍ



PODLAHOVÉ ZNAČKY A PRUHY

HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ

2.0 2.0

• ZNAČKA

Bezpečná vzdálenost 2 m, rozměr: 150 x 170 mm, 4 ks.

obj.číslo produkt barva
1028831 značka 1.     černožlutá
1028832 značka 2.     černožlutá

• PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

Bezpečná vzdálenost 2 m (pro hladké povrchy), 
pr. 35 cm – 2 ks.

• PODLAHOVÝ SAMOLEPICÍ PRUH

Bezpečnostní vzdálenost 2 m. Pruh je protiskluzový, rozměry 80 x 8 
cm, pro všechny povrchy, vč. betonu a koberců.

obj.číslo barva
1028833     černožlutá

obj.číslo barva
1028834     černožlutá

430,-- Kč

520,30 včetně DPH

549,-- Kč

664,30 včetně DPH

345,-- Kč

417,50 včetně DPH

• PODLAHOVÝ SAMOLEPICÍ PRUH

Bezpečnostní vzdálenost 2 m. Pruh je protiskluzový, 
rozměry 80 x 8 cm, pro všechny povrchy, vč. betonu 
a koberců.

690,-- Kč

834,90 včetně DPH

obj.číslo zóna barva
1028835 diskrétní    modrobílá
1028836 ochranná     černožlutá

• PODLAHOVÝ SAMOLEPICÍ PRUH

Vymezení osobní zóny pro řadu osob – žlutý s černými šipkami, 50 mm, bez textu, 1000 × 50 mm.

590,-- Kč

713,90 včetně DPH

2.0
2.0
m

2.0 

m

●●
●● ●●

●●

● ● ●  
●●

1. 2.

obj.číslo barva
1028837     černožlutá●●

2.0 2.0 m
2.0
m

VYZNAČENÍ PROSTORU A ORGANIZACE OSOB POMOCÍ:

 vymezení osobní zóny u osob v řadě
 návodné značky
 protiskluzové podlahové pásky

Podlahové značky a pruhy určené do obchodních prodejen, provozoven 
služeb apod. s běžným provozem (vč. pojezdu nákupními vozíky, manipulací          
paletovým vozíkem) a běžnou dezinfekční údržbou.
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PODLAHOVÉ ZNAČICÍ PÁSKY

HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ

obj.číslo barva
1028815 ● t.modrá

1028816 ● červená

1028813 ● žlutá

1028814 ● zelená

• PODLAHOVÁ ZNAČICÍ PÁSKA
    STANDARD

Kvalitní lepicí pruh s dlouhou životností, odolné PVC. 
Rozměry 50 mm × 33 m PVC 130 µm. 

169,50 Kč

205,10 včetně DPH

obj.číslo barva
1028819 ● ●●  zelenobílá

1028818 ● ●●  červenobílá

1028817 ● ●  žlutočerná

• PODLAHOVÁ ZNAČICÍ PÁSKA
    SAFETY

Výrazné barevné vyznačení zón pro bezpečnou orientaci v prostorech, 
kvalitní lepicí pruh s dlouhou životností, odolné PVC. 
Rozměry 50 mm × 33 m PVC 130 µm. 

169,50 Kč

205,10 včetně DPH

• ROLOSYSTÉM BLACK LINE DUO

Kovová karabinka a kroužek na klíče, černý, 10 ks.

obj.číslo
2003081

450,-- Kč

544,50 včetně DPH

Novinka

• ROLOSYSTÉM BLACK LINE

Plastové poutko s drukem, Ø 32 mm, černý, 1 ks.

obj.číslo
2003035

26,70 Kč

32,30 včetně DPH

Novinka

• PÁSKA REFLEXNÍ S KARABINOU

Výrazný pásek na krk pro rychlý přístup ke vstupním katám aj. 
Vysoce odolný materiál ( šíře 20 mm, délka 51 cm) 
s bezpečnostním klipem vhodným do výrobních provozů. 
Obsahuje dělící sponu, kroužek na klíče a karabinu, 10 ks.

790,-- Kč

955,90 včetně DPH

obj.číslo barva
2003082 ●● bílá

2003083 ● neon.žlutá

Novinka

• 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, 10 ks.

obj.číslo barva
2003084 ● fi alová

2003085 ● modrá

2003086 ●● bílá

2003087 ● červená

2003088 ● žlutá

obj.číslo barva
2003089 ● zelená

2003094 ● tyrkysová

2003096 ● černá

2003097 ● malinová

2003098 ● limetková

416,-- Kč

503,40 včetně DPH

Novinka
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ROLOSYSTÉMY, PÁSKY A ŠŇŮRKY NA KLÍČE



PREZENTACE

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
0600538 ● modrá

0600539 ● červená

0600540 ● zelená

0600541 ● černá

0600542 ● šedá

obj.číslo barva
0600543 ● modrá

0600544 ● červená

0600545 ● zelená

0600546 ● černá

0600547 ● šedá

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK NADPIS

A4/A3, 317 x 75 mm, 10 ks. Různé barevné varianty.

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK NADPIS

A3/A2, 440 x 75 mm, 10 ks. Různé barevné varianty.

1.390,-- Kč

1.681,90 včetně DPH• MAGNETO LEAN RÁMEČEK

A3 (440 x 317 mm) a A4 (230 x 317 mm), 10 ks. 
Různé barevné varianty.

2.390,-- Kč

2.891,90 včetně DPH

obj.číslo barva
0600513 ● modrá

0600514 ● červená

0600515 ● zelená

0600516 ● černá

0600517 ● šedá

• MAGNETO LEAN RÁMEČEK NADPIS

A5/A4, 230 x 75 mm, 10 ks. Různé barevné varianty.

1.190,-- Kč

1.439,90 včetně DPH

Novinka

Novinka

1295,-- Kč

1.567,-- včetně DPH

NovinkaNovinka

VIZUALIZAČNÍ A PREZENTAČNÍ KAPSY

Nové magneto - inovace designu 
a širší sortiment
Praktické rámečky pro zvýraznění důležitých informací pomocí barev, 
snadné umístění na různé typy podkladů. Rychlá a spolehlivá fi xace. 
Nově samolepicí rámečky oboustranně viditelné, odolné PVC, zúžené 
hrany pro maximální viditelnost plochy dokumentu, oboustranná 
viditelnost barevného rámečku, bezpečná fi xace dokumentu a menší 
rádius rohů. Další typy rámečků celomagnetické, solo, memo a dále 
v provedení bezpečnostní v barevném zvýraznění proužky.
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1.497,-- Kč

1.811 ,40 včetně DPH

Novinka

A4

A3A4 A3



KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

• KONFERENČNÍ ŽIDLE TAURUS
Černá kovová konstrukce, stohovatelná do 5-ti kusů. 
Čalouněný sedák i opěrák, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců. 

obj.číslo
9400101

• KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE
    NEXT PDH
Moderní kancelářská pracovní židle NEXT PDH s čalouněným 
sedákem i výškově a 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, 
výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou 
dotykovou plochou, aluminiová leštěná báze (kříž), kolečka 
s průměrem 65 mm s nízkým valivým odporem. Nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců. 

• KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE
    EDGE
Kancelářská pracovní židle EDGE se síťovaným opěrákem 
i podhlavníkem PDH a čalouněným sedákem potahovou 
prodyšnou látkou. Má synchronní mechanismus s několikanásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelný opěrák 
mechanismem UP-DOWN i bederní opěrku, mechanismus SL 
pro nastavení hloubky sedáku, výškově nastavitelné područky 
s měkkou dotykovou plochou, moderní chromovaná ocelová báze 
(kříž), univerzální kolečka s průměrem 60 mm. Nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců. 

obj.číslo barva
9403407 ● černá

9403408 ● šedá

Novinka

• KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE
    OKLAHOMA PDH
Kancelářská pracovní židle OKLAHOMA PDH s čalouněným sedákem 
prodyšnou látkou a opěrákem i podhlavníkem PDH se síťovinou, 
synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, bederní regulovatelná opěrka, svisle i vodorovně 
nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, aluminiová 
leštěná báze (kříž), kolečka s gumovou obručí pro všechny typy 
povrchů. Nosnost židle je 130 kg, potah.materiály/látky - černá 
síťovina (opěrák, podhlavník PDH) + černá potahová látka (sedák).
Záruka 24 měsíců. 

obj.číslo
9403085

5.370,-- Kč

6.497,70 včetně DPH

516,-- Kč

624,40 včetně DPH

3.750,-- Kč

4.537,50 včetně DPH

4.650,-- Kč

5.626,50 včetně DPH

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

obj.číslo barva
9403467 ● ●  černý sedák/šedá síť

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.czPAPE.CZ partner Vaší kanceláře 9
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POZNÁMKOVÉ BLOKY

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• POZNÁMKOVÝ BLOK EMOTIONS

Poznámkové bloky mnoha barevných tónů v lesklých deskách z laminovaného 
kartonu s kroužkovou vazbou. Ve formátu A4. Každá barva vyjadřuje zprávu 
a odráží osobnost. Tímto způsobem si můžete vybrat blok, který k vám 
nejlépe sedí podle pocitu nebo určité chvíle v životě. Obsahuje 80 listů, 
papír 90 g/m2, linkovaný.

99,-- Kč

119, 80 včetně DPH

obj.číslo barva
0108010 ● t.modrá

0108011 ● modrá

0108012 ● zelená

obj.číslo barva
0108013 ● červená

0108014 ● tyrkysová

0108015 ● růžová

• POZNÁMKOVÝ BLOK JUST BLACK

Ekologicky šetrný blok z neběleného papíru v pevném kartonovém obalu 
s kroužkovou vazbou. Zvýrazněné záhlaví, děrování a mikroperforace. 
Strany rozlišeny do čtyř barev. Papír 80 g/m2, 120 listů, linkovaný.

• MEMOBOX

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

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

obj.číslo velikost barva
0108016 A4 ● černá

0108017 A4 ● natural
0108018 A5 ● černá
0108019 A5 ● natural

129,-- Kč

156,10 včetně DPH

• POZNÁMKOVÝ BLOK OSLO   

Spolehlivá a kroužková vazba pro 360° listování. Vnitřní listy se záhlavím, 
dělené do 4 barev a s perforací pro snadné odtržení. Bezpečné uzavření 
pevnou gumičkou a lehce průsvitný potištěný obal. Papír je odolný vůči 
propsání. Blok 120 listů, 90 g/m2, linkovaný.

A4

A5

• POZNÁMKOVÝ JOURNAL
Praktický poznámkový blok v polypropylenovém obalu s kroužkovou vazbou. Užitečnou 
vychytávkou bloků jsou jsou potištěné strany třemi vzory - čtvereček, linka a čistý. 
Strany jsou rozlišeny do tří barev. Ve formátu A4 a A5. 90 listů, 70 g/m2.

obj.číslo velikost
0108020 A4
0108021 A5

A4 A5

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

140,-- Kč

169,40 včetně DPH

A4

A5

110,-- Kč

133,10 včetně DPH

A6

POZNÁMKOVÝ BLOK EMOTIONS

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

Novinka

Novinka

Novinka

88,-- Kč

106,50 včetně DPH

Novinka

139,-- Kč

168,20 včetně DPH

Novinka

obj.číslo
2535226

obj.číslo velikost
0108023 A4
0108024 A5
0108022 A6

Neobsahuje ani sponky, ani pero.
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• LEPÍCÍ TYČINKA 3+1 ZDARMA

Obsahuje glycerin pro jemné lepení. Čistá a hladká 
aplikace. Lepí trvale za 60 sekund. Vhodná pro všechny 
druhy papíru. Ideální pro použití doma, v kanceláři         
i ve škole. Rychlý účinek, trvanlivé a ekonomické. 

obj.číslo popis
1001308 15 g (3+1)

1001303 20 g (3+1)

1001309 40 g (3+1)

• LEPÍCÍ GUMA GUMFIX

Snadná a čistá aplikace. Lepí hladké plochy, 
tapety, plakáty, sklo, kov. Je vhodná pro fotoalba. 
Lepí okamžitě: nečekáte na slepení. Znovu 
použitelná. Obsahuje 84 ks předsekaných 
čtverečků.

obj.číslo
2535338

39,-- Kč

47,20 včetně DPH

• KOREKČNÍ STROJEK ROLL ON

Netoxický suhý korekční strojek. Ergonomický tvar: 
umožňuje opravu s přirozeným držením ruky. Čistá, 
precizní a rychlá korektura díky bočnímu úchopu. 
Nezanechává stopy, neškrábe a neloupe se. 
Vhodný pro všecvhny typy korektur. 
Extra- dlouhý návin: 15m x 4,2 mm. 

obj.číslo
0841601

34,--Kč

41,10 včetně DPH

• NŮŽKY KANCELÁŘSKÉ SPOKO
Nerezové kancelářské nůžky, mají asymetrické 
nebo symetrické rukojeti potažené barevným plastem. 

• ve vel. 15 cm, 18, cm, 21 cm, 28 cm 
• černomodrá kombinace
• balení 12 ks

obj.číslo velikost
0870021 15 cm
0870006 18 cm
0870004 21 cm
0870008 26 cm

39,-- Kč

47,20 včetně DPH

26
cm

28,-- Kč

33,90 včetně DPH

21
cm

20,-- Kč

24,20 včetně DPH

18
cm

19,-- Kč

23,-- včetně DPH

15
cm

• KULIČKOVÉ PERO TRIANGLE, 
    EASY INK- MIX BAREV 
Ergonomicky tvarované pero s trojúhelníkovým průřezem umožňuje velmi 
pohodlné držení a psaní. Dodáno v barevném mixu pastelových barev. Easy ink 
náplň – inkoust s nízkou viskozitou pro pohodlnější a plynulejší psaní.

• šířka stopy: 0,5 mm

13,-- Kč
15,70 včetně DPH

obj.číslo
0200535

Novinka

• KULIČKOVÉ PERO BE-IN, 
    EASY INK- MIX BAREV  
Tenké kuličkové pero v pastelových barvách s potiskem: be happy, 
be smart, be cool. Odlehčené plastové tělo se sametově hladkým 
povrchem. Modrá náplň Easy Ink - inkoust s nízkou viskozitou 
pro pohodlnější a plynulejší psaní.

• šířka stopy: 0,5 mm

9,90 Kč
12,-- včetně DPH

obj.číslo
0200590

Novinka

LEPIDLA

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

NŮŽKY

KULIČKOVÁ PERA

15 g - 76,20
20 g - 93,90

40 g - 140,40

140,40 Kč/40 g

169,90 včetně DPH
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• ROLLER PILOT G-2 05 
Velmi jemný gelový inkoust Pilot obsahuje ergonomicky tvarovanou 
gumovou úchopovou zónu pro lepší kontrolu držení a vysoký komfort 
psaní. Výrobek s vyměnitelnou náplní je hospodárnější a ohleduplnější 
k životnímu prostředí. Pero funguje jedním cvaknutím.

• šířka stopy : 0.25 mm 
• průměr hrotu : 0.50 mm 

45,-- Kč
54,50 včetně DPH

Akce

4 ks+ kosmetické zrcátko zdarma

36,-- Kč
43,60 včetně DPH

Akce

• KULIČKOVÉ PERO PILOT ACROBALL
Stiskací kuličková tužka s ergonomickým tvarem úchopu 
a kulatým plastovým tělem v barvě náplně, je voděodolná 
a rychleschnoucí. Má výměnnou náplň na olejové bázi. 
Hladkým psaním vytváří jasné intenzivní barvy.

• šíře stopy 0,25 mm

39,-- Kč
47,20 včetně DPH

Akce

12 ks+ osuška zdarma

4 ks+ vyživující krém na ruce 
s avokádem 75 ml zdarma

KULIČKOVÁ PERA

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

obj.číslo barva
0201412 ● černá

0201411 ● červená

obj.číslo barva
0201410 ● modrá

0201413 ● zelená

• KULIČKOVÉ PERO PILOT SUPER GRIP
Výrobek s vyměnitelnou náplní je hospodárnější a ohleduplnější 
k životnímu prostředí. Má stiskací mechanismus: pero je připravené 
jedním cvaknutím, již žádné ztracené víčko. Spolehlivá a vysoce odolná 
kulička z karbidu wolframu kombinovaná s pokročilou inkoustovou 
technologií poskytuje skvělý zážitek ze psaní. Ergonomicky tvarovaná 
gumová úchopová zóna slouží pro lepší kontrolu.      

• šířka stopy : 0.22 mm 
• průměr hrotu : 0.70 mm 

obj.číslo barva
0201428 ● černá

obj.číslo barva
0201429 ● červená

obj.číslo barva
0201430 ● modrá

obj.číslo barva
0201335 ● černá

0201336 ● červená

0201337 ● modrá
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Testováno na bezpečnost!

• KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE 508
Bezpečná řezačka pro použití v kanceláři i škole. Ostrý kotoučový nůž a spodní nůž 
zaručují přesný řez. Nová přítlačná lišta s trojúhelníkovým profi lem a ukazatelem 
formátů. Tištěné úhly a DIN formáty - užitečné formátování v mm, usnadňují 
přesné vyrovnání řezaného materiálu. Dva příložníky pro přesný řez 90°. 
Automatický přítlak v místě řezu pro optimální fi xaci řezaného materiálu. 
Snadná výměna řezací hlavy.

• rozměr stolu: 589 x 209 mm
• délka řezu: 460 mm
• výška řezu: 0,6 mm
• DIN: A3
• řezný výkon: 6 listů papíru (80 g/m²)

obj.číslo popis
0600832 Dahle 508 - délka řezu: 460 mm
0600804 náhradní řezací hlava pro Dahle 507/508

990,-- Kč
1.197,90 včetně DPH

Akce

Ke každé řezačce zdarma
Tesa Power tape stříbrná 25 m x 50 mm

• PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE 561
Profesionální řezačka s ergonomickou rukojetí a stabilním kovovým 
stolem se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami 
má kvalitní brousitelné nože vyrobené z oceli Solingen. Řezný nůž je 
zajištěn speciální bezpečnostní automatikou. Nastavitelný zadní doraz 
slouží k přesnému nalezení formátu. Prodloužená záruka 5 let.

• šablony pro foto formáty a dělení v cm 
• dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích 
• délka řezu: 360 mm 
• řezný výkon list A4 80g/m²: 35 ls
• velikost pracovní desky 440x265 mm 
• hmotnost netto: 6,1 kg

5.450,-- Kč
6.594,50 včetně DPH

obj.číslo
0600811

Novinka

Ke každé řezačce zdarma profi  
celokovová sponkovačka Novus J-27

• ARCHIVAČNÍ SPONA FELLOWES PRO
Dvoudílná, bílá a modrá plastová archivační spona pro svázání 
dokumentů a jejich následnou archivaci, je vybavena pomocným 
úchytem, který usnadňuje vkládání listů.

• materiál: z recyklovaného polypropylenu
• rozměry (vxšxh): 9×92×101 mm
• barva: bílá - 100ks, modrá - 50ks

obj.číslo barva
2005109 ● modrá
2005108 ●● bílá

149,-- Kč

180,30 včetně DPH

50
ks

290,-- Kč

350,90 včetně DPH

100
ks

ARCHIVACE

ŘEZAČKY

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

190,-- Kč
229,9 včetně DPH

obj.číslo: 0600804



Nature

MULTO – zásobník s 5 černými závěsnými deskami
Pro dokumenty A4, rozměr: 245 × 320 × 115 mm. 
Pevný karton (850 g), certi� kováno FSC.
(• 0607132)

MULTO – třídicí desky, 7 zásobníků
Pro dokumenty A4, rozměr: 245 × 320 × 115 mm. 
Pevný karton, � xace gumičkou, certi� kováno FSC.
(• 0824142)

Pro dokumenty A4, rozměr: 245 × 320 × 115 mm. 
Pevný karton, � xace gumičkou, certi� kováno FSC.

0824142)

MULTO – projektové desky, A4, 20 MM (FSC®)
3klopové desky do práce nebo školy. Rozměry: 314 × 230 × 20 mm. 
Vyrobeno z pevného kartonu 850 g. Fixace pevnou gumičkou 
v černé barvě. Certi� kát FSC®.
(• 2503875)

MULTO – prezentační kniha, A4, 20 MM (FSC®)
Ideální pro ukládání a prezentaci dokumentů A4. Celkem 8 čirých 
obalů (PP). Snadné rozdělení a listování dokumenty. Fixace 
černou elastickou gumičkou. Certi� kát FSC®.
(• 2503867)

207,-- Kč
250,50 včetně DPH

Novinka

235,-- Kč
284,40 včetně DPH

Novinka

37,-- Kč
44, 80 včetně DPH

Novinka

169,-- Kč
204,50 včetně DPH

Novinka

14



re+new sešívačka B 2, kapacita 25 listů
Celokovová s pláštěm z recyklovaného plastu.
Pevné i volné sešití.
Výrobek trvalé udržitelnosti se zárukou 10 let.
(• 2514097)

re+ new děrovačka B 216, kapacita 16 listů
Celokovová s pláštěm z recyklovaného plastu.
Snadná manipulace, dělené dno z měkkého plastu.
Výrobek trvalé udržitelnosti se zárukou 5 let.
(• 2514096)

O
vě

ře
no

Multo – třídící hniha Sixtab, 6 přihrádek (FSC®)
Celkem 6 černých registrů usnadňuje efektivní organizaci 
dokumentů. Uzavření černou elastickou gumičkou. Certi� kát 
FSC®
(• 2503869)

69,-- Kč
83,50 včetně DPH

Novinka

194,-- Kč
234,70 včetně DPH

Novinka

129,-- Kč
156,10 včetně DPH

Novinka

15



Fancy

LIFE – 2kroužkový pořadač, A4/50 mm, karton, 5 barev
Pro dokumenty formátu A4+. Umožňuje archivovat dokumenty 
v obalech a se záložkami bez přesahu. 
Pevný karton – certi� kát FSC.

LIFE – stojan na volné dokumenty, A4/75 mm, 5 barev
Zásobník na dokumenty a časopisy do formátu A4 maxi. 
Přední strana zkosená a s otvorem pro snadnější manipulaci. 
Rozměr: 75 × 255 × 320 mm. Pevný karton – certi� kát FSC.

LIFE – spisové desky s gumičkou, A4, karton, 5 barev
Tři vnitřní klopy pro bezpečný přenos vloženého obsahu.  
Rozměr: 250 × 330 mm. Karton – certi� kát FSC.

FRESH – děrovačka E210, kapacita 10 listů
Malá děrovačka pro domácí využití. Posuvný příložník.
Prodloužená záruka: 5 let.

DUHA – zásuvkový box se 4 zásuvkami na šířku
Nízký úložný zásobník na dokumenty A4 maxi i drobné potřeby. 
Atypická orientace na šířku pro úsporu místa. 
Rozměr: 355 × 134 × hloubka 270 mm. Záruka 25 let.

ORGANIZER –
zásobník se 
zavěšením 
na stěnu

50,50 Kč
61,10 včetně DPH

Novinka

590,-- Kč
713,90 včetně DPH

Novinka

(•neonově zelená-2501814/•neonově modrá-2501815/•neonově žlutá-2501816
•neonově oranžová-2501817/•neonově růžová-2501818)

49,90 Kč
60,40 včetně DPH

Novinka

(•neonově zelená-0702631/•neonově modrá-0702632/•neonově žlutá-0702633
•neonově oranžová-0702634/•neonově růžová-0702635)

30,-- Kč
36,30 včetně DPH

Novinka

(•neonově zelená-0700295/•neonově modrá-0700296/•neonově žlutá-0700297
•neonově oranžová-0700298/•neonově růžová-0700299)

(• 0820572)

890,-- Kč
1076,90 včetně DPH

Sleva

79,-- Kč
95,60 včetně DPH

Novinka

(• zelená-2514020/• modrá-2514021/• růžová-2514022)

(• 0704235)

16



MEGA MAGNET – multifunkční magnety 
Funkční designový doplněk pro stabilní a snadné umístění 
bez vrtání – � exibilní manipulace.
Trojúhelník s poličkou (telefon, brýle) 75 × 75 mm.
Kruh s úchyty (pero, popisovač) průměr 80 mm.
Křížek s háčky (klíče, drobné potřeby) 90 × 90 mm.
Čtverec, větší magnet (rámeček pro foto atp.) 75 × 75 mm.

FRESH – sešívačka E15, kapacita 15 listů
Drobná sešívačka ideální pro domácí použití a na cestách. 
Celokovová sešívačka s horním plastovým krytem. 
Integrovaný odstraňovač sponek z kovu.
Prodloužená záruka: 10 let. Sponky: No. 10.

MINI MAGNET – magnety v atraktivním designu
Sada 4 geometrických tvarů se silným magnetickým uchycením 
na zadní straně. Tvary: křížek, čtverec, kruh a trojúhelník. 
Silné neodym. magnety pro jakýkoliv kovový povrch 
– lednice, tabule apod.
(• 0606337)

V
yz

ko
uš

en
o

(• zelená-2514025/• modrá-2514026/• růžová-2514027)

89,-- Kč
107,70 včetně DPH

Novinka

140,-- Kč
169,40 včetně DPH

Novinka

111,-- Kč
134,30 včetně DPH

Novinka

(• modrá- 0606338 Cross / • žlutá- 0606339 Circle
•zelená-0606316 Delta/•růžová-0606317 Square)
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• PODPĚRA CHODIDEL FELLOWES STANDARD
Ergonomická podpěra nutí k aktivnímu sezení a končetiny nejsou        
ve strnulé poloze, tím podporuje žilní návrat krve k srdečnímu svalu      
a předchází bolestem zad. Snadné nastavení úhlu chodidel, výstupky 
na povrchu mohou masírovat bosé chodidlo. 

• jednoduché přestavění dvou poloh výšky (115, 155 mm) 
• rozměry: 450×85×330 mm
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9100007

460,-- Kč
556,60 včetně DPH

Novinka

• PODPĚRA CHODIDEL FELLOWES MICROBAN
Ergonomická podpěra nutí k aktivnímu sezení a končetiny nejsou ve strnulé 
poloze, tím podporuje žilní návrat krve k srdečnímu svalu a předchází bolestem 
zad. Povrch podpěry je z antimikrobiální povrchu MICROBAN, který zabraňuje 
rozšiřování mikroorganismů. Má plynule nastavitelný a uzamknutelný úhel 
naklonění.

• plynule nastavitelný úhel naklonění 0 – 35° 
• 3 výškové pozice 10,5 cm, 12 cm a 13,5 cm 
• rozměry: 444×108×336 mm
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9100006

790,-- Kč
955,90 včetně DPH

Novinka

• PODLOŽKA POD MYŠ A ZÁPĚSTÍ 
    FELLOWES CRYSTAL
Používáním podložky pod myš a zápěstí Fellowes CRYSTAL předcházíte 
bolesti zapěstí. Tvar podložky pod zápěstí je závislý na síle tlaku ruky 
a tělesné teplotě, zlepšuje krevní oběh. Speciální výplňový materiál 
pomáhá udržet zápěstí ve správné poloze během práce. Povrch je 
příjemný na dotek, snadno se čistí, je protiskluzový. Gel se vytvaruje 
podle ruky a redukuje tlak na zápěstí. 

• vnější materiál: polypropylen, výplňový materiál: gel 
• rozměry (dxšxv) 230×202×14 mm

320,-- Kč
387,20 včetně DPH

obj.číslo
9101013

• PODLOŽKA POD ZÁPĚSTÍ 
    FELLOWES CRYSTAL
Používáním podložky pod myš a zápěstí Fellowes CRYSTAL předcházíte 
bolesti zapěstí. Tvar podložky pod zápěstí je závislý na síle tlaku ruky 
a tělesné teplotě, zlepšuje krevní oběh. Speciální výplňový materiál 
pomáhá udržet zápěstí ve správné poloze během práce. Povrch je 
příjemný na dotek, snadno se čistí, je protiskluzový. Gel se vytvaruje 
podle ruky a redukuje tlak na zápěstí. Podložka je určena pro práci 
s myší, s tabletem, kalkulačkou nebo s pokladnou.

• vnější materiál polypropylen, výplňové materiál gel 
• rozměry (dxšxv) 122×88×18 mm

190,-- Kč
229,90 včetně DPH

obj.číslo
9101014

• STOJAN POD MONITOR FELLOWES CRYSTAL
Používáním stojanu pod monitor Fellowes STANDARD předcházíte bolesti šíje a krční 
páteře. Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové napětí 
ramen a krku. Vhodné do kanceláře i domácnosti. Určen pro monitory či LCD / TFT 
monitory do maximální hmotnosti do 27 kg. Usnadňuje organizaci pracovního 
prostoru. Kryty nožiček zabraňují poškrábaní povrchu psacího stolu a zajišťují dobrou 
stabilitu. Snadná instalace bez nutnosti použití nástrojů.

• rozměry (dxvxš) 340×102×340 mm
• možnost regulace výšky – 3 různé pozice 50 mm až 102 mm 
• ze 100% je vyroben z recyklovaných materiálů 
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9102217

376,50 Kč
455,60 včetně DPH

Novinka

• STOJAN POD MONITOR 
    FELLOWES DESIGNER SUITES   
  
Používáním stojanu pod monitor Fellowes Designer Suites předcházíte bolesti šíje 
a krční páteře. Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové 
napětí ramen a krku. Moderní design vhodný do kanceláře i domácnosti. Určen 
pro LCD a TFT monitory do maximální hmotnosti 18 kg. Snadná instalace 
bez nutnosti použití nástrojů. Součástí je zásuvka na drobné kancelářské 
příslušenství. Má antiskluzové gumové nožičky.

• možnost regulace výšky, 3 pozice: 110, 130, 150 mm 
• rozměry (vxšxh) 111×406×238 mm

obj.číslo
9102225

490,-- Kč
592,90 včetně DPH

Novinka

PODPĚRY CHODIDEL

ERGONOMIE

PODLOŽKY POD MYŠ

STOJANY POD MONITOR



• STOJAN POD TISKÁRNU FELLOWES
Používáním stojanu pod tiskárnu Fellowes podporujete čisté a uspořádané 
pracoviště, šetří místo. Umožňuje třídění různých formátů papíru a jiných 
pracovních materiálů, šetří místo, vhodné do kanceláře i domácnosti.

• 4 zásuvky v 8 různých pozicích 
• unikátní systém úchytů kabelů z tiskárny 
• rozměry (dxšxv) 538×362×136 mm
• nosnost 27 kg
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• STOJAN NA NOTEBOOK 
    FELLOWES L- SPIRE QUICK LIFT
Používání stojanu na notebook Fellowes I-Spire QUICK LIFT podporuje 
zdravější pozici při práci s notebookem. Redukuje napětí zad, uvolňuje napětí 
krční páteře a usnadňuje zachování správného držení těla. Protiskluzový 
gumový povrch a přední panel zabraňují posouvání notebooku. Snadná 
instalace bez nutnosti použití nástrojů. Možnost složení podstavce na plocho, 
ideální při přenášení. Výřez zajišťuje maximální chlazení.

• pro notebooky do velikosti 17“ 
• možnost nastavení úhlu a výšky, 7 pozic 
• rozměry (dxšxv) 320×286×42 mm

obj.číslo
9102222

549,-- Kč
664,30 včetně DPH

Novinka

• ZÁDOVÁ OPĚRKA FELLOWES
    PROFESIONAL
Moderní design vhodný do kanceláře. Zádová opěrka zajišťuje 
správné a pohodlné dlouhodobé sezení, pomáhá redukovat napětí 
v zádech a udržuje přirozené zakřivení v dolní části zad. Inovační 
trojitá fixace zajišťuje stabilitu zavěšení a předchází přesouvání 
podpěry na židli. Vhodná jako prevence proti bolestem a křivení 
páteře. Třídílná opěrka zad zajišťuje optimální oporu v bederní části 
zad. Snadné a pevné uchycení díky tříbodovému popruhu s odolnou 
přezkou, fixační popruhy s nastavitelnou délkou. S antibakteriální 
vrstvou MICROBAN™

• barva černá 
• rozměry (dxvxh) 365×375×55 mm 
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

990,-- Kč
1.197,90 včetně DPH

obj.číslo
9410001

• ZÁDOVÁ OPĚRKA FELLOWES PROFESIONAL
Moderní design vhodný do kanceláře. Zádová opěrka zajišťuje správné a pohodlné 
dlouhodobé sezení. Pomáhá redukovat napětí v zádech a udržuje přirozené zakřivení 
v dolní části zad, tvaruje kontury těla. Vyrobena z prodyšné síťoviny – zaručuje 
proudění vzduchu a zvyšuje komfort. Speciální podpěra vyrobená z paměťové 
pěny podepírá bederní část zad s možností nastavení výšky. Kvalitní upínací systém 
Tri-Tensioning umožňuje připevnění prakticky ke každé židli a eliminuje potřebu 
opakované regulace. Snadná montáž bez nutnosti použití nářadí.

• barva černá 
• rozměry (dxvxh) 505×440×150 mm
• doporučena Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9410000

Novinka

795,-- Kč
962,-- včetně DPH

Novinka

obj.číslo
9102220

1.150,-- Kč
1.391,50 včetně DPH

Novinka

ERGONOMIE

STOJAN NA NOTEBOOK, POD TISKÁRNU A ZÁDOVÉ OPĚRKY
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• SKARTOVAČ FELLOWES AUTOMAX 100 M
Automatický stroj s kapacitou zásobníku až 100 listů papíru, ruční podání až 10 listů. Ovládání 
je zajištěno prostřednictvím dotykového panelu s LED podsvětlením. Řezné nože ze speciální 
tvrzené oceli, silný motor a robustní převodové součásti předurčují AutoMax pro dlouhodobé 
a bezproblémové využití. 

• 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

• SKARTOVAČKA DAHLE 22084
Vhodné pro domácí nebo malou kancelář. Dvě samostatné 
řezné jednotky ke skartaci papírů nebo disků CD/DVD, 
šekových, kreditních karet. Snímatelná horní část s řeznou 
jednotkou pro vyprazdňování odpadního koše.

• křížový řez: 4x45 mm
• kapacita: 8 listů, 80 g/m2 papíru
• objem koše: 25 l

obj.číslo
0600884

• SKARTOVAČKA DAHLE SHREDMATIC
• šířka řezu 4 x 15 mm 
• šířka vstupu 220 mm 
• objem 40 l 
• likvidace CD a karet 
• řezné válce MHP - o 30 % vyšší výkon 
• funkce obousměrného chodu 
• 35 let záruka na řezné válce

obj.číslo
0600789

2.450,-- Kč
2.964,50 včetně DPH

Akce

12.990,-- Kč
15.717,90 včetně DPH

Akce

elektrický gril Tefal
zdarma

obj.číslo
0601945

7.900,-- Kč
9.559,-- včetně DPH

Novinka

• SKARTOVAČ FELLOWES M8 C
Vyjímatelná skartovací hlava s průhledným 
okénkem pro snadný přehled. Jednoduchý přístup
k odpadnímu koši díky speciálním madlům. Určený 
pro malou kancelář. Skartuje i kancelářské sponky, 
platební karty.

• křížový řez: 4×37 mm
• kapacita: 7 listů, 80 g/m2 papíru
• objem koše: 15 l

obj.číslo
0600777

1.890,-- Kč
2.286,90 včetně DPH

Novinka

• SKARTOVAČ 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
• kapacita: 10 listů, 80 g/m2 papíru
• objem koše: 23 l

obj.číslo
0600958

5.450,-- Kč
6.594,50 včetně DPH

Novinka

SKARTOVAČE

KANCELÁŘSKÉ STROJE

ruční šlehač 
Sencor zdarma
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• 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 fi lmu, 
včetně laminace fotografi í. 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

• LAMINÁTOR FELLOWES JUPITER2 A3
Inteligentní laminátor s komfortní obsluhou prostřednictvím LED 
ovládacího panelu. Pro všechny druhy hladkých papírů, včetně fotek 
od formátu vizitky po formát A3. Žádné nastavování uživatelských 
parametrů. 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 10ti laminovacích folií formátu A4 tloušťky 80 mic.

• 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

4.900,-- Kč
5.929,-- včetně DPH

obj.číslo
2002016

Novinka

obj.číslo formát
2002002 A4

obj.číslo formát
2002003 A3

1.890,-- Kč

2.286,90 včetně DPH

2.190,-- Kč

2.649,90 včetně DPH

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

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

5.950,-- Kč
7.199,50 včetně DPH

obj.číslo
2002135

Novinka

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

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

1.990,-- Kč
2.407,90 včetně DPH

obj.číslo
2002123

VAZAČE

Novinka

LAMINÁTORY

KANCELÁŘSKÉ STROJE



Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Poloviční náklady na přepravu a skladování

Snadné otevírání

Snadná recyklace obalu
Voděodolný obal

Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Poloviční náklady na přepravu a skladování

Snadné otevírání

Snadná recyklace obalu
Voděodolný obal

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

2x karton + lopatka Fiskars Solid 3x karton + zahradní nůžky Fiskars P26

7x karton + Picospray mop5x karton + Mop Classic Set Leifheit 10x karton + osobní diagnostická váha Profi  Care

15x karton + kávovar Bosch Tassimo 20x karton + vysavač na okna s tyčí LEIFHEIT

kód akce: 0135518

akce

900,-- Kč

1.089,-- včetně DPH

kód akce: 0135519

akce

1.350,-- Kč

1.633,50 včetně DPH

kód akce: 0135520

akce

2.250,-- Kč

2.722,50 včetně DPH

kód akce: 0135521

3.150,-- Kč

akce
3.811,50 včetně DPH

kód akce: 0135525

2.250,-- Kč

akce
2.722,50 včetně DPH

kód akce: 0135524

akce

9.000,-- Kč

10.890,-- včetně DPH

kód akce: 0135522

4.500,-- Kč

akce
5.445,-- včetně DPH

kód akce: 0135523

akce

6.750,-- Kč

8.167,50 včetně DPH

2x                 +2x                 + 3x                 +3x                 +

5x                 +5x                 +5x                 +

15x                 +15x                 +

10x                 +10x                 +

20x                 +20x                 +

7x                 +7x                 +

Dárek

450,-- Kč

544,50 včetně DPH

5x karton + rýč Fiskars Solid

5x                 +5x                 +

20x                 +

5x                 +5x                 +
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USNADNĚTE SI ŽIVOT 
S EASYBAGEM OD BULKYSOFT!
• snadná manipulace
• snadná recyklace obalu
• snadné otevírání
• voděodolný obal

Usnadněte si život s easyBagem od

Snadná manipulace

Poloviční náklady na přepravu a skladování

Snadné otevírání

Snadná recyklace obalu
Voděodolný obal

AKCE Z-Z RUČNÍKY



NOVÉDÁRKY



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

www.papirpomaha.cz

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. Certifi kace ISO 9706, FSC, ColorLok, 
EuroLabel.

10x                 +

15x                 +

20x                 + 40x                 +

2x                 +

7x                 +5x                 +

3x                 +

PAPE EXCLUSIVE

2x karton + lopatka Fiskars Solid

kód akce: 0135510

akce

990,-- Kč

1.197,90 včetně DPH

3x karton + zahradní nůžky Fiskars P26 

kód akce: 0135511

akce

1.485,-- Kč

1.796,90 včetně DPH

7x karton + Picospray mop

kód akce: 0135513

akce

3.465,-- Kč

4.192,70 včetně DPH

5x karton + rýč Fiskars Solid

kód akce: 0135512

akce

2.475,-- Kč

2.994,80 včetně DPH

20x karton + vysavač na okna s tyčí LEIFHEIT

kód akce: 0135516

akce

9.900,-- Kč

11.979,-- včetně DPH

40x karton + parní čistitč Leifheit Tenso

kód akce: 0135477

akce

19.800,-- Kč

23.958,-- včetně DPH

10x karton + osobní diagnostická váha Profi  Care

kód akce: 0135514

akce

4.950,-- Kč

5.989,50 včetně DPH

15x karton + kávovar Bosch Tassimo

kód akce: 0135515

akce

7.425,-- Kč

8.984,30 včetně DPH

Dárek

495,-- Kč

599,-- včetně DPH

5x                 +5x                 +

3x                 +
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AKCE KANCELÁŘKÝ PAPÍR

„VÝHODNÁ NABÍDKA“ 

TOP AKCE



• MENU BOX
Box s integrovaným víčkem z pěnového PS. 
Rozměr: 241 x 207 x 69 mm. Balení 125 ks.
Karton 2 balení, prodej po balení. 

obj.číslo popis
0163996 nedělený

obj.číslo popis
0163998 2-dílný

• na polévku• průměr 22 cm

• TALÍŘ BÍLÝ
Vhodný do mikrovlnné trouby, 100 ks/bal., 
prodej po balení.

obj.číslo popis bal.(ks)
0163949 na polévku 0,5 l 100
0163940 průměr 22 cm 100

• KELÍMEK PVC
Bílý, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163925 0,2 100
0163926 0,3 100
0163930 0,5 50

• AUTOMATOVÝ KELÍMEK
Hnědo-bílý, na teplé nápoje, 
prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163931 0,18 100

• KELÍMEK PVC
Průhledný, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks)
0163933 0,2 100
0163934 0,3 100
0163932 0,5 50

• POHÁREK NA LONGDRINK
0,3 l, měrka 4 cl, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163946 10

• DŘEVĚNÁ PÁRÁTKA
Kulatá 65 mm. 100 ks/bal, 
v rychlouzavíracím sáčku. 

obj.číslo
0604925

• POHÁREK NA DESTILÁTY
Měrka 2 cl/4 cl, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163955 50

• PS NÁDOBÍ
Bílé, PS (polystyren), Obsah 100 ks.

obj.číslo popis
0163993 nůž 17 cm
0163992 vidlička 17 cm
0163999 lžíce 17 cm
0163994 kávová lžička 12,5 cm

100 ks - 0,2 l 100 ks - 0,2 l100 ks - 0,3 l 100 ks - 0,3 l50 ks - 0,5 l 50 ks - 0,5 l

10 ks

50 ks
• POHÁREK                       
    NA ŠAMPUS
Objem 0,1 l, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163948 10

10 ks

• POHÁREK NA VÍNO
Objem 0,2 l, prodej po balení.

obj.číslo bal.(ks)
0163947 10

10 ks
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297,-- Kč

359,40 včetně DPH

149,-- Kč

180,30 včetně DPH

134,-- Kč

162,10 včetně DPH

3,90 Kč

4,70 včetně DPH

26,-- Kč

31,50 včetně DPH

45,80 Kč

55,40 včetně DPH

42,50 Kč

51,40 včetně DPH

26,30 Kč

31,80 včetně DPH

46,30 Kč

56,-- včetně DPH

43,50 Kč

52,60 včetně DPH

38,-- Kč

46,-- včetně DPH

38,-- Kč

46,-- včetně DPH

24,-- Kč

29,-- včetně DPH

24,-- Kč

29,-- včetně DPH

56,-- Kč

67,80 včetně DPH

24,-- Kč

29,-- včetně DPH

16,-- Kč

19,40 včetně DPH

38,-- Kč

46,-- včetně DPH

38,-- Kč

46,-- včetně DPH

POHÁREK                       

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ



• PAPÍROVÉ TÁCKY
Balení/250 ks, prodej po balení. 
V kartonu 4 x 250 ks.

obj.číslo rozměr (cm)
1106031 10 x 16
1106002 13 x 20
1106020 16 x 23

• TÁC NA GRIL
Hliníkový tác na gril.
Balení / 3 ks. Prodej po balení.

obj.číslo rozměr
0163895 pr. 34 cm
0163896 34 x 22 cm

• GRILOVACÍ  BRIKETY 
    PE-PO
Obsah 2,5 kg.

obj.číslo
1221009

• PE-PO - TEKUTÝ       
    PODPALOVAČ
PE-PO tekutý podpalovač je určený 
k podpalování pevných hořlavých materiálů 
jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí              
a pachu. Vhodný pro použití v zahradních   
či jednorázových grilech. Obsah 1 l.

obj.číslo
1221003

• SÁČKY NA    
    HAMBURGER
Rozměr: 16 x 16 cm. Obsah 500 ks.

obj.číslo
0163280

• SÁČKY NA KEBAP
Rozměr: 16 x 16 cm. Obsah 500 ks.

obj.číslo
0163281

• MISKA OVÁLNÁ                      
    BÍLÁ 250 ML
Plastová miska na hranolky. 100 ks. 

obj.číslo
0163920

• PIZZA KRABICE
S potiskem. Obsah 100 ks. 

obj.číslo popis
0160385 30 x 30 x 3 cm
0160386 33 x 33 x 3 cm
0160390 distanční stojánek 3 cm • COFFE TO GO

Papírový kelímek „Coff ee to go“,
víčka a míchátka. 

kelímek víčko
110 ml 0163883 0163884
280 ml 0163914 0163929
330 ml 0163915 0163922
míchátka 0163991

30x30x3 cm / 100 ks

500 ks

500 ks

100 ks

250 ks (10 x 16 cm) 250 ks (13 x 20 cm)

100 ks

33x33x3 cm / 100 ks

50 ks (110 ml) 50 ks (330 ml) 

1000 ks míchátka

50 ks (280 ml) 

100 ks (pr. 8 cm) 100 ks (pr. 9 cm) 50 ks (pr. 62 mm) 

250 ks (16 x 23 cm)
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18,90 Kč

22,90 včetně DPH

28,90 Kč

35,-- včetně DPH

48,50 Kč

58,70 včetně DPH

59,50 Kč

72,-- včetně DPH

29,-- Kč

35,-- včetně DPH

44,-- Kč

53,20 včetně DPH

65,-- Kč

78,70 včetně DPH

49,-- Kč

59,30 včetně DPH

29,-- Kč

35,-- včetně DPH

44,-- Kč

53,20 včetně DPH

65,-- Kč

78,70 včetně DPH

474,-- Kč

573,50 včetně DPH

49,-- Kč

59,30 včetně DPH

442,-- Kč

534,80 včetně DPH

MISKA OVÁLNÁ                      

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

99,-- Kč

119,80 včetně DPH 170,-- Kč

205,70 včetně DPH
61,-- Kč

73,80 včetně DPH

69,-- Kč

83,50 včetně DPH

110,-- Kč

133,10 včetně DPH

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ
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• STOJAN NA DEZINFEKČNÍ GEL
Malý stojan s pumpičkou pro gelovou dezinfekci. Vhodný pro umístění do menších 
prostorů. Není třeba montáže díky pevné kovové konstrukci. Neznečišťuje okolí, 
je bezpečný. Funguje pomocí ručního nebo loketního ovládání. Jednoduché doplňování 
díky možnosti vytažení celé pumpičky a dolití přímo shora. Obsahuje výsuvnou dávkovací 
pumpičku. Nepoužívají se baterie.

• komaxitové provedení (kombinace bílé a černé)
• obsah dávky: 2 ml
• obsah nádoby: 250 ml
• podstavec: průměr 30 cm
• stojan: výška 95 cm, průměr 8 cm

1.850,-- Kč
2.238,50 včetně DPH

obj.číslo
1200996

• SANOSIL S003 AG- 5L
Hygienická dezinfekce rukou Sanosil S003 Ag 
je vysoce účinný dezinfektant pro široké užití. 
Založen na peroxidu vodíku a stříbru. Zvláště 
vhodný pro hygienickou dezinfekci rukou, 
dezinfekci povrchů, nástrojů, zařízení apod. Má 
excelentní dlouhodobou účinnost. Je ekologicky 
nezávadný (prakticky 100% odbouratelný). 
Aplikace je snadná a bezpečná. Přpravek má 
neutrální vůni a chuť, nezpůsobuje podráždění 
kůže nebo alergie, nemá karcinogenní 
ani mutagenní účinky.

obj.číslo
1200900

• DEZINFEKCE RUKOU MANOX- 5 L
Přípravek je určený na inaktivaci mikroorganizmů běžně 
se vyskytujících na pokožce a nebo tam přenesených 
z vnějšího prostředí. Používá se neředěný. 

• hygienická dezinfekce rukou: 3 ml vetřít do pokožky 
  suchých kontaminovaných a nebo suchých předem 
  umytých rukou, expozice 30 sekund
• dezinfekce proti plísni nohou: rozprašovačem aplikovat 
  do obuvi anebo na ponožky, expozice do zaschnutí

obj.číslo
1200991

• DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE 
    EMSPOMA
Jemný gel na bázi alkoholu zajišťuje dostatečnou 
hygienu rukou bez nutnosti použití mýdla a vody.
Přidaný glycerin zajistí hydrataci a zabraní 
tak vysušení rukou po aplikaci. Gel dezinfi kuje, 
čistí a osvěžuje. Spolehlivě ničí bakterie a viry.
Obsahuje 83% alkoholu.

obj.číslo obsah
1200988 500 ml
1200987 5000 ml

699,-- Kč

845,80 včetně DPH

1.450,-- Kč

1.754,50 včetně DPH

• CORONA- ANTIVIR
    DEZINFEKCE NA RUCE
Bezoplachová dezinfekce rukou účinná 
proti virům, bakteriím a kvasinkovým plísním.

• dostupné v balení: 500 ml, 5 l
• účinné látky: Ethanol, peroxid vodíku 
• účinnost testována dle ČSN EN 
• použití: dobře vtírejte, dokud není kůže suchá 

500 ml - 119,--
5 l- 599,--

599,-- Kč/5l

724,80 včetně DPH

obj.číslo obsah
1200970 500 ml
1200971 5 l

STOJAN NA DEZINFEKCI

DEZINFEKCE NA RUCE

500 ml - 240,--
5 l- 1.320,--

1.320,-- Kč/5l

1.597,20 včetně DPH

• DISINFEKTO ANTIMIKROBIÁLNÍ  
    GEL NA RUCE
Obsahuje antimikrobiální přísadu denaturovaný ethanol, 
antistatické a fi lmotvorné činidlo a zvláčňující ricinový 
olej. Je bez parfemace, vhodný pro celou rodinu včetně 
dětí od 3 let. Používá se bez oplachování vodou. Zajistí 
dokonalou čistotu všude tam, kde není možné mytí 
rukou.

obj.číslo obsah
1200985 1000 ml

DROGERIE

320,-- Kč

387,20 včetně DPH
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• RIVA DEZINFEKČNÍ GEL
    NA RUCE
Bezoplachový gel, který čistí, dezinfi kuje, ničí 
bakterie, kvasinky a viry. Vhodný pro situace, 
kdy není možné použít mýdlo a vodu.

• účinné látky: Ethanol, Isopropanol
• účinnost testována dle ČSN  EN 
• dostupné v balení: 100 ml

79,-- Kč

95,60 včetně DPH

obj.číslo
1200975

• RIVA DEZINFEKČNÍ
    MÝDLO NA RUCE
Ničí bakterie, viry a mikroby. Určeno i pro dezinfekci 
rukou ve zdravotnictví, účinně myje pokožku rukou.

• dostupné v balení: 500 g a 5 kg
• účinnost testována dle ČSN  EN 

500 g- 89,--
5 kg- 599,--

599,-- Kč/5kg

724,80 včetně DPH

obj.číslo obsah
1200976 500 g
1200977 5 kg

• LAVON BEZOPLACHOVÝ
    HYGIENICKÝ GEL
Bezoplachový gel s vysokým obsahem alkoholu. 
Snadná aplikace a nelepivá konzistence. Obsahuje 
min. 62 % alkoholu, 2,5% zvlhčujících složek, 
alantoin a glycerin. Pro osvěžení pokožky, rychle 
schnoucí bez zanechání „fi lmu“, bez silikonů.

obj.číslo obsah
1200803 500 ml
1200804 5000 ml

• LAVON HYGIENICKÉ MÝDLO 
    S PANTHENOLEM 
    A ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADOU
Tekuté mýdlo s antimikrobiální přísadou, vhodné 
i k častému mytí. Má hustou konzistenci s Tea tree 
oil, s rostlinnými extrakty = antivirotické přísady, 
s panthenolem.

obj.číslo obsah
1200800 500 ml
1200801 5 l

500 ml - 120,--
5 l- 890,-- 

890,-- Kč/5l

1.076,90 včetně DPH

ANTIBAKTERIÁLNÍ MÝDLA, GELY A KRÉMY NA RUCE

• ANTIMIKROBIÁLNÍ SANITSPRAY                        
    NA RUCE ALPA
• čistící sprej na ruce antimikrobiální
• pro každodenní použití
• 100 ml
• od předího českého výrobce ALPA

89,--  Kč
107,70 včetně DPH

obj.číslo
1200983

• MÝDLO ANTIBAKTERIÁLNÍ
    RIVA
• tekuté mýdlo s glycerinem a rozmarýnovým 
  extraktem 
• šetrně myje a zanechává pokožku vláčně 
   hebkou a svěží
• 5 kg

obj.číslo
1200315

• ANTIMIKROBIÁLNÍ GEL NA RUCE
    ALPA
Čistící gel na ruce s antimikrobiálním složením určený           
pro každodenní použití. Kvalitní gel na ruce, neagresivní
k pokožce rukou. Obsah 100 ml.

ANTIMIKROBIÁLNÍ SANITSPRAY                        

obj.číslo
1200981

• SOLVINA KRÉM- ORANŽOVÁ
    - MĚSÍČEK/NECHTÍK
• výtažek z měsíčku lékařského zjemňuje pokožku
• má výrazné protizánětlivé a hojivé účinky
• krém nezanechává mastný pocit 
   a činí pokožku jemnou a vláčnou
• obsahuje extrakt z měsíčku lékařského 
• snadná vstřebatelnost 
• zklidňující a hojivé účinky

18,50 Kč
22,40 včetně DPH

obj.číslo
1202807

• SOLVINA KRÉM- MODRÁ
    - PANTHENOL
• díky obsahu pantenolu a dalších účinných látek 
   zajistí Solvina regenerační krém spolehlivě 
   ošetření namáhaných rukou
• krém se velmi dobře vstřebává, nezanechává 
   mastný pocit a činí pokožku jemnou a vláčnou
• příjemná parfemace podtrhne pocit svěžesti

18,60 Kč
22,50 včetně DPH

obj.číslo
1202806

157,70 Kč

190,80 včetně DPH

DROGERIE

99,--  Kč
119,80 včetně DPH

500 ml - 29,-- 
5 l- 99,--

99,-- Kč/5l

119,80 včetně DPH
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• ARIOSO LAUDY
Láhev 500 ml s dávkovačem, 
regenerační tekutý krém složený 
z  kombinace olejů a včelího vosku 
s vysokým  hydratačním účinkem.

obj.číslo
1202820

• INDULONA PROFI
Ochranný a regenerační krém.
Obsah 100 g.

obj.číslo popis
1202800 modrá univerzální
1202801 červená - ochranná
1202802 měsíčková
1202803 olivová

• VEGALONA
Ochranný a regenerační krém.
Obsah 100 ml.

obj.číslo popis
1202015 olivový olej
1202892 jitrocel
1202893 kakaové máslo

29,-- Kč

35,10 včetně DPH

19,-- Kč

23,-- včetně DPH

89,-- Kč

107,70 včetně DPH

KRÉMY NA RUCE

obj.číslo obsah
1204983 200 ml + 100 ml

• ASTRID SUN MLÉKO 
    OF30 200 ML, OF15 100 ML

Snadno roztíratelný opalovací přípravek 
na pokožku celého těla. Poskytuje pocit 
regenerace pokožky a chrání před slunečním 
zářením.

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

obj.číslo obsah
1204984 200 ml + 200 ml

• ASTRID SUN MLÉKO NA OPAL. 
    OF15+ MLÉKO PO OPAL.

Nabízí středně silnou ochranu před slunečními 
paprsky, lehce se vstřebává a roztírá díky složení 
obohaceném o D-panthenol a multivitaminový 
komplex (beta-karoten a vitaminy A, E, F). Chrání 
pokožku před předčasným stárnutím, podporuje její 
hydrataci a před škodlivými vlivy UVA/UVB záření. 
Pokožka je chráněna i během pobytu ve vodě.

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

obj.číslo obsah
1204985 200 ml + 80 ml

• ASTRID SUN OPAL.ML.OF20 
    200 ML+ OPAL.ML.OF10 80 ML

Hydratační mléko na opalování OF 20 i OF10 je 
voděodolné mléko s inovativní sluneční technologií, 
které poskytuje pokožce širokospektrální fotostabilní 
ochranu před škodlivými vlivy UV a infračerveného 
záření a viditelného světla. 

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

PŘÍPRAVKY ASTRID

49,-- Kč
59,30 včetně DPH

• ROZPRAŠOVAČ
Lahvička s rozprašovačem, která je ideální na doplňování 
rozlévané dezinfekce. Pomocí rozprašovače je možné 
dezinfi kovat jak ruce tak i ostatní povrchy a tím se chránit 
před přenosem infekce a minimalizovat tak riziko nákazy. 
Určeno pro opakované naplnění. Objem: 1000 ml. 

50,-- Kč
60,50 včetně DPH

obj.číslo
1211161

VLHČENÉ UTĚRKY, ROZPRAŠOVAČ

• UTĚRKY VLHČENÉ DEZINFEKČNÍ BOLID
Bolid Desifen jsou vlhčené baktericidní a fungicidní ubrousky
v praktickém uzavíratelném obalu. Ideální pomocník 
pro rychlou a pravidelnou desinfekci rukou či předmětů.
Obsah 60 ručníků.

obj.číslo
1202678

DROGERIE
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• ALPA KOŇSKÝ BALZÁM
    - UNIVERZÁLNÍ, 250 ML
Pro výraznou úlevu po fyzické nebo sportovní zátěži,
pomůže i při rehabilitaci zlomenin a léčbě pohmožděnin.
• anestetické a uvolňující účinky
• složky: hřebíček, levandule, tymián, rozmarýn, zázvor,
   methylsalicylát, kyselina acetylsalicylová, menthol,
   kafr, kaštanový a kostivalový výtažek, extrakt z arniky,  
   silice skořicová a eukalyptová

obj.číslo
1201483

• ALPA KOŇSKÝ BALZÁM
    - HŘEJIVÝ, 250 ML
Přispívá k uvolnění a prokrvení pokožky, urychluje 
rekonvalescenci, zajišťuje výrazný hřejivý efekt, dochází
ke snížení bolesti kloubů a zad a pomáhá při potížích
spojených s artritidou, záněty šlach a revmatizmem
• složky: účinná látka VBE (Vanillyl Butyl Ether), rozmarýn
• doporučení: u citlivých jedinců se může vyskytnout
   alergická reakce na některou z aktivních látek přípravku    

obj.číslo
1201484

110,-- Kč

133,10 včetně DPH

• ALPA HERBAL HŘEJIVÝ
    MASÁŽNÍ KRÉM, 250 ML
• rychlé prokrvení a prohřátí svalové tkáně, urychluje
   rekonvalescenci, k rychlejší regeneraci namožených     
   a unavených svalů a kloubů
• složky: zázvor a kafr
• doporučení: u citlivých jedinců se může vyskytnout
   alergická reakce na některou z aktivních látek přípravku

obj.číslo
1201486

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

• ALPA HERBAL MASÁŽNÍ
    KRÉM S KAŠTANEM, 250 ML
• pomáhá uvolňovat namáhané svalstvo a zamezuje
   pocitu „těžkých“ nohou, má příznivý vliv 
   na poruchy prokrvení a cév, vhodný při otocích   
   nohou a při nezánětlivé formě křečových žil
• složky: kaštanový extrakt

obj.číslo
1201487

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

• ALPA HERBAL BYLINNÝ GEL
    S KOSODŘEVINOU, 250 ML
Extra silné a účinné chladivé mazání, které omezuje 
bolest pohybového aparátu – zad, šíje, svalů
a páteře, podporují léčbu revmatismu a dny, tlumí 
záněty a odstraňují otoky, při pohmožděninách 
a vyvrtnutí. Působí preventivně proti svalové horečce, 
namožení a poranění svalů a šlach.
• složky: kosodřevinová a borovicová silice

obj.číslo
1201488

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

• ALPA HERBAL BYLINNÉ
    MAZÁNÍ NA KLOUBY, 250 ML
• anestetické a uvolňující účinky, snižuje bolest namožených
   svalů, zvyšuje krevní oběh, proti vyčerpanosti svalů 
   a námaze žilního systému, aromaterapeutické účinky
• složky: hřebíček, levandule, tymián, rozmarýn,
   zázvor, methylsalicylát, derivát kyseliny salicylové, menthol 
   a kafr, kaštanový a kostivalový výtažek, extrakt z arniky, 
   silice skořicová a eukalyptová

obj.číslo
1201489

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

• ALPA KONOPNÝ BALZÁM,
    250 ML,150 ML
Pro zevní použití při chronickém onemocnění kloubů, svalů, 
šlach a vaziva, zklidní bolesti zad a končetin při otoku, uvolňuje 
křeče, pohmožděné a natažené svaly, pomáhá proti příznakům 
lupénky a atopického ekzému, protizánětlivý, regenerační. 
• užívat při sportovních a jiných fyzických aktivitách
• chladivý pocit získaný přítomností mentolové silice
• obsah: konopný olej lisovaný za studena

obj.číslo obsah
1201481 150 ml
1201485 250 ml

150 ml - 63,--
250 ml - 105,--

105,-- Kč/250 ml
 127,10 včetně DPH

• ALPA HEMATO KRÉM
    REHABILITAČNÍ, 75 ML
Urychluje rehabilitaci pohybového aparátu
při sportovních zraněních a úrazech,urychluje
revitalizaci u naraženin a podlitin, při obtížích
pohybového aparátu výrazně urychluje
regeneraci postižených partií těla.
• složky: unikátní směs bylin v kombinaci
   s methylsalicylátem

79,-- Kč

95,60 včetně DPH
obj.číslo

• ALPA HERBAL
    ARTHROSAN MAST, 30 G
Dosahuje příznivých účinků při akutních a chronických 
revmatických bolestech, bolestech a zánětech svalů, šlach 
a kloubů, bederním ústřelu, ischiasu a bolestech páteře, působí 
velmi příznivě při bolestech hlavy, rýmě, a onemocnění horních 
cest dýchacích. 
• složky: mentol, kafr a bylinné silice (kosodřevina,
   rozmarýn, levandule, eukalypt, hřebíček, máta peprná
   a skořice) v masťovém základu se včelím voskem

obj.číslo
1201491

69,-- Kč

83,50 včetně DPH

obj.číslo
1201480

PŘÍPRAVKY ALPA

DROGERIE

110,-- Kč

133,10 včetně DPH

Novinka Novinka

Novinka
Novinka

Novinka

Novinka
Novinka
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• DEZINFEKCE
    SANIT ALL UNIVERZÁL     
Univerzální a vysoce účinný čisticí a dezinfekční 
prostředek. SANIT all Univerzál je určen pro čištění 
a dezinfekci všech povrchů a ploch bez oplachů, 
např: pracovní desky, ledničky, myčky, sklokeramické 
desky, obklady, umyvadla, wc, matrace, sedací 
soupravy, interiéry automobilů, pc technika atd. 

obj.číslo obsah
1202158 500 ml
1202153 5 l

• DEZINFEKCE 
    DISINFEKTO
Dezinfekční čistící prostředek s příjemnou vůní 
proti plísním a bakteriím. Přípravek je použitelný 
na všechny omyvatelné plochy včetně podlah, 
obkladů, dveří, sanitárního vybavení a spotřebičů. 
Nesmí přijít do kontaktu s potravinami a musí 
se oplachovat. Obsah 5 l.

obj.číslo
1202205

• SAVO BEZ CHLORU 
    UNIVERZÁLNÍ
Intenzivně likviduje 99,9 % bakterií a odstraňuje 
alergeny způsobené prachem, pylem, přítomností 
domácích zvířat. Savo je vhodné i na kovové 
povrchy. Vaše podlaha i další omyté povrchy 
budou zářit čistotou a váš domov provoní 
příjemným aromatem. Obsah 700 ml.

68,-- Kč
82,30 včetně DPH

Novinka

obj.číslo
1210017

• SAVO ORIGINÁL
Král na trhu čis� cích, dezinfekčních prostředků. 
Již 30 let je používán jako dezinfekce v domácnostech 
i v profesionální sféře. Je vhodný i pro dezinfekci pitné 
vody. Likviduje choroboplodné zárodky, bakterie 
a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, 
odstraňuje pachy.

obj.číslo obsah (l)
1210106 1,2
1210101 5

DEZINFEKCE POVRCHŮ

1200 ml - 38,--
5 l - 115,--

115,-- Kč/5l

139,20 včetně DPH

obj.číslo obsah (l)
1202082 0,75
1202083 5

0,5 l - 69,--
5 l - 390,--

390,-- Kč/5l

471,90 včetně DPH

• CIF PROFESSIONAL CLEANER
    DISINFECTANT
Cif 2v1 na čištění a dezinfekci je neparfemovaný 
prostředek na čištění a dezinfekci všech povrchů    
v potravinářských provozech. Je účinný proti 
širokému spektru mikroorganismů. Efektivně 
odstraní mastnotu a zaschlé zbytky potravin. 

0,5 l - 84,--
5 l - 672,--

672,-- Kč/5l

813,10 včetně DPH

190,-- Kč

229,90 včetně DPH

500 ml- 109,--
5 l- 599,--

599,-- Kč/5l

724,80 včetně DPH

• CORONA- ANTIVIR 
    NA PLOCHY
Bezoplachový prostředek na plochy s 75 % obsahem 
ethanolu. Je vhodný převážně do oblastí s vyšším 
rizikem přenosu infekcí-veřejné prostory, zdravotnictví, 
potravinářské provozy. Receptura testována dle ČSN. 
Obsahuje účinné látky: Ethanol a kyselinu citrónovou.

obj.číslo obsah
1200973 500 ml
1200974 5 l

• LAVON HYGIENA BEZOPLACHOVÁ
Víceúčelový čistič pro všechny omyvatelné povrchy 
odolné alkoholům. Čistí povrchy beze šmouh 
se svěží vůní čistoty. Obsahuje min. 70% alkoholu. 
Je nízkopěnivý, rychle zasychá.

obj.číslo obsah
1202163 500 ml
1202164 5 l

500 ml - 119,--
5 l - 495,--

495,-- Kč/5l

599,-- včetně DPH

1.350,-- Kč

1.633,50 včetně DPH

• DEZINFEKCE SANIT 
    ALL PROFI-N
Koncentrát určen k mytí nesavých povrchů. Prostředek 
se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. 
Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, 
virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. 
Nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, 
neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly, 
nemá vedlejší účinky. Je jemně parfémovaný. 
Dávkování: Běžné dávkování 30-60 ml/10 litrů vody.
Obsah 5 l.

obj.číslo
1202167

DROGERIE
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• SAVO PRIM
Koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek         
na bázi aktivního chloru vhodný pro dezinfekci          
a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů. 
Odolných vůči působení chloru. Obsah 1,2 l.

39,-- Kč
47,20 včetně DPH

Novinka

obj.číslo
1210125

obj.číslo obsah (l)
1210090 1
1210095 5
1210099 10

• SA- 5
Koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek 
na bázi aktivního chloru vhodný pro dezinfekci 
a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů 
odolných vůči působení chloru.

1 l - 19,--
5 l - 95,--

10 l - 159,--

95,-- Kč/5l

115,-- včetně DPH

29,-- Kč

35,10 včetně DPH

obj.číslo vůně
1210009 atlan� c fresh
1210011 citrus fresh
1210000 pine fresh
1210002 red power
1210010 pink fresh

• DOMESTOS
Univerzální čisticí a dezinfekční prostředek, 
odstraní mastnotu, nečistoty, skvrny a zničí 
bakterie. Neředěný se používá na toalety, 
umyvadla, vany, dřezy a do odpadu.
Obsah 750 ml.

obj.číslo vůně
1210292 citrus
1210293 pine
1210294 red power

154,-- Kč

186,30 včetně DPH

• DOMESTOS
Univerzální čisticí a dezinfekční prostředek, odstraní 
mastnotu, nečistoty, skvrny a zničí bakterie. Neředěný 
se používá na toalety, umyvadla, vany, dřezy 
a do odpadu. Obsah 5 l.

29,-- Kč

35,10 včetně DPH

obj.číslo
1202251

• REAL GEL CHLORAX
Dezinfekční a bělící prostředek s gelovou 
konzistencí. Ničí bakterie, viry, kvasinky 
a plísně. Odstraňuje zápach, mastnotu, 
odolnou špínu, usazeniny a další druhy 
nečistot. Vhodný na všechny omyvatelné 
plochy v celé domácnosti.Obsah 650 g.

56,-- Kč

67,80 včetně DPH

obj.číslo
1202960

• PUR SECRETS OF CHEF
    LEMON
Pur Secrets of Chef Lemon s jedinečnou 
kombinací účinných látek pronikne hluboko 
do skvrn a odstraní tak i ty nejodolnější 
připáleniny a mastné skvrny i bez velkého 
drhnutí. Vlastnosti Pur Soda Effect Lemon 
prostředek na mytí nádobí: Silný proti 
mastnotě. Účinný proti připáleninám 
a zaschlým zbytkům. S vůní citronu.
Obsah 1200 ml.

56,-- Kč

67,80 včetně DPH

obj.číslo
1202961

• PUR SECRETS OF CARE
    ALOE VERA
Čistič nádobí Pur s Balsam Aloe Vera dokáže 
umýt a odmastit i velmi špinavé nádobí. Určitě 
oceníte, že prostředek má pH neutrální složení 
a jemný kašmírový efekt, který zanechává 
pokožku vláčnou a příjemnou na dotyk. 
Obsahuje výtažky z rostliny Aloe Vera. Vaše 
nádobí bude vždy perfektně čisté a dokonale 
zbavené mastnoty. Obsah 1200 ml.

56,-- Kč

67,80 včetně DPH

obj.číslo
1202962

• PUR SECRETS OF WORLD
    RASP & REDCURRANT
Pur na nádobí s vůní ovoce odstraňuje mastnotu, 
zaschlé zbytky jídel a připáleniny. Zažij svěží vůni 
léta ve své kuchyni. Obsah 1200 ml.

PŘÍPRAVKY PUR

DROGERIE



ARIEL FORMULA PRO+ 
DEZINFEKČNÍ* PRACÍ PRÁŠEK 13 KG

 odstraňuje nejodolnější skvrny a dezinfi kuje prádlo
 skvěle odstraňuje skvrny již při prvním praní, 

      bez předpírky nebo namáčení
 udrží prádlo zářivě bílé i po mnoha vypráních
 jedno balení vypere více než tunu prádla
 dosahuje vynikajících výsledků praní už při 40 °C
 bezfosfátový

* EN1276 / EN1650 / EN14476 / RKI (20 min. / 60 °C) 
(kód: 1200021)      

JAR PROFESSIONAL 
DEZINFEKČNÍ* ODMAŠŤOVAČ 
2V1 750 ML

 odmašťuje a dezinfi kuje v jednom kroku 
 vhodný pro povrchy, které přicházejí 

      do kontaktu s potravinami
 rychlé, jednoduché a ekonomické použití
 bez parfému a bez chlóru
 velmi oblíbený v profesionálních kuchyních

* EN1276 / EN13697 (doba kontaktu 2 min.) 
(kód: 1202560)       

MR. PROPER DEZINFEKČNÍ* 
VÍCEÚČELOVÝ ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK 3V1 750 ML

 3v1 - čistí, leští a dezinfi kuje
 účinný prostředek na čištění skvrn a otisků 

prstů na vnitřních plochách
 čistič skla a dalších lesklých povrchů (ocel, 

plast)
 nezanechává šmouhy

* EN1276 / EN13697 (doba kontaktu 3 min.) 
(kód: 1202155)     

DÁVKOVACÍ 
PUMPA ZDARMA 
při nákupu celého kartonu Jar P&G 
Profi Line na ruční mytí 5 L (2 ks)

JAR TABLETY DO PROFESIONÁLNÍCH MYČEK 115 KS

 vhodné pro použití v profesionálních i domácích myčkách
 vhodné i pro profesionální myčky skla
 rozpouštějí se 2x rychleji než pevné tablety
 výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 ekonomické balení
 vše v jednom výrobku, není třeba prostředek 

na oplachování ani sůl
(kód: 1202546)     

JAR P&G PROFILINE 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 5 L 

 100% účinný proti mastnotě
 efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené 

nečistoty
 5l láhev umyje až 25.000 talířů
 ekonomický provoz díky možnosti přesného 

dávkování (pumpa)
(kód: 1202094)     

 výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 ekonomické balení

Profi Line na ruční mytí 5 L (2 ks)

JAR TABLETY DO PROFESIONÁLNÍCH MYČEK 115 KS

 vhodné pro použití v profesionálních i domácích myčkách
 vhodné i pro profesionální myčky skla
 rozpouštějí se 2x rychleji než pevné tablety
 výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 ekonomické balení
 vše v jednom výrobku, není třeba prostředek 

(kód: 

JAR P&G PROFILINE 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 5 L 

 100% účinný proti mastnotě
 efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené 

 5l láhev umyje až 25.000 talířů
 ekonomický provoz díky možnosti přesného 

dávkování (pumpa)
)     

 výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 ekonomické balení

JAR TABLETY DO PROFESIONÁLNÍCH MYČEK 115 KSNA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 5 L 

 efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené 

 5l láhev umyje až 25.000 talířů
 ekonomický provoz díky možnosti přesného 

DEZINFEKČNÍ DEZINFEKČNÍ DEZINFEKČNÍDEZINFEKČNÍ

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Každá zkušenost se počítá.™

69,-- Kč

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

83,50 včetně DPH

990,-- Kč

1.197,90 včetně DPH

390,-- Kč

471,90 včetně DPH

Používejte biocidní výrobky bezpečně. Před použitím si důkladně přečtěte informace o výrobku a návod k použití výrobku.

189,-- Kč

228,70 včetně DPH



obj.číslo specifi ka
1202580 regular
1202581 citrón

• FINISH - LEŠTIDLO 
    DO  MYČKY
Pro zářivý lesk a dokonale suché nádobí.
Přidávejte nový Finish Shine and Dry i k multi 
funkčním tabletám. 
• obsah 800 ml

125,-- Kč

151,30 včetně DPH 99,-- Kč

119,80 včetně DPH

obj.číslo
1202523

• FINISH - SŮL DO MYČKY
Nová Calgonit sůl s extra velkými granulemi.

obj.číslo obsah (kg)
1202514 1,5
1202480 4

1,5 kg - 55,--
4 kg - 116,40

109,-- Kč/4kg

131,90 včetně DPH
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PŘÍPRAVKY DO MYČKY, PRAČKY

369,-- Kč
  446,50 včetně DPH

• PERSIL PRÁŠEK 
    FBS BOX - 90 PRANÍ
PERSIL Freshness by SILAN zanechá prádlo zářivě čisté. 
Deep Clean technologie proniká hluboko do vláken.
Bojuje proti těm nejodolnějším skvrnám. Zanechává 
dlouhotrvající svěžest Silanu. Prací prášek je vhodný 
na bílé a stálobarevné prádlo.

obj.číslo
1200923

369,-- Kč
446,50 včetně DPH

• PERSIL PRÁŠEK 
    COLOR BOX - 90 PRANÍ
Persil Color prací prášek pro barevné prádlo 
s inovativní technologií DeepClean, která obsahuje 
kombinaci aktivních látek. Tyto látky jsou účinné proti 
těm nejhorším skvrnám. Aktivní látky pronikají hluboko 
do vláken a odstraňují ty nejmenší molekuly nečistot 
pro ideální výsledek - krásné čisté a svěží prádlo.

obj.číslo
1200924

• PERSIL GEL LAVENDER
    COLOR - 100 PRANÍ
Persil Color Gel Lavender tekutý prací gel na barevné prádlo 
se svěžestí levandule dokonale odstraní nejodolnější skvrny, 
rozzáří barvy vašeho oblečení a dodá levandulovou svěžest. 
Tato novinka totiž obsahuje účinný koktejl šesti druhů enzymů, 
které prádlo zbaví i velmi odolných nečistot, a to již od 20 °C. 
Výsledkem je dokonale čisté oblečení beze skvrn. Praním 
při nízkých teplotách ušetříte elektrickou energii. 

369,-- Kč
 446,50 včetně DPH

obj.číslo
1200927

• PERSIL DUOCAPS REGULAR
    - 72 PRANÍ
Persil 360° Complete Solution Universal Duo-Caps je vše 
co potřebujete pro dokonalé výsledky praní. Jeho nová 
receptura obsahuje jedinečnou kombinaci aktivních látek, 
aby vám poskytl kompletní řešení pro vaše prádlo. Díky 
unikátní dvoukomorové technologii kombinuje 
Persil Duo-Caps aktivní odstraňovač skvrn i proti těm 
nejodolnějším skvrnám s Persil rozjasňovačem 
pro zářivou čistotu v jednom produktu.

369,-- Kč
  446,50 včetně DPH

obj.číslo
1200926

obj.číslo specifi ka
1200388 bílé prádlo
1200389 barevné prádlo

• PRACÍ PRÁŠEK LANZA BÍLÁ 
    A LANZA COLOR
    - 90 PRACÍCH DÁVEK
Díky svému složení skvěle vypere vaše barevné 
nebo bílé prádlo a zanechá ho příjemně provoněné. 
Navíc pomáhá chránit barvy před vyblednutím, 
takže vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. 
Mějte svěží a čisté prádlo každý den. 

210,-- Kč

254,10 včetně DPH

• FINISH REGULAR ALL IN ONE
Porazí mastnotu, nečistoty, zaschlé zbytky. Pečují jako sůl 
a leštidlo. Chrání fi ltr do myčky před vodním kamenem 
a sklo před korozí skla. Obsah 52 tablet.

obj.číslo
1202564

129,-- Kč
 156,10 včetně DPH

DROGERIE

• FINISH - ČISTIČ MYČKY DUO
     REGULAR, CITRÓN
Vhodný pro všechny typy myček. Účinně odstraňuje 
mastnotu a nečistoty. Čistí i fi ltry, odpadní trubky 
a sprchovací ramena. Obsah 2x 250 ml.
• vytváří ochranný fi ltr 



• MUCHOPLÁCAČKA
• mix barev

obj.číslo
1212047

9,90 Kč

12,-- včetně DPH
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• VILEDA SUNSPLASH, 3 KS
Univerzální utěrka vyrobena ze speciální směsi vláken, 
která poskytuje vysokou savost, jemnost a trvanlivost. 
Vhodná na všechny povrchy. Lze použit suchou 
i navlhčenou. Lze prát v pračce až na 60 °C (praní 
při nižších teplotách – 40 °C, prodlouží životnost 
hadříku a chrání životní prostředí). Složení: 75 % 
Viskóza, 15 % Polypropylén, 10 % Polyester.

obj.číslo
1102560

29,-- Kč

35,10  včetně DPH

• VILEDA ACTIFIBRE 
    MIKROHADŘÍK NA OKNA, 1 KS
Zaručí jedinečný a senzační výsledek mytí. Systém 
aktivní absorpce – vynikající savost. Naprosto čistá 
okna jedním tahem. Snadno se udržuje, je možné 
prát i v pračce. Rychle schne.

obj.číslo
1102562

63,-- Kč

76,20 včetně DPH

PRODUKTY VILEDA

• VILEDA ACTIFIBRE 
    MIKROHADŘÍK, 1 KS
Použití bez chemickým úklidových prostředků. Systém 
aktivní absorpce – vynikající savost. Nezanechává 
šmouhy ani chlupy. Má vysokou životnost. 
Rozměr: 29×29 cm.

obj.číslo
1102561

43,-- Kč

52,--  včetně DPH

• VILEDA ULTRAMAX XL TURBO
Set plochého XL mopu a kbelíku se šlapacím pedálem. 
Jednoduché a velmi efektivní vyždímání mopu. Díky 
pedálu není při ždímání potřeba žádné námahy. Má dva 
druhy vláken (mikroaktivní, abrazivní), které lépe odstraní 
nečistoty. Kvalitní trojdílná teleskopická tyč 
s volitelnou délkou. Vhodný na všechny typy tvrdých 
podlah. Maximální délka tyče 125 cm.

obj.číslo
1102565

1.150, -- Kč

1.391,50 včetně DPH • VILEDA ULTRAMAX XL 
    COMPLETE SET BOX
Set Ultramax mop a kýbl v krabici. Ultramax 
mop je vyroben z mikro aktivních vláken. Setře 
veškerou mastnotu a šmouhy. Power zóna 
mopu až 10× zvýší tlak vůči podlaze než běžný 
plochý mop. Snadno odstraní i zaschlé nečistoty. 
Vhodný na všechny typy podlah: PVC, plovoucí 
podlahy, parkety, dlažba. Ultramax kýbl 
se ždímacím košem s technologií ždímání power 
press snižuje námahu při ždímání dokonce 
o 30 %. Objem 10 L.

obj.číslo
1102563

770,-- Kč

931,70 včetně DPH

• ULTRAMAX MOP NÁHRADA XL    
    MICROFIBRE 2V1
Obsahuje 2 druhy vláken, lépe odstraní nečistoty.                                                                     
Vhodný na všechny druhy tvrdých podlah – PVC, 
plovoucí podlahy, parkety, dlažba.

obj.číslo
1102564

290,-- Kč

350,90 včetně DPH

REPELENTY, HUBIČE HMYZU

• MUCHOLAPKA RAID
Mucholapka je vysoce účinná lepicí 
past na mouchy a další létající hmyz. 
Její výhodou je, že neobsahuje žádné 
insekticidy, je tedy vhodná do kterékoli 
místnosti, ložnice i do dětského pokoje. 
Působí až 8 týdnů, 4 ks v balení.

obj.číslo
1210617

39,-- Kč

47,20 včetně DPH

DROGERIE



REPELENTY, HUBIČE HMYZU

• RAID SPREJ- LEZOUCÍ 
    HMYZ

Aerosolový přípravek proti lezoucímu hmyzu: 
švábům, mravencům, cvrčkům, domácím 
rybenkám, pavoukům.
• obsah 400 ml

obj.číslo
1210600

89,-- Kč

107,70 včetně DPH

• RAID SPREJ- LÉTAJÍCÍ
    HMYZ
• obsah 400 ml

obj.číslo
1210601

89,-- Kč

107,70 včetně DPH

• NÁSTRAHA PROTI
    MRAVENCŮM- RAID
Insekticidní nástraha k hubení mravenců Raid 
působí 24 hodin denně a poskytuje tak velmi 
účinnou ochranu ať už v domech, bytech 
či venkovních terasách. Nástrahu přenášející 
dělníci do hnízda, kde do 2 týdnů vyhubí celou 
kolonii. Při rozsáhlém zamoření mravenci 
použijte pro dosažení maximálního účinku 
několik nástrah současně. 

obj.číslo
1210615

79,-- Kč

95,60 včetně DPH

• NÁSTRAHA PROTI
    MRAVENCŮM
Gelová formule je pro mravence velmi 
lákavá a obsahuje složky, které působí 
smrtelně proti mravencům a jejich 
hnízdům. Balení 2 x 2g

obj.číslo
1210611

64,-- Kč

77,40 včetně DPH

• RAID SPREJ- NA VOSY 
    A SRŠNĚ
• obsah 400 ml

obj.číslo
1210642

110,-- Kč

133,10 včetně DPH

• SPREJ- BROS HASIČÁK 
    NA VOSY A SRŠNĚ
• ničí hnízda
• dosah až 5 m
• obsah 300 ml

obj.číslo
1210589

85,-- Kč

102,90 včetně DPH

• REPELENTNÍ SPREJ
Účinnou látkou repelentu je 
diethyltoluamid, který odpuzuje 
bodavý hmyz i klíšťata. Přípravek 
se aplikuje na nechráněná místa 
kůže. 
• obsah 90 ml

obj.číslo
1210603

71,-- Kč

85,90 včetně DPH

• REPELENTNÍ SPREJ
    FORTE ALPA
Odpuzuje komáry, ovády, klíšťata 
a další druhy bodavého hmyzu. 
Obsahuje 28% účinné repelentní 
látky - Diethyltoluamidu.
Lze jej aplikovat na pokožku i oděv 
(s výjimkou umělých tkanin).
• obsah 90 ml

obj.číslo
1210616

74,-- Kč

89,50 včetně DPH
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• OFF PROTECT
    SPREJ, 100 ML
Spray OFF je zaručenou ochranou 
proti dotěrnému hmyzu (komáři, 
klíšťata). Obsahuje účinnou látku 
DEET.

obj.číslo
1210654

69,-- Kč

83,50 včetně DPH

DROGERIE
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ZRNKOVÁ KÁVA

• DALLMAYR PRODOMO
    ZRNO, 500 G
Je nejoblíbenější kávou z této pražírny. Jedná 
se o silnější kávu s vyšším obsahem kofeinu se zcela 
nezaměnitelnou chutí. Vzhledem k vyššímu obsahu 
kofeinu kávu doporučujeme k rannímu, dopolednímu 
i brzce odpolednímu popíjení.  

166,50 Kč
191,50 včetně DPH

obj.číslo
1100620

• DALLMAYR ESPRESSO
    INTENSO ZRNO, 1 KG
Vyvážená směs těch nejkvalitnějších zrn arabiky 
a robusty pražených italským způsobem, vhodná 
zejmána pro přípravu espressa, cappuccina nebo latte 
macchiata v automatických kávovarech. Dallmayr 
Espresso intenso je tmavě pražená káva s intenzivním 
aroma, bohatou hustou pěnou v barvě pražených 
lískových oříšků a nízkou kyselostí. 

292,50 Kč
336,40 včetně DPH

obj.číslo
1100533

• EILLES GOURMET CAFÉ
    ZRNO, 500 G
Eilles Gourmet Café je směsí těch nejlepších druhů 
káv. Speciální zpracování propůjčuje této kávě 
nezaměnitelné aroma a vybraný kávový požitek. Káva 
Eilles se již 140 let řadí mezi největší tradiční značky 
v Německu. Připravte si výbornou kávu v kávovaru, 
moka konvici, aeropressu či french pressu. 

148,50 Kč
170,80 včetně DPH

obj.číslo
1100628

• LAVAZZA QUALITÁ 
    ORO ZRNO, 1 KG
Je opravdu jedinečná káva s původní italskou výrobou. 
Obsahuje 100% praženou arabiku pro nejnáročnější 
zákazníky a znalce výborné kávy. Díky pečlivému výběru 
zrn, vyniká tato aromatická směs neobvykle sladkou, 
intenzivní chutí a na povrchu vytváří pevnou cremu. 
I proto je Lavazza Qualita Oro tolik oblíbená v rodné Itálii 
i jinde ve světě. Je vhodná pro všechny druhy použití. 

408,-- Kč
469,20 včetně DPH

obj.číslo
1100525

• LAVAZZA CREMA 
    E AROMA ZRNO, 1 KG
Lavazza Crema e Aroma je oblíbená a vyhledávaná 
káva s původní výrobou v italském Turíně. Obsahuje 
směs plných zrn z 50% arabiky a 50% robusty, které 
dohromady vytvářejí silnou, aromaticky plnou a dlouho 
přetrvávající chuť s hustou cremou. Je vhodná 
pro všechny, kteří mají rádi espresso i capuccino.

322,50 Kč
370,90 včetně DPH

obj.číslo
1100622

• LAVAZZA QUALITA 
    ROSSA ZRNO, 1 KG
Káva Lavazza Qualita Rossa je původem z tradiční 
turínské pražírny. Obsahuje kvalitní, středně 
praženou směs z 40% arabiky a 60% robusty, 
kterou oceníte ihned po ochutnání. Vyniká typicky 
sametově krémovou chutí a je možné ji připravit 
v jakémkoliv přístroji na přípravu kávy. 

321,-- Kč
369,20 včetně DPH

obj.číslo
1100626

• LAVAZZA GRAN 
    RISERVA ZRNO, 1 KG
Lavazza Gran Riserva je dokonalou směsí 80% 
arabiky a 20% robusty. Tato káva je bohatá a kulatá, 
nabízí intenzivní, sametovou, dlouhotrvající chuť. 
Hodí se k přípravě  vynikajícího espressa s hustou 
cremou, ale i k přípravě chutného cappuccina 
nebo latte.

523,50 Kč
602,-- včetně DPH

obj.číslo
1100526

• MÖVENPICK
    ESPRESSO ZRNO, 1 KG
Movenpick Espresso s nádechem robusty pochází 
ze sortimentu pražírny J.J. Darboven. Má plnou, silnou 
chuť s nepatrnou kyselinkou na konci. Movenpick 
Espresso je směs 90% arabiky a 10% robusty 
a je přímo určena k výrobě špičkového espressa. 
Připravte si výbornou kávu v kávovaru, moka konvici, 
aeropressu či french pressu. 

307,50 Kč
353,70 včetně DPH

obj.číslo
1100527

• RIOBA PLATINUM
    ZRNO, 1 KG
Rioba Platinum je s nezaměnitelnou chutí, 100% 
arabika. Připravte si výbornou kávu v kávovaru, 
moka konvici, aeropressu či french pressu.

357,-- Kč
410,60 včetně DPH

obj.číslo
1100528

• RIOBA GOLD
    ZRNO, 1 KG
Rioba Gold je jemná káva s výraznou chutí arabiky. Káva Rioba Gold je 
ideální pro přípravu espressa a mléčných kávových specialit. Káva Rioba 
Gold obsahuje 80% arabiky a 20 % robusty. Praženo v Itálii. Připravte 
si výbornou kávu v kávovaru, moka konvici, aeropressu či french pressu.

309,-- Kč
355,40 včetně DPH

obj.číslo
1100529

• RIOBA SILVER
    ZRNO, 1 KG
Rioba Silver je káva s jemnou až střední kyselostí. Tato káva je 
vhodná pro všechny mléčné kávové speciality nebo jako snídaňová 
káva. Složení: 55% arabiky a 45% robusty. Připravte si výbornou 
kávu v kávovaru, moka konvici, aeropressu či french pressu.

245,70 Kč
282,60 včetně DPH

obj.číslo
1100539


