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NOVINKY, SLEVY, AKCE
PLATNOST OD 19. 10. 2020- 31. 1. 2021



ZIMNÍ OBLEČENÍ

• VESTA ZIMNÍ PÁNSKÁ VISION
VISION ZIMNÍ dodá vašemu pracovnímu oblečení profesionální vzhled. 
Elegantní černý základ se dobře kombinuje s dalším oblečením. 
Softshellová zimní vesta, odolná proti větru a prodyšná díky 
technologii ElasticTech. Zateplená podšívka, elastický a lehký funkční 
materiál. 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní 
prvky, dekorativní potisk.

• materiál: 100% polyester mechanical stretch, 285 g/m²
• barva: černá

obj.číslo velikost
9703820 S
9703821 M
9703822 L

• KALHOTY PAS SOFTSHELL 
    MONTPELIER
UNISEX softshell kalhoty podšité fleecem, odepínací kšandy, 
možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavici, vnitřní manžeta, větrání 
na stehně, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm.  
mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m2/24 hod.

obj.číslo velikost barva
9706613 XS ● černá

9706614 S ● černá

9704068 M ● černá

9704069 L ● černá

9706615 XL ● černá

9704037 XXL ● černá

9706616 XXXL ● černá

• ČEPICE ZIMNÍ VISION NEO
Pletená čepice moderního designu.

• materiál: 100 % akryl
• barva: červená, modrá, červená
• velikost: uni

obj.číslo barva
1212507 ● červená

1212504 ● černá

1212582 ● t.modrá

699,-- Kč

845,80 včetně DPH

79,-- Kč

95,60 včetně DPH

OCHRANNÉ POMŮCKY

Novinka
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636,-- Kč

769,60 včetně DPH

Novinka

obj.číslo velikost
9703823 XL
9703824 XXL
9703825 XXXL



ZIMNÍ BUNDY

• BUNDA ZIMNÍ VISION
Hřejivá a funkční designová zimní bunda. Funkční svrchní 
materiál ElasticTech. Lehká, poddajná a elastická se zimním 
zateplením a podšívkou s funkčním zádovým termopanelem, 
s reverzními zipy, s odepínatelnou kapucí s regulací objemu. 
Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

• TPU membrána, voděodolnost 5000 mm, prodyšnost 
   5000 g/m2/24h
• materiál: 100 % polyester mechanical stretch 285 g/m²
• barva: červená, černá

• FUNKČNÍ PRÁDLO TRIP
Funkční prádlo TRIP využívá efektní kombinaci materiálů 
bambus, tencel a spandex, které jsou dobře snášeny, nedráždí 
pokožku a jsou příjemné na omak. Funkční prádlo se díky 
odolným materiálům také dobře udržuje. Základní černé 
provedení oživují barevně odlišené švy. Úzký sportovní střih 
vyhoví každé postavě a pružně se jí přizpůsobí. 

• materiál: 65% bambus, 30% tencel, 5% elastan, 170 g/m²
• barva: černo-zelená

1.139,-- Kč

1.378,20 včetně DPH

329,-- Kč

398,10 včetně DPH
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OCHRANNÉ POMŮCKY

obj.číslo velikost barva
9718799 S ● červená

9718805 M ● červená

9718806 L ● červená

9718807 XL ● červená

9718808 XXL ● červená

9718809 XXXL ● červená

obj.číslo velikost barva
9705080 S ● černá

9718798 M ● černá

9718797 L ● černá

9718796 XL ● černá

9705081 XXL ● černá

9705082 XXXL ● černá

Funkční triko
obj.číslo velikost
9703134 S
9703133 M
9703132 L
9703135 XL
9703136 XXL
9701798 XXXL

Funkční kalhoty
obj.číslo velikost
9703130 S
9701825 M
9701826 L
9701828 XL
9701829 XXL
9703131 XXXL

319,-- Kč

386,-- včetně DPHFUNKČNÍ PRÁDLO

• MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK 
    R8ED+ 15
Multifunkční šátek umožňuje několik variant nošení.

• pružný rychleschnoucí materiál
• pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• několik způsobů použití (viz návod na obalu)
• materiál: 100% polyester
• velikosti: UNI
• barva: tmavě šedá s černým potiskem

obj.číslo
9705241

115,-- Kč

139,20 včetně DPH

• MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK
    FLORET DÁMSKÝ
Multifunkční šátek umožňuje několik variant 
nošení. Pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje 
vlhkost a odvádí ji na povrch. Několik způsobů 
použití (viz návod na obalu).

• materiál: 100% polyester
• velikost: UNI
• barva: růžová

obj.číslo barva
9705242 ● růžová

117,-- Kč

141,60 včetně DPH

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY



OCHRANNÉ POMŮCKY

PRACOVNÍ OBUV

• PRACOVNÍ ZIMNÍ OBUV ARWIN O2
Kvalitní celokožená obuv vám zpříjemní dlouhý pobyt v terénu, 
dílně i provozovně. Elegantní vzhled v tmavých barvách dobře 
doplní vaše pracovní oblečení. Reflexní doplňky zase upozorní 
na vaši přítomnost za zhoršených viditelných podmínek.

• voděodolná úprava svršku
• PU2D podešev, odolná olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu  
   teplu do 110°C, antistatická
• materiál: buvolí useň
• podešev: PU2D
• norma: EN 20347

• PRACOVNÍ OBUV POLOB. S1 PERFO
Perforovaná semišová bezpečnostní polobotka s ocelovou špicí.

• PU2D podešev, odolná olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu  
  teplu do 110°C, antistatická
• materiál: semišová kůže
• podešev: PU2D
• norma: EN 20345
• barva: šedá

559,-- Kč

676,40 včetně DPH

569,-- Kč

688,50 včetně DPH
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obj.číslo velikost
9703012 36
9703014 37
9708110 38
9708111 39
9708112 40
9708113 41
9708114 42

obj.číslo velikost
9708115 43
9708116 44
9708117 45
9708118 46
9703016 47
9703021 48

obj.číslo velikost
9703210 36
9703211 37
9702061 38
9702161 39
9702162 40
9702163 41
9702164 42

obj.číslo velikost
9702165 43
9702166 44
9702167 45
9702168 46
9702169 47
9702052 48

• PRACOVNÍ OBUV POLOB. O1 AERO
Perforovaná semišová bezpečnostní polobotka.

• PU2D podešev, odolná olejům, pohonným hmotám 
  a kontaktnímu teplu do 110°C, antistatická
• materiál: semišová kůže
• podešev: PU2D
• norma: EN 20347
• barva: šedá

549,-- Kč

664,30 včetně DPH

obj.číslo velikost
9703199 36
9703200 37
9702020 38
9702062 39
9702063 40
9702064 41
9702065 42

obj.číslo velikost
9702066 43
9702067 44
9702002 45
9702021 46
9702068 47
9702069 48



OCHRANNÉ POMŮCKY
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• PRACOVNÍ OBUV HOLÍNKY WINFISH
Originální zimní zateplená holínka s nebarvící bílou vystýlkou. 
V horní části šnůrka pro utažení. Hydrofóbní úprava.

• černá
• svršek: PVC
• podešev: PVC
• norma: EN 20347

329,-- Kč

398,10 včetně DPH

obj.číslo velikost
9702005 38
9702006 39
9702007 40
9702004 41
9702003 42
9702008 43

obj.číslo velikost
9702009 44
9702000 45
9703423 46
9703424 47
9703425 48

• PRACOVNÍ RUKAVICE MAXITHERM 30-201
Polomáčené rukavice z odolného a přizpůsobivého svrchního materiálu 
z přírodního latexu na bezešvé podšívce. Měkký a komfortní broušený 
podšívkový materiál udržující teplo v chladném prostředí. Protiskluzový 
úchop se zdokonalenou funkčností ve vlhkém prostředí. Anatomické 
tvarování snižující únavu rukou technologie celoplošného nánosu, 
která zvyšuje prodyšnost a snižuje pocení.

• tloušťka dlaně: 2,5 mm
• norma: EN 388 1241, EN 511 X1X, EN 407 X2XXXX
• barva: oranžová
• máčení: latex
• materiál: akryl / polyester

119,-- Kč

144,-- včetně DPH

obj.číslo velikost
9721030 6
9721031 7
9721032 8

obj.číslo velikost
9721033 9
9721034 10
9721035 11

• PRACOVNÍ RUKAVICE MAXIFLEX 
    COMFOR 34-924
Prodyšný model úpletových rukavic s příměsí bavlny. Velmi příjemné 
k pokožce rukou. Unikátní vlastností je ochrana proti kontaktnímu teplu 
až do 100°C. Polomáčené rukavice bez silikonu.

• tloušťka dlaně: 1,1 mm
• norma: EN 388 3121, EN 407 X1XXXX
• barva: šedá
• máčení: nitrilová pěna
• materiál: nylon / lycra / bavlna

89,-- Kč

107,70 včetně DPH

obj.číslo velikost
9721060 6
9721061 7
9721062 8

obj.číslo velikost
9721063 9
9721064 10
9721065 11

PRACOVNÍ RUKAVICE



OCHRANNÉ POMŮCKY

• PRACOVNÍ RUKAVICE 
    JULIUS (STINT) PROTIŘEZ
Polomáčené rukavice JULIUS prakticky využívají vysoce odolná 
polyesterová vlákna. Pletená rukavice se dobře přizpůsobí tvaru ruky, 
pevná manžeta ji fixuje na ruce bez otlaků a nepříjemného pocitu 
sevření. Manžeta také brání pronikání nečistot. Zvyšuje odolnost 
rukavice proti pronikání vlhkosti i vody. Chrání citlivou pokožku rukou 
před mechanickým podrážděním i před potřísněním nečistotami. 
Prodyšná svrchní část účinně odvádí pot od pokožky a nechává 
ji přirozeně dýchat.

• barva: šedá
• norma: EN388:2016 4342B
• máčení: polyuretan
• materiál: polyester / protiřezné vlákno

• PRACOVNÍ RUKAVICE HOBBY
Spolehlivě ochrání vaše ruce při manuální práci v suchém prostředí. 
Rukavice jsou opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají 
z ruky ani se neposunují. Slouží jako ochrana před mechanickým poškozením. 
Vyrábí se ve velikostech 7-11, přičemž každá velikost má svou vlastní barvu. 
Velikosti 8 a 10 jsou k dispozici také v reflexním provedení.

• materiál dlaně: ovčí kůže
• materiál hřbetu: bavlna
• manžeta: suchý zip
• norma: EN388 2016: 2111X

49,-- Kč

59,30 včetně DPH

54,-- Kč

65,30 včetně DPH
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obj.číslo velikost
9700047 7
9700289 8
9700276 9

• PRACOVNÍ RUKAVICE DAVIS
Polomáčené rukavice.

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

49,-- Kč

59,30 včetně DPH

obj.číslo velikost
9706611 8
9701327 10
9706612 11

obj.číslo velikost
9700272 10
9700277 11

obj.číslo velikost barva
9701245 7 ● žlutá
9701246 8 ● zelená
9701247 9 ● oranžová

obj.číslo velikost barva
9701248 10 ● modrá
9701249 11 ● červená



OCHRANNÉ POMŮCKY
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• PRACOVNÍ RUKAVICE PONY
• barva: modrá
• materiál dlaně: kozinka
• materiál hřbetu: bavlna
• manžeta: bavlna
• norma: EN388 2016: 1121X

44,-- Kč

53,20 včetně DPH

obj.číslo velikost
9703276 7
9704833 8
9703234 9
9701241 10

• PRACOVNÍ RUKAVICE FRED
• barva: černá
• manžeta: úplet
• materiál: polyester / bavlna

8,-- Kč

9,70 včetně DPH

obj.číslo velikost
1212233 9
1212319 10

VLOŽKY DO BOT

• VLOŽKY DO BOT INS WOOL
Zimní vložky do bot.

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

44,-- Kč

53,20 včetně DPH

Novinka

obj.číslo velikost
9705251 36-37
9705252 38-39
9705253 40-41
9705254 42-43
9705255 44-45

• RUKAVICE SEMPERVELVET
Ochranné rukavice CE CAT. III, ekonomické technické rukavice bez pudru, 
vnitřní velurová úprava pro absorpci potu a vysoký komfort při nošení. 
Vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí ve shodě s HACCP, signální 
modrá barva. Dobrá odolnost vůči potravinám s živočišným tukem.

• materiál: latex
• vnější strana: strukturovaná
• vnitřní strana: velurová úprava
• tloušťka dlaně: 0,45+-0,05 mm
• délka: 300+-10 mm
• norma: EN 388 2100, EN 374-2, EN 374-3
• barva: modrá
• velikosti: 7-10

24,-- Kč

29,-- včetně DPH

obj.číslo velikost
1212472 S
1212473 M
1212474 L
1212475 XL
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AKRYLOVÉ POPISOVAČE
SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM POVRCHU
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SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM POVRCHU

DOKONALÝ KRYCÍ EFEKT
PŘEKRYTÍ BAREVNÉ VRSTVY

Papír

Součástí pigmentu je bílý oxid titaničitý  
pro dokonalé krytí.

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

KRYCÍ
=

Běžný popisovač

Inkousty se prolnou

Papír

BÍLÝ OXID TITANIČITÝ

KRYCÍ
=

Tmavý
podklad

Běžný popisovač

Tmavý
podklad

ST
OP

A
HR

OT

Barva     KÓD

PO
PI

S PCF-350
štětec
až 8 mm
10 barev

PC-1MR
ultra tenký
0,7 mm
16 barev

PC-1M
extra tenký
0,7–1 mm
22 barev

PC-3M
tenký
0,9 –1,3 mm
32 barev

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

PC-8K
široký seříznutý
8 mm
17 barev

PC-17K
široký rovný
15 mm
10 barev

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

šedá 0858218 0858197 0858163
tm. hnědá 0858182

hnědá 0858224 0858198 0858164
smetanová 0858216 0858188 0858154 0858136

béžová 0858215 0858187 0858153
námoř. modrá 0858183

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

nebesky modrá 0858191 0858157
břidlicově šedá 0858212 0858185 0858150 0858133

lila 0858190 0858156
fialová 0858246 0858227 0858202 0858168 0858123

fuchsiová 0858179
růžová 0858105 0858245 0858226 0858201 0858167 0858113

korál. růžová 0858143
sv. růžová 0858217 0858189 0858155

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

bordó 0858213 0858186 0858151 0858134
oranžová 0858248 0858230 0858207 0858173 0858127

pomeranč 0858208 0858174 0858128
sv. oranžová 0858219 0858199 0858165 0858120

žlutá 0858108 0858249 0858231 0858209 0858175 0858129
slámová 0858214 0858152 0858135

zelené jablko 0858193 0858159
sv. zelená 0858206 0858172 0858126

aqua zelená 0858142
zelená 0858107 0858247 0858229 0858205 0858171 0858115

smaragdová 0858192 0858158
khaki zelená 0858181

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

bronzová 0858184 0858149 0858131

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

SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM PODKLADU

9
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

obj.číslo
0200058

• SPOKO ACTIVE KULIČKOVÉ  
    PERO, MIX BAREV
Ergonomicky tvarované pero se sametově hladkým povrchem těla 
umožňuje velmi pohodlné držení a psaní. Dodáno v barevném mixu 
9 pestrých barev. Easy ink náplň – inkoust s nízkou viskozitou 
pro pohodlnější a plynulejší psaní. Náhradní náplň: obj. č. 0216700. 
Šířka stopy: 0,5 mm.

9,80 Kč

11,90 včetně DPH

A4

hřbet 75 mm barva
0702492 ● černá
0702200 ● červená
0702450 ● zelená
0702499 ● žlutá
0702491 ● modrá
0702514 ●● bílá
0702452 ● oranžová
0702453 ● šedá
0702457 ● tyrkysová

• PÁKOVÝ POŘADAČ 
    DONAU MASTER
Pákový pořadač Donau Master, formát A4,  
balení pro 75 mm - krabice/25 ks.

49,80 Kč
60,30 včetně DPH

Novinka

1 karton (25 ks)+ zdarma dárková sada Fa 

obj.číslo barva
0200050 ● zelená
0200013 ● modrá
0200012 ● červená
0200011 ● černá

• SPOKO KULIČKOVÉ PERO, 
    MIX BAREV
Díky průhlednému tělu pera je množství náplně pod kontrolou. Šířka stopy: 
0,5 mm. Barevnost pera odpovídá barvě náplně. Náhradní náplň typ X20. 
Balení: 12 ks/krabička. 4 barvy náplně (zelená, modrá, červená, černá).

7,90 Kč

9,60 včetně DPH

hřbet 75 mm barva
0702454 ● sv.modrá
0702451 ● vínová
0702456 ● fialová
0702458 ● růžová
0702459 ● sv.zelená
0702455 ● švestková

obj.číslo barva
0108025 ● sv. modrá
0108026 ● růžová
0108027 ● levandulová

• POZNÁMKOVÝ BLOK EMOTIONS
Trendy poznámkový blok v transparentních deskách z polypropylenu s kroužkovou 
vazbou. Papír 90 g, 120 listů. Desky v pastelových barvách jsou ohebné, světlé, 
odolné vůči světlu a vodě. Zvýrazněné záhlaví, děrování pro zařazení do pořadače, 
mikroperforace pro snadné vytržení listu. Okraje stran jsou tříděné do 5 barev. 
Formát: A5. Vnitřní listy: linkované. Certifikace FSC Mix Credit.

105,60 Kč

127,80 včetně DPH
inkoustový roller
Jetstream SXN- 310

KULIČKOVÁ PERA

Akce14,--
Akce11,90

POZNÁMKOVÝ BLOK

PÁKOVÝ POŘADAČ
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

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

obj.číslo zásuvka
0820564 6

atypická orientace boxu 
na šířku formát A4 maxi

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

obj.číslo barva
0610644 ● černá
0610643 ● červená
0610641 ● zelená
0610642 ● tm.modrá
0610645 ● žlutá

obj.číslo barva
0610640 ● modrá
0610646 ● oranžová
0610648 ● šedá
0610647 ● fialová

68,-- Kč
82,30 včetně DPH

obj.číslo
0820584

• ZÁSUVKOVÝ BOX 
Typicky řešený samostatný box s 5 zásuvkami se hodí na každý pracovní stůl 
do kanceláře nebo studentského pokoje. Zásuvky s barevným orámováním jsou 
polootevřené pro bezpečné uložení dokumentů formátu A4+ do hloubky a jiných 
kancelářských potřeb. Plastový box je pevný se zárukou 25 let. Vyříznutý tvar 
zásuvky umožňuje snadné vysunutí. Dodáváno se sadou popisovatelných štítků. 
Box lze i zavěsit na stěnu. Vyrobeno z kvalitního PS. Rozměr: 278 x 271 x hloubka 
347 mm. Barva: bílá s barevně orámovanými zásuvkami.

1.390,-- Kč

1.681,90 včetně DPH

Akce
1.589,60

1.390,-- Kč
1.681,90 včetně DPH

Novinka

ZÁSUVKOVÉ BOXY, ODPADKOVÝ KOŠ
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

VÝROBKY PILOT, FILOFAX, OXFORD

• ROLLER PILOT G-2 05 
Pilot obsahuje velmi jemný gelový inkoust. Nabízí ergonomicky 
tvarovanou gumovou úchopovou zónu pro lepší kontrolu držení 
a vysoký komfort psaní. Výrobek s vyměnitelnou náplní je hos-
podárnější a ohleduplnější k životnímu prostředí. Pero funguje 
jedním cvaknutím.

• šířka stopy: 0,25 mm 
• průměr hrotu: 0,50 mm 

obj.číslo
0201410

48,-- Kč/ks
58,10 včetně DPH

3+1 ZDARMA

• KULIČKOVÉ PERO PILOT
    SUPER GRIP-G 
Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. 
Inovativní integrovaná gumová úchopová 
zóna pro komfortní psaní a pohodlné držení. 
Nová generace inkoustu pro hladké psaní 
- píše podle barvy těla. 

• šířka hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm

obj.číslo barva
0201750 ● černá
0201751 ● červená
0201752 ● modrá
0201753 ● zelená

3 ks + Pilot FriXion Clicker Gold

19,90 Kč

24,10 včetně DPH

Akce32,20

A5, 50 ls - 79,--
A5, 90 ls - 119,--
A4, 50 ls - 119,--
A4, 90 ls -  190,--

od 79,--

95,60 včetně DPH

• OXFORD URBAN
Zápisník Oxford URBAN se záložkou 3v1 (záložka, pravítko, převodní 
tabulka), boční dvojitá drátová vazba, desky z odolného PP 
přátelského k životnímu prostředí, elegantní metalické barvy. Papír 
s hebkým povrchem pro příjemné psaní. Optická bělost papíru, 
gramáž papíru 90 g/m². Při nákupu tří kusů získáte dárek gumovací 
pero FriXion Clicker Gold.

obj.číslo popis
0824220 A5 - 50 ls, linka
0824222 A5 - 90 ls, linka

obj.číslo popis
0824221 A4 - 50 ls, linka
0824223 A4 - 90 ls, linka

Ve standardní nabídce u PAPE,  
hrot F, 4 základní barvy.
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• FILOFAX DÁRKOVÁ SADA
    SAFFIANO METALIC ROSE GOLD
Speciální edice diářů oblíbené kolekce Saffiano převlečené do okouzlujících třpytivých metalických 
barev. Materiál je velice příjemný na dotek s jemnou strukturou na povrchu, která dodává jeho 
vzhledu dvojtónový efekt. Baleno v dárkové krabičce společně s gumovacím perem Filofax v barvě 
Rose Gold. Osobní diář, velikost cca A6. 

obj.číslo
1094564

1.480,-- Kč
1.790,80 včetně DPH

Novinka

• FILOFAX FINSBURY, A5
Klasický, výrazný a stylový, takový je diář z základní kožené kolekce Finsbury. 
Desky jsou vyrobeny z naší jedinečné a měkké kůže, která byla ručně zpracována 
tak, aby bylo dosaženo dvojbarevného efektu. K diáři získáte dárek gumovací pero 
Pilot FriXion Slim.

obj.číslo
1094575

1.990,-- Kč
2.407,10 včetně DPH

Novinka

gumovací pero Pilot FriXion Slim
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DĚROVAČKY, SEŠÍVAČKY

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• DĚROVAČKA NOVUS B 230, RE+NEW
Ekologicky šetrná kancelářská děrovačka pro každodenní profesionální použití. 
Potištěné posuvné pravítko pro snadné formátování. Dělené výklopné dno 
z měkké pryže usnadňuje manipulaci s odpadem. Celokovový výrobek s pláštěm 
z recyklovaného plastu. Výkon: 30 listů. Prodloužená záruka: 10 let.

obj.číslo
2514084

149,-- Kč
180,40 včetně DPH

Novinka

• SEŠÍVAČKA NOVUS B 4FC RE+NEW
Ekologicky šetrná kancelářská sešívačka s plochým sešíváním pro každodenní 
profesionální použití. Celokovový výrobek s pláštěm z recyklovaného plastu. 
Technologie Flat Clinch plochého sešívání pro úsporu místa v pořadačích.  
Stlačením tlačítka na sešívačce vyjede zásobník na spony. Dvojité vedení 
sponek pro přesné sešívaní. 

obj.číslo
2514085

450,70 Kč
545, 30 včetně DPH

Novinka

• VELKOKAPACITNÍ SEŠÍVAČKA B56
Výkonný oceněný výrobek: Bloková sešívačka NOVUS B 56 je „výrobkem roku“ 
(komerční kancelářské výrobky)! Už nikdy vzpříčení v komoře: Antiblokovací 
systém zajistí bezporuchové sešívání. Bloková sešívačka: NOVUS B 56 
z řady Heavy Duty představuje referenci pro maximálně výkonné sešívačky 
a moderní funkční design.

• extrémním výkonem sešívání až 200 listů
• praktická rezervní přihrádka pojme až 400 sponek/80 000 listů
• sešívání v úhlu 45° jsou přesná a bezproblémová díky komfortnímu  
   posuvnému pravítku

obj.číslo
2516963

3.193,-- Kč
3.863,50 včetně DPH

Novinka

meteostanice 
Sencor

• VELKOKAPACITNÍ DĚROVAČKA NOVUS B270
Tato kvalitní a velmi lehká děrovačka z magnézia Hi-Tec proděruje 
i nejsilnější brožury a katalogy – a to při nejjednodušší obsluze, vysoké 
výkonnosti a s velkou lehkostí. Dorazová lišta při nastavování spolehlivě 
zapadne na vyznačených formátech. Kapacita 70 listů.

obj.číslo
2512693

938,40 Kč
1.135,50 včetně DPH

Novinka

Alex čistič na laminátové
podlahy 750 ml
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

ŘEZAČKY

• DAHLE 507
Bezpečná kotoučová řezačka pro běžné použití v kanceláři i škole. Ostrý 
kotoučový nůž a spodní nůž zaručují přesný řez. Uzavřená hlava nože 
s vylepšenou ergonomií těla zajišťuje vysokou míru bezpečnosti. Snadná 
výměna řezací hlavy. Stabilní kovový stůl s protiskluzovými podložkami. 
Pro formát A4.

• pro více druhů materiálů: papír, karton, textil, fotografie a fólie
• natištěné formáty a úhly + 2 příložníky s dělením v mm
• k dokoupení sada kreativních nožů
• 8 listů papíru (80 g/m2)
• délka řezu: 320 mm 
• výška řezu: 0,8 m 

obj.číslo
0600830

860,-- Kč
1.040,60 včetně DPH

Sanytol dezinfekční
ubrousky

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

• délka řezu: 320 mm 
• výška řezu: 0,8 m 

obj.číslo
0600813

989,-- Kč
1.196,70 včetně DPH

sada pastelek Artist
v kovovém boxu, 12 barev

• DAHLE 552
Profesionální kotoučová a velkoformátová řezačka pro každodenní použití. 
Uzavřená hlava nože s vylepšenou ergonomií těla zajišťuje vysokou míru 
bezpečnosti. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými podložkami. 
Samo-ostřící nože z tvrzené oceli pro každodenní použití. Formát A3.

• pro více druhů materiálů: papír, karton, textil, fotografie a fólie
• dvojitá vodící lišta, natištěné formáty, nastavitelný zadní doraz
• automatický přítlak
• 20 listů papíru (80 g/m2)
• záruka 5 let 
• délka řezu: 510 mm

obj.číslo
0600861

2.850,-- Kč
3.448,50 včetně DPH

filtrační konvice
Brita
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• KANCELÁŘSKÁ LEPICÍ  
    PÁSKA KORES
Kancelářská lepicí páska,  
transparentní. 19 mm x 33 m.

obj.číslo
1020902

• KORES SCOOTER
Rychlá, přesná, precizní korektura. 
Návin pásky 8 m. Šířka pásky 4,2 mm.

obj.číslo
0841702

• OBOUSTRANNÁ LEPICÍ 
    PÁSKA KORES DUO
Oboustranná lepicí páska.

obj.číslo rozměr (mm/m)
1020915 30 x 5
1020916 15 x 5

• BAREVNÉ KANCELÁŘSKÉ 
    LEPICÍ PÁSKY
Kancelářská páska vyrobená z polypropylenu odolného 
proti žloutnutí. Univerzální použití pro kancelář, domov, 
školní potřeby. Silné lepidlo pro dlouhou životnost. Návin 
18 m, šířka pásky: 18 mm. 8 barev.

obj.číslo rozměr (mm/m)
1020878 18 x 18

• SAMOLEPICÍ BLOČKY
100 lístků.

obj.číslo rozměr (mm)
2535210 51 x 38 - 3 ks
2535211 51 x 76
2535202 76 x 76
2535212 101 x 76
2535213 127 x 76

• NŮŽKY SPOKO
Rukojeti s měkkou pryžovou vložkou.

obj.číslo rozměr (cm)
0870021 15 (symetrické)
0870006 18 (symetrické)

obj.číslo rozměr (cm)
0870004 21 (asymetrické)
0870008 26 (asymetrické)

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

obj.číslo rozměr (cm)
0870275 21

11,50 Kč
13,90 včetně DPH

38,50 Kč
46,60 včetně DPH 15 x 5 mm/m - 41,80

30 x 5 mm/m - 52,50

52,50 Kč/30 x 5

63,50 včetně DPH

3ks- 51 x 38 mm - 9,20
127 x 76 mm - 9,20
101 x 76 mm - 8,90

76 x 76 mm - 4,90
51 x 76 mm - 4,90

9,20 Kč/127 x 76

11,10 včetně DPH

38,50 Kč
46,60 včetně DPH

15 cm - 19,--
18 cm - 21,--
21 cm - 29,--
26 cm - 44,--

44,-- Kč/26 cm

53,20 včetně DPH

69,-- Kč
83,50 včetně DPH

DROBNÉ KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

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

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

obj.číslo
0712203

69,-- Kč
83,50 včetně DPH
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• NÁSTĚNNÉ HODINY 3D DETAILY
• zajímavý design s 3D plastickými číslicemi  
• plastový rám Ø 30 cm  
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu 
• provoz na AA baterii (není součástí balení)

obj.číslo barva
1100213 ● zelená

• NÁSTĚNNÉ HODINY S TEPLOMĚREM
• barevný kovový rám Ø 30 cm 
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu 
• provoz na AA baterii (není součástí balení)

obj.číslo barva
1100215 ● černá

• NÁSTĚNNÉ HODINY 
    KVĚTINOVÝ MOTIV
• stříbrný plastový rám, Ø 30 cm  
• transparentní ochranný kryt pro snadnou údržbu  
• provoz na AA baterii (není součástí balení)

obj.číslo barva
1100260 ● černá
1100261 ●● bílá

• KANCELÁŘSKÉ SPONKY
Kancelářské sponky.

obj.číslo délka (mm) ks/bal.
0811832 32 100
0811834 75 50

obj.číslo drátky
0810101 24/6

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

• KRABIČKA NA PAPÍROVÉ  
    ŠPALÍČKY
Rozměr: 83 x 83 x 75 mm, s náplní.     

obj.číslo provedení
0109980 bílá
0109981 barevná

bílá barevná

• INDEX LÍSTKY
Rozměr: 45 x 12 mm, 4x 35 lístků.  
V plastovém zásobníku.

obj.číslo
2535224

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

obj.číslo balení (ks)
0170203 50

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

obj.číslo balení (ks)
0170301 50

obj.číslo barva
3005140 ● černá

• KAPESNÍ KALKULAČKA 
    CASIO HL 815L
Přehledný 8-mi místný displej. Výpočet procent. 
Napájení: bateriové 1 x AA (LR6). Životnost 
baterie 2 roky.  Rozměry: 18 x 69,5 x 118 mm. 
Hmotnost: 65 g.

32 mm - 6,--
75 mm - 22,--

6,-- Kč/32 mm

7,30 včetně DPH

51,-- Kč
61,70 včetně DPH

61,-- Kč
73,80 včetně DPH

9,50 Kč
11,50 včetně DPH

22,-- Kč
26,60 včetně DPH

19,-- Kč
23,-- včetně DPH

54,-- Kč
65,30 včetně DPH

99,-- Kč
119,80 včetně DPH

345,80 Kč
418,40 včetně DPH

489,-- Kč
591,70 včetně DPH329,-- Kč

398,10 včetně DPH

HODINY



K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz PAPE.CZ partner Vaší kanceláře18

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

• GELOVÝ ROLLER PENAC
Gelový roller nové generace Penac Inketti zajistí hladké a plynulé psaní. Inkoust 
se díky unikátní technologii nerozmazává, velmi rychle zasychá, a proto je 
vhodný i pro leváky. Hrot je opatřen dvěma kuličkami, které při psaní dávkují 
inkoust přesně podle individuálních potřeb uživatele. Protiskluzový gumový úchop 
zlepšuje ergonomii psaní. Roller je díky svým vlastnostem vhodný pro psaní, 
kreslení i vybarvování. Barva těla odpovídá barvě náplně. Náplň je vyměnitelná. 
Sada obsahuje 4 nebo 12 barev. Šíře stopy: 0,25 mm. Vyrobeno v Japonsku.

obj.číslo sada barev
2581224 4 barvy - ● černá/ ● červená/ ● modrá/ ● zelená
2581225 4 barvy - ● růžová/ ● sv. modrá/ ● žlutá/ ● sv.zelená
2581226 4 barvy - ● hnědá/● tyrkysová/ ● oranžová/ ● fialová
2581227 12 barev - všechny zmíněné barvy

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

PRODUKTY PENAC

Při nákupu novinek na www.pape.cz v hodnotě 199 Kč bez DPH 
získáte bílý lakový popisovač Edding 750.

• FIXY EDDING 1200, SADA 4 
Metalické fixy edding 1200 s inkoustem na bázi vody 
využijete pro zdobení papíru. Fixy jsou obzvlášť vhodné 
jsou pro dekorativní psaní na tmavý papír (pohlednice, 
přáníčka, jmenovky, vzkazy). Napsaná stopa je světlostálá. 
Kulatý hrot. Šíře stopy: 1-3 mm. Balení obsahuje 4 
metalické barvy: stříbrnou, zlatou, červenou a tyrkysovou. 
Vyrobeno v Německu.

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

• ZVÝRAZŇOVAČ 
    EDDING 345
Znovu naplnitelný zvýrazňovač edding 
345 s neonovým inkoustem na bázi vody, 
který se nerozpíjí. Inkoust zvýrazňovače je 
možné znovu doplnit (inkoust edding HTK 
25 - na objednávku), čímž lze dlouhodobě 
snižovat množství vyprodukovaného 
odpadu. Víčko je opatřeno klipem. 
Zkosený hrot. Šíře stopy: 2-5 mm. 
Sada obsahuje 4 neonové barvy: žlutá, 
oranžová, růžová a zelená.  
Vyrobeno v Německu.

• MULTIFUNKČNÍ PERO PENAC
Dárkové multifunkční pero Penac Multisync kombinuje modré a červené kuličkové 
pero  s mikrotužkou. Elegantní dámské pero 3v1 v pastelových barvách má štíhlé 
kovové tělo, jehož jednoduchý design doplňují decentní kovové prvky v matné šedé 
barvě. Jednotlivé psací potřeby lze snadno volit díky kvalitnímu 360° otočnému 
mechanismu. Dokumentní inkoust Penac Mach (dle DIN ISO 12757/2) zajišťuje 
plynulé a hladké psaní. Pero obsahuje pryž bez latexu a PVC a mikrotužku s tuhou 0,5 
mm. Náplně včetně pryže jsou vyměnitelné. Dodáváno v papírové dárkové krabičce.  
Šíře stopy kuličkového pera: 0, 35 mm. Vyrobeno v Japonsku. 

obj.číslo barva
0200570 ●● bílá
0200571 ● růžová
0200572 ● sv. modrá

obj.číslo
0276229

obj.číslo
0276226

420,-- Kč

508,20 včetně DPH

119,-- Kč

144,-- včetně DPH

4 ks - 110,--
12 ks - 335,--

110,-- Kč/4 ks

133,10 včetně DPH

49,-- Kč

59,30 včetně DPH

64,-- Kč

77,40 včetně DPH

NOVINKY EDDING

VHODNÝ I K DOMÁCÍMU DEKOROVÁNÍ
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• ŽIDLE PIXEL PI 806
Výškově nastavitelný záhlavník, pevný síťovaný opěrák, výškově 
nastavitelná bederní opora, synchronní mechanismus s vícebodovou 
blokací, 2D područky s PU krytkami, nylonový kříž 
s univerzálními kolečky.

• nosnost 120 kg 
• záruka 36 měsíců 
• barva čalounění: opěrák a záhlavník - černý 
  nebo šedý meshsedák - kvalitní černá látka 
• dodání v demontu v kartonu 70 x 59 x 31 cm

obj.číslo
9403474

2.671,-- Kč

Akce
3.231,90 včetně DPH

3.050,--

• ŽIDLE EGO ČERNÁ E 019
Výškově nastavitelný záhlavník, vysoký síťovaný opěrák s unikátní 
technologií proudění vzduchu, synchronní mechanismus s vícebodovou 
blokací, hloubkové nastavení ergonomicky tvarovaného sedáku, 4D područky 
s PU krytkami, aluminiový kříž s univerzálními kolečky.

• nosnost 140 kg 
• záruka 60 měsíců 
• barva čalounění: opěrák - černá mesh, sedák 
  a záhlavník - černá látka 
• dodání v demontu v kartonu 71 x 74 x 51 cm

obj.číslo
9403476

8.077,-- Kč

Akce
9.773,20 včetně DPH

9.080,--

• NEXT PDH ALL UPH
Moderní kancelářská židle pro široké použití. Splňuje veškeré požadavky 
pro plnohodnotné sezení, celočalouněný opěrák s podhlavníkem 
pro výplň čalounu použita studená pěna vstřikovaná do formy (molded 
foam). Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností 
plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku.

• nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele
• PDH - výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy (podhlavník)
• leštěná aluminiová báze
• kolečka o průměru 65 mm s nízkým valivým odporem
• výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky 
• barevné provedení: černá nebo šedá potahová látka
• nosnost: 130 kg
• záruka 36 měsíců

obj.číslo barva
9403491 ● černá
9403492 ● šedá

4.900,-- Kč

Akce
5.929,-- včetně DPH

5.675,--

• ENJOY BASIC
Exklusivní kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou 
hlavy. Synchronní mechanismus ovládaný multifunkční páčkou přes bovdeny 
s automatickým nastavením síly přítlaku (protiváhy) a několikanásobnou 
aretací. Mechanismus SL pro nastavení hloubky (posuvu) sedáku, nastavení 
výšky opěráku systémem up-down. Opěrka hlavy nastavitelná úhlově 
i do výšky. Područky se třemi funkčními nastaveními (výška, posuv a rotace 
vrchní plochy). Moderní pyramidová nylonová báze.

• kolečka s větším průměrem standardní (na koberec a lino)
• zvýšená nosnost 150 kg
• standardní záruka 36 měsíců

obj.číslo
9403359

8.568,-- Kč

Akce
10.367,30 včetně DPH

9.948,--

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

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

SKARTOVAČE

LAMINÁTORY

podložka pod zápěstí
Fellowes CRYSTAL

podložka pod zápěstí
Fellowes CRYSTAL

• SKARTOVAČKA
    PAPERSAFE 22114
• kapacita skartace 80 g/m²: 10 ls
• řez: 4 x 48 mm
• objem: 28 l 
• hmotnost: 11,7 kg 
• rozměry (v x š x h): 570 x 375 x 280 mm 

obj.číslo
0600886

Smoothie mixér Sencor4.970,--  Kč
6.013,70 včetně DPH

Akce

• SKARTOVAČKA
    SHREDMATIC 35080
• výkon skartace 80 g/m²: 8-80 ls (automatický podavač)
• řez: 4,3 x 10 mm 
• objem: 17 l
• rozměry (v x š x h): 502 x 331 x 218 mm 

Kombi mixér Sencor

obj.číslo
0601949

5.450,-- Kč
6.594,50 včetně DPH

Akce

• LAMINÁTOR FELLOWES JUPITER2 A3
Plně automatický inteligentní laminátor s komfortní obsluhou prostřednictvím LED 
ovládacího panelu. Využití pro všechny druhy hladkých papírů, včetně fotek od velikosti 
vizitky po A3. Již nemusíte nastavovat žádné parametry, teplota a rychlost se nastaví 
automaticky po vložení laminovaného dokumentu do stroje. Světelná a zvuková 
indikace připravenosti. Vyspělá technologie 6-ti laminovacích válců zajistí prémiovou 
kvalitu výsledných dokumentů. Možnost laminace za studena. 

• InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• 100% JAM FREE  - zabraňuje uvíznutí laminovaného dokumentu, laminátor 
   je také vybaven zpětným chodem
• HeatGuard Technology™ zajišťuje zdvojenou tepelnou ochranu a minimalizuje    
   zahřívání těla laminátoru
• Sleep mode - po 30 minutách nečinnosti stroj přepne do standby režimu
• 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
• startovní sada 10ti laminovacích folií formátu A4 tloušťky 80 mic

• LAMINÁTOR FELLOWES SATURN3i (A3/A4)
Laminátor s novým atraktivním designem a inovovaným systémem 
zrychleného výhřevu. 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.
• laminace do 1 min po zapnutí
• kvalitní laminace v rozsahu 80–125 mic tloušťky laminovacího filmu  
  (včetně fotografií)
• tloušťka dokumentu 0,6 mm
• rychlost laminace 30 cm/min
• startovní sada 10ti laminovacích folií formátu A4 tloušťky 80 mic

8-80 
listů

17 
litrů

10 
listů

28 
litrů
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podložka pod zápěstí
Fellowes CRYSTAL

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

• 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
• stupeň utajení dle NBÚ: 2 důvěrné, DIN 66399: P4.

obj.číslo
0600777

podložka pod zápěstí
Fellowes CRYSTAL1.890,-- Kč

2.286,90 včetně DPH

Novinka

• 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, LED indikace plného koše
• schopnost skartace: volný, sešitý papír (manuálně), plastové karty
• pojezdová kolečka
• délka nepřetržitého pracovního cyklu 15 min, 
  plný zásobník (100 listů) za 4 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
• stupeň utajení dle NBÚ: 2 důvěrné, DIN 66399: P4.

obj.číslo
0601945

7.900,-- Kč
9.559,-- včetně DPH

Novinka

• SKARTOVAČ FELLOWES 450 M
Kvalitní skartovač s vysokým stupněm utajení a velmi tichým chodem. Splňuje 
NBÚ 3 - TAJNÉ, DIN 66399: P5. Vhodný na dokumenty s citlivými a osobními 
daty. Snadno si poradí i se skartací sponek z kancelářských sešívaček, 
kreditních karet nebo CD a DVD. 
Systém SilentShred™- minimalizuje zatížení hlukem při skartování. 
Auto-Reverse™ - zajistí přerušení skartace a zpětný chod při záseku.

• řeže list A4 na více než 2500 částic
• křížový mikrořez 2 x 12 mm
• skartovací kapacita 8 listů 80 g/m2 papíru
• kapacita odpadní nádoby je 22 litrů (cca 300 listů papíru)
• výsuvný přední koš s velkým průzorem
• automatický start/stop
• oddělený vstup pro skartaci CD nebo plastových karet - přímý řez 40 mm
• pojezdová kolečka

obj.číslo
0600882

5.706,30 Kč
6.904,60 včetně DPH

Novinka

podložka pod myš a zápěstí
Fellowes CRYSTAL gelová černá

zádová opěrka Eurosupplies
Ablue Wider černá
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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 CLIMAT CONTROL
Vyhřívaná ergonomická podpěra nohou řeší problém „studených chodidel“ a nutí k aktivnímu sezení. 
Nohy nejsou ve strnulé poloze, tím podporuje žilní návrat krve k srdečnímu svalu a také předchází 
bolestem zad. 

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

obj.číslo
9100005

1.390,-- Kč
1.681,90 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, výplňový materiál: gel 
• rozměry (dxšxv): 122 × 88 × 18 mm

190,-- Kč
229,90 včetně DPH

obj.číslo
9101014

PODPĚRY CHODIDEL, PODLOŽKY POD MYŠ A ZÁPĚSTÍ

ERGONOMIE

podložka pod myš
Fellowes Microban

• PODLOŽKA POD MYŠ 
    FELLOWES MICROBAN
Podložka pod myš s antimikrobiální vrstvou MICROBAN™, 
která zabraňuje rozšiřování mikroorganismů.

• spodní strana s protiskluzovou úpravou 
• zajišťuje dokonalou kvalitu zachycení pohybu 
  kuličkové i optické myši
• rozměry (dxšxv): 234 mm×200 mm×3 mm

obj.číslo
9101015

139,-- Kč
168,20 včetně DPH

Novinka
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ERGONOMIE

STOJANY POD NOTEBOOK, MONITOR A TISKÁRNU

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

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

obj.číslo
9102222

549,-- Kč
664,30 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

• 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

obj.číslo
9102220

1.150,-- Kč
1.391,50 včetně DPH

Novinka

• ZÁDOVÁ OPĚRKA 
    FELLOWES PROFESIONAL
Moderní design vhodný do kanceláře. 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

795,-- Kč
962,-- včetně DPH

Novinka

• BEDERNÍ OPĚRKA 
    FELLOWES I- SPIRE
Stylová, jednoduchá zádová opěrka ze série I-spire. 
Pěnová výplň zajišťuje komfortní oporu. 

• vyrobena z prodyšné síťoviny - zaručuje proudění vzduchu a zvyšuje komfort 
• nastavitelný pásek s odolnou přezkou umožňuje umístit opěrku tak vysoko, 
  jak je potřeba 
• snadná montáž bez nutnosti použití nářadí

obj.číslo
9410002

420,-- Kč
508,20 včetně DPH

Novinka

ZÁDOVÉ OPĚRKY
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ERGONOMIE

ZÁDOVÁ OPĚRKA ABLUE

• ZÁDOVÁ OPĚRKA EUROSUPPLIES
    ABLUE WIDER A COMFY
Zádová opěrka Eurosupplies Ablue Comfy a Wider pro správné držení těla 
při sezení. Unikátní mechanismus s pákovým efektem pomáhá redukovat 
napětí v zádech a udržuje přirozené zakřivení v dolní části zad. 
Zajišťuje správné a pohodlné dlouhodobé sezení. Univerzální použití 
na jakoukoliv židli, pohovku či rovnou plochu. 

• dvě velikosti: Wider - široká, Comfy - úzká
• z velmi odolného plastu, kvalitní polstrování s výplní z paměťové pěny
• otvory pro cirkulaci vzduchu
• maximální nosnost: 120 kg
• maximální tlakové zatížení: 365 kg

obj.číslo barva velikost
9410003 šedá comfy
9410004 černá comfy
9410005 šedá wider
9410006 černá wider

809,40 Kč
979,40 včetně DPH

Novinka

wider comfy

VAZAČE

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

• vazba do plastových hřbetů
• pracovní šířka 300 mm
• děrovací kapacita 20 listů 80 g papíru
• kapacita vazby až 300 listů (do 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 80 g papíru
• kapacita vazby až 150 listů (do velikosti hřbetu 19 mm)

1.990,-- Kč
2.407,90 včetně DPH

obj.číslo
2002123

Novinka

podložka pod myš a zápěstí
Fellowes CRYSTAL

podložka pod zápěstí
Fellowes CRYSTAL
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PREZENTACE

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

obj.číslo velikost
0864540 20 mm
0864543 30 mm

42,-- Kč
50,80 včetně DPH

Novinka

• PÁSKA MAGNETICKÁ MAGNETOPLAN
Samolepící 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

159,-- Kč
192,40 včetně DPH

Novinka

• JALEMA GRIP PREZENTAČNÍ LIŠTY
Jalema Grip je pohodlnější a efektivnější, výjimečně inteligentní. Kombinace kvality a designu: hliníkový profil odolný vůči 
nárazům a mechanismus s plastovými válečky. Konce profilu jsou úhledně zakončeny černými krytkami se speciálním zářezem, 
který umožňuje přizpůsobení jakékoliv velikosti papíru. Dodává se šrouby a samolepicí páskou. Univerzální použití: v kanceláři, 
doma, ve škole, pro kresby, ve výrobě, v konferenčních místnostech, v architektonických firmách, v reklamních agenturách.

obj.číslo popis
0600140 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, 600 mm
0600141 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, 900 mm
0600142 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, 1200 mm
0600143 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, 2400 mm

obj.číslo popis
0600144 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, magnetická, 340 mm
0600145 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, magnetická, 600 mm
0600146 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, magnetická, 900 mm
0600147 GRIP - Prezentační lišta, hliníková, magnetická, 1200 mm

• KOVOVÝ DRŽÁK S 4KROUŽKOVOU
    MECHANIKOU A POLIČKOU
Elegantní a praktický 4kroužkový magnetický držák s poličkou na pera pro organizaci 
velkého množství informací. Drží na jakémkoliv kovovém povrchu. Je tenký, lehký, odolný. 
Vhodné pro organizaci LEAN. Ideální pro horizontální umístění interních pravidel, metodik 
práce a procesů, provozních postupů, denních výkazů. 

• pro dokumenty od A5 do A4
• kapacita až 1,5 kg dokumentu
• kroužková mechanika: 4 x Ø 30 mm

obj.číslo
0600149

750,-- Kč
907,50 včetně DPH

Novinka

• MAGNETICKÁ KOVOVÁ LIŠTA 
    S 4KROUŽKOVOU MECHANIKOU
Efektivní magnetická kovová lišta pro velké množství dokumentů. Drží 
na jakémkoliv kovovém povrchu. Vyrobena z hliníku a polypropylenového 
kompozitu. Je tenká, lehká, odolná, pevná a lze jí dle potřeby snadno 
přemisťovat. Vhodné pro organizace LEAN. Ideální pro umístění interních 
pravidel, metodik práce a procesů, provozních postupů, denních výkazů. 

• pro dokumenty od A5 do A4
• pojme až 500 g dokumentů ve svislé poloze a 1 kg ve vodorovné poloze
• kroužková mechanika: 4 x Ø 30 mm

obj.číslo
0600148

286,-- Kč
346,10 včetně DPH

Novinka

Novinka

340 mm - 420,--
600 mm - 674,40
900 mm - 775,80

1200 mm - 1.056,60

1.056,60 Kč/1200 mm

1.278,50 včetně DPH

Novinka

600 mm - 607,80
900 mm - 710,20

1200 mm - 993,10
2400 mm - 1.634,60

1.634,60 Kč/2400 mm

1.977,90 včetně DPH

MAGNETY, MAGNETICKÁ PÁSKA

PREZENTAČNÍ LIŠTY, DRŽÁK



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

2x karton + parfém do bytu Frosch OASE

2x karton + kosmetická sada B.U. 2x karton + kosmetická sada STR8

3x karton + fén na vlasy Proficare

8x karton + kartáček Oral B6x karton + Sendvičovač Clatronic ST 3628

10x karton + zádová opěrka ABLUE WIDER15x karton + kávovar Bosch Tassimo 20x karton + nerezový kráječ Clatronic MA 3585

kód akce: 0135582

kód akce: 0135580 kód akce: 0135581

akce

900,-- Kč

1.089,-- včetně DPH

akce

900,-- Kč

1.089,-- včetně DPH

akce

900,-- Kč

1.089,-- včetně DPH

kód akce: 0135583

akce

1.350,-- Kč

1.633,50 včetně DPH

kód akce: 0135584

akce

1.800,-- Kč

2.178,-- včetně DPH

kód akce: 0135587

3.600,-- Kč

akce
4.356,-- včetně DPH

kód akce: 0135586

2.700,-- Kč

akce
3.267,-- včetně DPH

kód akce: 0135591

akce

9.000,-- Kč

10.890,-- včetně DPH

kód akce: 0135523

akce

6.750,-- Kč

8.167,50 včetně DPH

2x                 +

2x                 +

3x                 +

6x                 +

15x                 + 10x                 +20x                 +

8x                 +

Dárek

450,-- Kč

544,50 včetně DPH

4x karton + žehlička na vlasy Proficare

4x                 +
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AKCE Z-Z RUČNÍKY

kód akce: 0135589

4.500,-- Kč

akce
5.445,-- včetně DPH

2x                 +



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

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

10x                 +

15x                 + 40x                 +

2x                 +

8x                 +

6x                 +3x                 + 4x                 +

2x karton + parfém do bytu Frosch OASE

kód akce: 0135562

akce

990,-- Kč

1.197,90 včetně DPH

3x karton + fén na vlasy Proficare

4x kr. + svítilna Sencor ALUkód akce: 0135563 kód akce: 0135565

akce

1.485,-- Kč

1.796,90 včetně DPH

akce

1.980,-- Kč

2.395,80 včetně DPH

8x karton + kartáček Oral B

kód akce: 0135567

akce

3.960,-- Kč

4.791,60 včetně DPH

6x karton + Sendvičovač Clatronic ST 3628

kód akce: 0135566

akce

2.970,-- Kč

3.593,70 včetně DPH

40x karton + kávovar s mlýnkem PC-KA 1138

kód akce: 0135571

akce

19.800,-- Kč

23.958,-- včetně DPH

10x karton  + zádová opěrka ABLUE WIDER

kód akce: 0135568

15x karton + kávovar Bosch Tassimo

kód akce: 0135515

akce

7.425,-- Kč

8.984,30 včetně DPH

Dárek

495,-- Kč

599,-- včetně DPH
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AKCE KANCELÁŘKÝ PAPÍR

TOP AKCE

2x karton + kosmetická sada B.U.

akce

4.950,-- Kč

5.989,50 včetně DPH

akce

990,-- Kč

1.197,90,-- včetně DPH

kód akce: 0135560

2x                 +

10x                 +

10x karton  + Compact Power bank 2000 YENKEE

akce

4.950,-- Kč

5.989,50 včetně DPH

15x                 +

15x karton + LED lampa bílá Qi 5W RETLUX

kód akce: 0135570

akce

7.425,-- Kč

8.984,30 včetně DPH

kód akce: 0135569

2x karton + kosmetická sada STR8 kód akce: 0135561

4x kr. + žehlička na vlasy Proficare kód akce: 0135564
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• ROHOŽ PRISMA
S gumou.

obj.číslo rozměr (cm)
9500060 40 x 60 
9500061 60 x 90

obj.číslo rozměr (cm)
9500062 80 x 120
9500063 90 x 150

• ROHOŽ FINGERTIP
Gumová.

obj.číslo rozměr (cm)
9500090 60 x 80
9500091 80 x 100

• POSYPOVÁ SŮL
Posypová sůl 25 kg. 

obj.číslo
1220202

• ZIMNÍ SMĚS 
    DO OSTŘIKOVAČŮ
Obsah 5 l. Do - 20°C.

obj.číslo
1210905

• HRABLO
Ocelová nárazová hrana.

• šířka hrabla: 41 cm 
• výška hrabla: 32 cm 
• celková výška: 123 cm

• ŠKRABKA NA LED
Škrabka na led + koště.
• délka: 69,5 cm

obj.číslo
1220300

obj.číslo
8002051

obj.číslo popis
1212125 uhelka

obj.číslo popis
1212126 lakovaná

• LOPATKA PLECHOVÁ
Úzká pozinkovaná uhelka, široká lakovaná.

• HADR NA PODLAHU
Hadry na vytírání podlah. 

obj.číslo popis
1212000 bílý
1212001 hrubě tkaný

40 cm x 60 cm

210,-- Kč
254,10 včetně DPH

60 cm x 90 cm

360,-- Kč
435,60 včetně DPH

80 cm x 120 cm

945,-- Kč
1.143,50 včetně DPH

90 cm x 150 cm

1.397,-- Kč
1.690,40 včetně DPH

80 cm x 100 cm

1.640,-- Kč
1.984,40 včetně DPH

60 cm x 80 cm

890,-- Kč
1.076,90 včetně DPH

12,50 Kč
15,10 včetně DPH

25,60 Kč
31,-- včetně DPH

139,-- Kč
168,20 včetně DPH 99,-- Kč

119,80 včetně DPH

39,-- Kč
47,20 včetně DPH

64,-- Kč
77,40 včetně DPH

125,-- Kč
151,30 včetně DPH

• HRABLO PROFI 
Ocelová nárazová hrana.

• šířka hrabla: 50 cm

obj.číslo
1220301

169,-- Kč
204,50 včetně DPH

• HRABLO PROFI 
Ocelová nárazová hrana.

• šířka hrabla: 50,5 cm
• AL násada

obj.číslo
1220305

295,-- Kč
357,-- včetně DPH

• SHRNOVAČ SNĚHU 82 CM
Megablo je shrnovač sněhu, se kterým se velice 
dobře udržují větší plochy, jako chodníky 
a zejména parkoviště. Práce s tímto nástrojem 
je velice efektivní a díky principu smykového 
tažení po kluzkém povrchu, snadná a fyzicky 
nenáročná. Spodní část Megabla je vybavena 
transportními válečky pro snazší manipulaci 
na již upraveném povrchu.
obj.číslo
1220350

712,40 Kč
862,-- včetně DPH

ZIMNÍ VÝBAVA

ROHOŽE

ZIMNÍ ÚDRŽBA

105,-- Kč
127,10 včetně DPH
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• PEČICÍ PAPÍR
Role - 38 cm x 8 m.

obj.číslo
0163412

• ALU FÓLIE
Potravinářská hliníková fólie.

obj.číslo rozměr (cm x m)
0163201 30 x 10
0163200 45 x 150

45 cm x 150 m

• PE-PO - PEVNÝ PODPALOVAČ
PE-PO pevný podpalovač je určen  
k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo 
briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, 
zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

obj.číslo
1221000

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

obj.číslo
0162930

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

obj.číslo
0162931

obj.číslo
1103160

obj.číslo
1103161

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

• KUCHYŇSKÉ UTĚRKY LINTEO XXL
Jemné bílé kuchyňské utěrky Linteo XXL jsou baleny 
po 2 kusech. Papír je vyroben ze 100% celulózy. 
Nabízí Vám příjemný poměr cena-kvalita. U těchto 
kuchyňských utěrek je na jedné roli návin 30 metrů.

319,-- Kč
386,-- včetně DPH

30 cm x 10 m

14,50 Kč
17,50 včetně DPH

17,50 Kč
21,20 včetně DPH

24,-- Kč
29,-- včetně DPH

26,80 Kč
32,40 včetně DPH

41,-- Kč
49,60 včetně DPH

39,-- Kč
47,20 včetně DPH

59,-- Kč
71,40 včetně DPH

OBČERSTVENÍ

KUCHYŇSKÉ POTŘEBY

3 ks + vlhčené ubrousky do kuchyně Linteo
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DROGERIE

• ROZKLÁDACÍ PŘEPRAVKA
    32 L, MIX
• rozměry: 47,5 x 35 x 22,5 cm
• mix barev
• 32 l
• plast
• nosnost 12 kg

obj.číslo
0610800

90,50 Kč
109,50 včetně DPH

Novinka

• ROZKLÁDACÍ PŘEPRAVKA
    VIOLA 45 L, MIX
Rozkládací přepravka VIOLA od výrobce Tontarelli.

• rozměr 53 x 37 x 27 cm
• objem 45 l
• plast
• nosnost 30 kg

obj.číslo
0610801

182,-- Kč
220,20 včetně DPH

Novinka

• ODKAPÁVAČ NA NÁDOBÍ
    SMALL
Odkapávač na nádobí SMALL značky Tontarelli Vám zaručuje tu nejvyšší 
kvalitu. Odkapávač je pomocníkem v každé kuchyni, skládá se s podnosu 
a horního dílu, který má dvanáct jednotlivých přihrádek na zachycení talířů 
a zvláštní přihrádku pro příbory. Snadná údržba.

• vhodný do myčky nádobí
• rozměry: 45 × 26 × 8,5 cm

obj.číslo barva
1214130 ● krémová
1214131 ● oranžová
1214132 ● sv.modrá

90,50 Kč
109,50 včetně DPH

Novinka

• ODKAPÁVAČ NA PŘÍBORY
    BRIO S TÁCEM
Odkapávač na příbory BRIO se samostatným tácem značky Tontarelli.

• rozměry: 18,8 x 12,1 x 13,3 cm

obj.číslo barva
1214135 ● krémová
1214136 ● oranžová

34,-- Kč
41,10 včetně DPH

Novinka

PŘEPRAVKY

PŘÍBORNÍK, ODKAPÁVAČE NA NÁDOBÍ

• PŘÍBORNÍK ROZKLÁDACÍ
• rozměr: 7,7 x 31,7 x 41,8 cm
• materiál: plast

obj.číslo barva
1214137 ●●  krémovozelená
1214138 ●●  krémovomodrá
1214139 ●●  krémovooranžová

171,50 Kč
207,50 včetně DPH

Novinka

• ODKAPÁVAČ NA PŘÍBORY
    BRIO S TÁCEM- VELKÝ
Odkapávač na nádobí BRIO se samostatným tácem značky Tontarelli.

• rozměry: 48 x 39,8 x 12 cm

obj.číslo barva
1214133 ●●●  modrobílá

151,-- Kč
182,70 včetně DPH

Novinka
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• BOX S VÍKEM ARIANNA
• značka: Tontarelli
• barva: krémová, hnědá
• materiál: plast

obj.číslo barva rozměry
0610802 ● krémová 8,5 x 16,6 x 14,5 cm (1,4l)
0610803 ● hnědá 8,5 x 16,6 x 14,5 cm (1,4l)
0610804 ● krémová 11,2 x 29 x 16,6 cm (4 l)
0610805 ● hnědá 11,2 x 29 x 16,6 cm (4 l)
0610806 ● krémová 16,5 x 33,2 x 29 cm (13 l)
0610807 ● hnědá 16,5 x 33,2 x 29 cm (13 l)

DROGERIE

• POJÍZDNÝ VOZÍK MITO 3
• barva: zelená, oranžová, sv. modrá
• rozměry: 40 x 29 x 62 cm
• plast

obj.číslo barva
0610808 ●●  žlutooranžová
0610809 ●  sv.modrá
0610810 ●  zelená

185,-- Kč
224,-- včetně DPH

Novinka

• POJÍZDNÝ VOZÍK MITO 4
• barva: zelená, oranžová, sv. modrá
• rozměry: 40 x 29 x 85 cm
• plast

obj.číslo barva
0610811 ●●  žlutooranžová
0610812 ●  sv.modrá
0610813 ●  zelená

229,50 Kč
277,70 včetně DPH

Novinka

• POJÍZDNÁ PŘEPRAVKA
    STOHOVATELNÁ S VÍKEM  
• barva: béžová, krémová, hnědá, šedá
• 38,2 x 28,2 x 63 cm
• plast
• 3 patra

obj.číslo barva
0610814 ● béžová
0610815 ● krémová
0610816 ● šedá
0610817 ● hnědá

656,-- Kč
793,90 včetně DPH

Novinka

• KBELÍK 10 L  
• plast
• s výlevkou
• s úchopem pro snadné vylévání
• odolný materiál
• rozměr: Ø 28 x 29,5 cm

obj.číslo barva
1212910 ● oranžová
1212911 ● červená
1212912 ● sv.modrá

67,-- Kč
81,10 včetně DPH

Novinka

• KBELÍK S VÍKEM AURORA
    13 L
• rozměr: 33 cm x Ø 31 
• materiál: plast

obj.číslo
1212944

156,50 Kč
189,40 včetně DPH

Novinka

POJÍZDNÉ VOZÍKY, BOXY

KBELÍKY

1,4 l - 58,--
4 l - 109,50
13 l - 185,--

185,-- Kč/13 l
 223,90 včetně DPH

Novinka
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DROGERIE

• MISKA KULATÁ
• materiál: plast

obj.číslo barva rozměr (cm)
1212913 ● krémová 16 cm
1212914 ● oranžová 16 cm
1212915 ● sv.modrá 16 cm
1212909 ● červená 16 cm
1212916 ● oranžová 20 cm
1212917 ● krémová 20 cm
1212918 ● červená 20 cm
1212919 ● sv.modrá 20 cm
1212920 ● krémová 24 cm
1212921 ● oranžová 24 cm

• UMYVADLO OVÁLNÉ, 22 L
• barva: krémová, oranžová, sv. modrá, červená
• rozměr 55 x 40 x 22 cm
• objem 22 l

obj.číslo barva
1212932 ●  krémová
1212933 ●●  žlutooranžová
1212934 ●  červená
1212935 ●  sv.modrá

108,-- Kč
130,70 včetně DPH

Novinka

• MISKA ČTVERCOVÁ
• materiál: plast

obj.číslo barva rozměr (cm)
1212936 ●  krémová 30 x 30 x 12 cm
1212937 ●●  žlutooranžová 30 x 30 x 12 cm
1212938 ●  červená 30 x 30 x 12 cm
1212939 ●  sv.modrá 30 x 30 x 12 cm

36,50 Kč
44,20 včetně DPH

Novinka

72,-- Kč
87,10 včetně DPH

Novinka

obj.číslo barva rozměr (cm)
1212922 ●  červená 24 cm
1212923 ●  sv.modrá 24 cm
1212924 ●  krémová 28 cm
1212925 ●●  žlutooranžová 28 cm
1212926 ●  červená 28 cm
1212927 ●  sv.modrá 28 cm
1212928 ●  krémová 32 cm
1212929 ●  oranžová 32 cm
1212930 ●  červená 32 cm
1212931 ●  sv.modrá 32 cm

obj.číslo barva rozměr (cm)
1212940 ● krémová 38 x 38 cm
1212941 ● oranžová 38 x 38 cm
1212942 ● červená 38 x 38 cm
1212943 ● sv.modrá 38 x 38 cm

• ODPADKOVÝ KOŠ 
    NA TŘÍDĚNÝ ODPAD- 3 x 44 l
• materiál: plast
• rozměr: 54,4 x 38,5 x 34,5 cm 
  (velikost jednoho kusu, nikoliv celého setu)

obj.číslo
0610841

539,-- Kč
652,20 včetně DPH

Novinka

• ODPADKOVÝ KOŠ IDEA
• materiál: plast

obj.číslo barva objem
0610858 ● krémová 10,5+ 10,5 l
0610859 ● sv.modrá 10,5+ 10,5 l
0610860 ● zelená 10,5+ 10,5 l

139,10 Kč
168,30 včetně DPH

Novinka

288,90 Kč
349,60 včetně DPH

Novinka

obj.číslo barva objem
0610856 ● krémová 18 l
0610607 ● krémová 24 l
0610857 ● sv.modrá 24 l
0610606 ● zelená 24 l

24 x 21 x 30 cm/ 8 l 35 x 29 x 44,5 cm
10,5+10,5 l

obj.číslo barva objem
0610853 ● krémová 8 l
0610854 ● sv.modrá 8 l
0610855 ● zelená 8 l

241,70 Kč
292,50 včetně DPH

Novinka

31,6 x 27,6 x 41 cm/ 18 l

280,60 Kč
339,50 včetně DPH

Novinka

35 x 29 x 44,5 cm/ 24 l

MISKY, UMAVADLO, ODPADKOVÉ KOŠE

Novinka

16 cm - 10,--
20 cm - 16,--
24 cm - 22,--

28 cm - 28,50
32 cm - 36,50

36,50 Kč/32 cm

44,10 včetně DPH

38 x 38 cm

30 x 30 cm
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• UMYVADLO OVÁLNÉ, 22 L
• barva: krémová, oranžová, sv. modrá, červená
• rozměr 55 x 40 x 22 cm
• objem 22 l

• ODPADKOVÝ KOŠ 
    NA TŘÍDĚNÝ ODPAD- 3 x 44 l
• materiál: plast
• rozměr: 54,4 x 38,5 x 34,5 cm 
  (velikost jednoho kusu, nikoliv celého setu)

DROGERIE

• ODPADKOVÝ KOŠ
    TEO
• materiál: plast

obj.číslo barva objem rozměr
0610779 ● stříbrná 23 l 46 Ø 32 cm
0610781 ● modrá 23 l 46 Ø 32 cm
0610777 ● stříbrná 46 l 57 Ø 43 cm
0610778 ● modrá 46 l 57 Ø 43 cm

470,-- Kč
568,70 včetně DPH

Novinka

243,-- Kč
294,-- včetně DPH

Novinka

23 l

46 l

• ODPADKOVÝ KOŠ AURORA
Praktický odpadkový výklopný koš SWING AURORA s odnímatelnou horní částí 
pro snadnější čištění. Originální italský design značky Tontarelli.

obj.číslo barva objem rozměr (cm)
0610785 ●  krémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610786 ●●  červenokrémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610787 ● ●  modrokrémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610782 ●  krémová 15 l 28,5 x 22,5 x 47
0610783 ●●  červenokrémová 15 l 28,5 x 22,5 x 47
0610784 ● ●  modrokrémová 15 l 28,5 x 22,5 x 47
0610734 ●  krémová 25 l 31 x 25 x 51,5
0610735 ●●  červenokrémová 25 l 31 x 25 x 51,5
0610736 ● ●  modrokrémová 25 l 31 x 25 x 51,5

119,-- Kč
144,-- včetně DPH

Novinka

202,-- Kč
244,40 včetně DPH

Novinka

      25 l

15 l

90,50 Kč
109,50 včetně DPH

Novinka

9 l

• ODPADKOVÝ KOŠ
    TONTARELLI CAROLINA
Plastový odpadkový koš Carolina o objemu 6+ 16 l. obsahuje vnitřní nádobu 
pro snadnější vyprazdňování a čištění s praktickým úchytem. Má také nášlapný 
systém pro snadnější otevírání. Originální italský design značky Tontarelli.

obj.číslo barva objem rozměr (cm)
0610791 ● krémová 6 l 20 x 22,5 x 29,7
0610792 ● modrá 6 l 20 x 22,5 x 29,7
0610793 ● zelená 6 l 20 x 22,5 x 29,7
0610737 ● krémová 16 l 27,5 x 30,2 x 41,5
0610788 ● modrá 16 l 27,5 x 30,2 x 41,5
0610789 ● zelená 16 l 27,5 x 30,2 x 41,5

162,-- Kč
196,-- včetně DPH

Novinka

326,-- Kč
394,50 včetně DPH

Novinka

16 l

6 l

• ODPADKOVÝ KOŠ
    ELEGANCE
• materiál: plast
• různé velikosti
• různé barvy

obj.číslo barva objem rozměr (cm)
0610830 ●●  modrokrémová 9 l 24 x 19 x 37,5
0610798 ●  krémová 9 l 24 x 19 x 37,5
0610799 ●●  červenokrémová 9 l 24 x 19 x 37,5
0610794 ●  krémová 50 l 41 x 32,5 x 62
0610796 ●●  červenokrémová 50 l 41 x 32,5 x 62
0610797 ●●  modrokrémová 50 l 41 x 32,5 x 62

89,-- Kč
107,70 včetně DPH

Novinka

287,50 Kč
347,90 včetně DPH

Novinka

50 l

9 l

• KOŠ PEDÁLOVÝ IDEA
• barvy: krémovozelená
• rozměr: 24+ 8 l

obj.číslo barva objem
0610850 ●●  krémovozelená 8 l
0610851 ●●  krémovozelená 24 l

152,60 Kč
184,70 včetně DPH

Novinka

314,60 Kč
380,70 včetně DPH

Novinka

8 l 24 l

ODPADKOVÉ KOŠE
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DROGERIE

• ODPADKOVÝ KOŠ GRACE
• materiál: plast
• různé velikosti
• různé barvy

obj.číslo barva objem rozměry (cm)
0610838 ●●  modrokrémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610839 ●  krémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610840 ●●  červenokrémová 9 l 23,5 x 18,5 x 39
0610835 ●  krémová 15 l 29 x 23 x 44,5
0610836 ●●  červenokrémová 15 l 29 x 23 x 44,5
0610837 ●●  modrokrémová 15 l 29 x 23 x 44,5
0610832 ●●  červenokrémová 50 L 40,5 x 32 x 65,5
0610833 ●●  modrokrémová 50 L 40,5 x 32 x 65,5

• NÁŠLAPNÝ KOŠ MODA
• materiál: plast

404,-- Kč
488,80 včetně DPH

Novinka

obj.číslo barva objem rozměr (cm)
0610842 ● černá transparentní 25 l 27,4 x 37,9 x 45
0610845 ● tmavě šedá metalická 25 l 27,4 x 37,9 x 45
0610843 ● černá transparentní 45 l 29 x 38,7 x 61
0610846 ● tmavě šedá metalická 45 l 29 x 38,7 x 61
0610847 ● carbon 45 l 29 x 38,7 x 61

584,-- Kč
706,60 včetně DPH

Novinka

682,-- Kč
825,20  včetně DPH

Novinka

501,-- Kč
606 ,20 včetně DPH

Novinka

682,-- Kč
825,20 včetně DPH

Novinka

černá trans., 25 l

• ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ 
    ODPAD PATTY 2
• barvy: krémová, červená
• objem: 13+ 8 l
• rozměr: 39+ 32,5+ 41 cm

obj.číslo barvy
0610848 ● krémová
0610849 ● červená

475,20 Kč
575,-- včetně DPH

Novinka

• ODPADKOVÝ KOŠ CAROLINA
Nášlapný systém pro snadnější otevírání.

• rozměr: 31 x 50 x 36,5 cm
• objem: 30 l

obj.číslo barva objem
0610738 ● krémová 30 l
0610864 ● modrá 30 l
0610865 ● zelená 30 l

456,90 Kč
552,80 včetně DPH

Novinka

• ODPADKOVÝ KOŠ CAROLINA
Nášlapný systém pro snadnější otevírání.

• rozměr: 34,5 x 63,5 x 41,5 cm
• objem: 50 l
• barva: krémová

obj.číslo
0610739

698,30 Kč
844,90 včetně DPH

Novinka

tm.šedá met., 25 l černá trans., 45 l

carbon, 45 ltm.šedá met., 45 l

Novinka

9 l - 81,--
15 l - 116,--

50 l - 279,50

279,50 Kč/50 l

338,20 včetně DPH
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DROGERIE

• ODPADKOVÝ KOŠ VINTAGE
    SORRENTO+ BAKERY CAFE
Odpadkový koš Vintage 25 l.

• rozměry: Ø 32 x 61,5 cm
• materiál: plast

obj.číslo popis
0610861 Sorrento
0610862 Bakery cafe

325,-- Kč
393,30 včetně DPH

Novinka

• ODPADKOVÝ KOŠ VINTAGE
    LEAVES, 45 L
Odpadkový koš Vintage 45L, LEAVES značky 
Tontarelli.

• rozměry: Ø 39 x 73 cm
• materiál: plast
• barva: LEAVES

obj.číslo
0610863

456,-- Kč
551,80 včetně DPH

Novinka

• KOŠ NA PRÁDLO, 45 L
• rozměry: 54,4 x 41 x 33,2 cm
• materiál: plast
• barva: krémová

obj.číslo popis
1213001 s otvory
1213002 bez otvorů

205,-- Kč
248,10 včetně DPH

Novinka

224,-- Kč
271,-- včetně DPH

Novinka

s otvory bez otvorů• KOŠ NA PRÁDLO
    COVER LINE, 53 L
• rozměry: 58,5 x 45 x 33 cm
• materiál: plast

obj.číslo barva
1213003 ●  krémová
1213005 ●  sv.modrá
1213004 ●●  žlutooranžová

292,-- Kč
353,30 včetně DPH

Novinka

• KOŠÍK NA PRÁDLO S VÍKEM ARIANNA 
• materiál: plast
• různé velikosti
• barva: krémová, hnědá

obj.číslo barva rozměr
1213006 ● krémová 23,6 l
1213007 ● hnědá 23,6 l
1213008 ● krémová 48,3 l
1213009 ● hnědá 48,3 l
1213063 ● krémová 30 l
1213062 ● hnědá 30 l
1213060 ● krémová 50 l
1213061 ● hnědá 50 l

190,-- Kč
229,90 včetně DPH

Novinka

205,-- Kč
248,10 včetně DPH

Novinka

283,-- Kč
342,40 včetně DPH

Novinka

23,6 l 48,3 l+ 50 l

30 l

Sorrento

Bakery cafe

KOŠE NA PRÁDLO

30 l, 50 l

48,3 l

23,6 l
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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

• 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 dezinfikuje, 
čistí a osvěžuje. Spolehlivě ničí bakterie a viry.
Obsahuje 83% alkoholu.

obj.číslo obsah
1200988 500 ml
1200987 5000 ml

• 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 

obj.číslo obsah
1200970 500 ml
1200971 5 l

STOJANY NA DEZINFEKCI

DEZINFEKCE NA RUCE

500 ml - 199,--
5 l - 1.050,--

1.050,-- Kč/5l

1.270,50 včetně DPH

DROGERIE

• STOJAN SE SENZOROVÝM
    DÁVKOVAČEM JOFEL
• lze jej rozebrat na tři kusy
• malováno polyesterovým stříbrem
• integrovaná odkapávací miska, brání odkapávání 
   na podlahu
• celková hmotnost: 7 750 kg pro maximální stabilitu
• celková výška 1 500 mm
• plastová čepička uzavírající profil
• snadná přeprava a čištění
• upevnění šroubem nebo Ultrafif Forte

4.512,-- Kč
5.459,50 včetně DPH

obj.číslo
1200907

49,-- Kč
59,30 včetně DPH

• 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

• 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

1.250,-- Kč

1.512,50 včetně DPH

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

599,-- Kč/5l

724,80 včetně DPH
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• RIVA DEZINFEKČNÍ GEL
    NA RUCE
Bezoplachový gel, který čistí, dezinfikuje, 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 „filmu“, bez silikonů.

obj.číslo obsah
1200806 50 ml
1200805 300 ml

obj.číslo obsah
1200803 500 ml
1200804 5000 ml

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

obj.číslo obsah
1200810 500 ml
1200811 1 l
1200812 5 l

50 ml - 29,--
300 ml - 64,70
500 ml - 99,--

5 l - 790,-- 

790,-- Kč/5l

955,90 včetně DPH

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

75,--  Kč
90,80 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.

obj.číslo
1200981

157,70 Kč

190,80 včetně DPH

DROGERIE

75,--  Kč
90,80 včetně DPH

• LAVON HAND CARE BEZOPLACHOVÝ  
     DEZINFEKČNÍ GEL
Gel na ruce s baktericidním a virucidním účinkem. 
Pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv. Příjemná 
a rychleschnoucí konzistence bez zanechání „filmu“.

obj.číslo obsah
1200813 300 ml
1200814 500 ml
1200815 5 l

300 ml - 68,90
500 ml - 105,--

5 l - 850,--

850,-- Kč/5l

1.028,50 včetně DPH

500 ml - 32,50 
1 l - 37,90

5 l - 109,90

109,90 Kč/5l

133,-- včetně DPH

• 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
1200802 1 l
1200801 5 l

500 ml - 31,40 
1 l - 32,20

5 l - 105,20

105,20 Kč/5l

127,30 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

29,-- Kč

35,10 včetně DPH

89,-- Kč

107,70 včetně DPH

KRÉMY NA RUCE

DROGERIE

• AUTHENTIC TOYA AROMA- SPRCHOVÝ GEL
Osvěžující sprchové gely s originálními autentickými vůněmi. Jemné 
složení bez parabenů je vhodné pro každodenní použití a díky bohaté pěně 
a svěží vůni se sprchování stává opravdovým zážitkem. Balení 400 ml.

obj.číslo popis
1204960 ice lime & lemon
1204961 ginger & lemongrass

obj.číslo popis
1204962 cranberries & nectarine
1204963 red watermelon

• AUTHENTIC TOYA AROMA- TEKUTÁ MÝDLA
Osvěžující tekutá mýdla s originálními autentickými vůněmi a jemným 
složením bez parabenů. Vhodné pro každodenní použití. Balení: 400 ml 
s dávkovačem, 600 ml refill.

obj.číslo popis obsah
1200464 ice lime & lemon 400 ml
1200460 ginger & lemongrass 400 ml
1200461 cranberries & nectarine 400 ml
1200462 red watermelon 400 ml
1200463 grapes & grapefruit 400 ml
1200469 ice lime & lemon 600 ml
1200465 ginger & lemongrass 600 ml
1200466 cranberries & nectarine 600 ml
1200467 red watermelon 600 ml
1200468 grapes & grapefruit 600 ml

• AUTHENTIC TOYA AROMA- PĚNA DO KOUPELE
Osvěžující pěna do koupele s originálními autentickými vůněmi. Jemné 
složení bez parabenů. Vhodné pro každodenní použití a díky bohaté pěně 
a svěží vůni se koupel stává opravdovým zážitkem. Balení: 600 ml.

obj.číslo popis
1204195 cranberries & nectarine
1204196 grapes & grapefruit
1204194 red watermelon

42,-- Kč

50,80 včetně DPH

51,50 Kč

62,30 včetně DPH

400 ml - 42,--
600 ml - 51,50

51,50 Kč/600 ml

62,30 včetně DPH

PŘÍPRAVKY AUTHENTIC
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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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PŘÍPRAVKY NA TOALETU

obj.číslo popis
1210399 citrus (žlutá)
1210398 spiced apple (červená)
1210390 cotton blossom (modrá)
1210397 cucumber melon (zelená)
1210396 fabulous (fialová)

• BOWL CLIP – VONNÁ WC ZÁVĚSKA
Vonná závěska určená pro provonění dámských toalet 
eliminuje zápach a vytváří svěží ovzduší. 
Nenápadná a bezpečná.

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

• k zavěšení na stěnu nebo na skryté místo 
• revoluční transparentní design 
• harmonikový tvar pro dosažení malého rozměru při zachování  
   velké odparné plochy  
• doporučená doba použití - 30 dní 
• vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě – Ekologicky příznivý produkt

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

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

• PROGRAMOVATELNÝ OSVĚŽOVAČ 
    EASY FRESH CABINET
Malý nenápadný přístroj s ventilátorem pro vůni v prostoru. Po nasazení vonného krytu 
se automaticky spustí 30ti denní program: 1.týden pracuje ventilátor s přestávkami 
(vůně v krytu je intenzivní) 2. a 3. týden se přestávky zkracují 4.týden ventilátor pracuje 
nepřetržitě k dokonalému využití vůně v krytu Program zajišťuje zachování stabilní 
úrovně provonění minimálně po dobu 30 dní. 2 x LED dioda - indikátor upozorní 
na výměnu baterie a vonného krytu. Provoz na1 baterii typu C-R14 1,5V („malý buřt“) 
- není součást dodávky. Ekologicky příznivý výrobek (vyhovuje normě VOC v USA 
i Evropě) a splňuje kriteria certifikátu „Purchase of Sustable Cleaning Products 
and Materials“ a byla mu udělena ochranná známka LEED.

• MYFRESH
Osvěžovač vzduchu pro osobní prostor. Nový a lepší způsob provonění osobního 
prostoru. Cílený, čistý a efektivní systém pro zpříjemnění denního prostředí.

• určený speciálně pro malý osobní prostor: instalujte přibližně do vzdálenosti  
   jeden metr od předpokládané pozice horní poloviny těla uživatele, 
   ne za uživatele 
• používá se pro něj suchá vůně, freshFan technologie, neznečišťuje okolí  
• vůně se uvolňuje pouze po aktivaci pohybového senzoru,  
   nezpůsobuje dýchací obtíže 
• provonění je zajišťováno pomocí vysokorychlostní vrtulky, která pracuje  
   periodicky po celou dobu, kdy je určený prostor obsazen 
•  zásobník pracuje na tužkovou baterii

strojek

obj.číslo popis
1210391 mango (oranžová)
1210392 spiced apple (červená)
1210393 cotton blossom (modrá)
1210394 cucumber melon (zelená)

• OBOUSTRANNÉ 3D  
    PISOÁROVÉ SÍTKO WAVE 3D
Oboustranné parfémované 3D pisoárové sítko 
s připomínačem termínu výměny. 
2 kusy v balení, prodej po balení.

obj.číslo popis
1210740 strojek bez náplně
1210741 vůně - tea lily (žlutá)
1210742 vůně - seaside breeze (červená)
1210744 vůně - alpine forest (modrá)
1210743 vůně - coconut vanila (šedá)

75,-- Kč

Sleva
90,80 včetně DPH

109,--

149,-- Kč

Sleva
180,30 včetně DPH

183,80

59,-- Kč

Sleva
71,40 včetně DPH

83,--

140,-- Kč
169,40 včetně DPH

95,-- Kč

Sleva
115,-- včetně DPH

141,--

náplň

2 ks

85,-- Kč

Sleva
102,90 včetně DPH

125,--

náplňstrojek

145,-- Kč
175,50 včetně DPH



náplň

• WC SOUPRAVA WHITE
Kartáč pr. 70 mm. Mix barevných vláken,  
kryt je vždy bílý.
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• BREF BLUE AKTIV
Bref Blue Aktiv Chlorine je extra účinný WC blok, který čistí toaletu i mezi 
spláchnutími. Také ji chrání před vodním kamenem. Zároveň obarvuje vodu 
do modrého odstínu, pro více čistoty a svěžesti. Byl navržen tak, aby dodal vaší 
toaletě svěžest a vůni s vysokou účinností a čistotou. Obsah 3 ks.

obj.číslo popis
1210353 chlorine
1210354 eucalyptus

obj.číslo popis
1210355 fresh flowers

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

obj.číslo popis
1210352 jasmine
1210359 magnolia

obj.číslo popis
1210365 moonflower

99,-- Kč

Sleva
119,80 včetně DPH

121,70

99,-- Kč

119,80 včetně DPH

Sleva121,70

65,-- Kč

Sleva
78,70 včetně DPH

72,30

obj.číslo barva
1214158 ● ● ● ●  mix barev

• UNIVERSAL GEL
Tekutý prací prostředek pro zářivou čistotu barevného nebo bílého prádla 
s příjemnou a svěží vůní, který díky unikátní kombinaci aktivních látek poskytne 
všestranně dokonalé praní prádla. Dokonale a velmi rychle se rozpouští a jeho 
složení zabraňuje usazování nečistot a skvrn v tkanině. Prádlo tak zůstává extra 
zářivé i po několikanásobném praní.

obj.číslo popis obsah
1200932 NEON UNIVERSAL gel 1000 ml = 20 praní
1200933 NEON COLOR gel 1000 ml = 20 praní
1200930 NEON UNIVERSAL fresh 2500 ml = 50 praní
1200931 NEON COLOR fresh 2500 ml = 50 praní

• NEON OXI
Odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem na bílé a barevné prádlo je účinný 
na skvrny a špínu, které nelze odstranit běžným pracím prostředkem, 
jako jsou skvrny od kávy, krve, ovoce, vína apod. Balení 750 g.

obj.číslo popis
1200935 OXI ACTION
1200934 OXI WHITE

1 l - 84,--
2,5 l - 168,--

168,-- Kč/2,5 l

203,30 včetně DPH

84,-- Kč

Novinka
101,60 včetně DPH

PŘÍPRAVKY NEON
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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

DEZINFEKCE POVRCHŮ

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

• 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

• LAVON EASY CLEAN
    DEZINFEKCE NA POVRCHY  
Univerzální dezinfekce povrchů bez oplachu. Čistí a dezinfikuje 
všechny materiály a plochy s trojím účinkem- na baktérie, viry 
a kvasinky. Neobsahuje chlór a alkoholy, proto je šetrnější 
k povrchům. Nezpůsobuje skvrny na textiliích, nedráždí 
pokožku. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpad. koše, 
kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, telefony, 
klávesnice, dětské hračky, dlaždičky, koberce, matrace, 
sedačky a další. 

obj.číslo obsah
1200816 750 ml
1200817 5 l

750 ml - 68,90
5 l - 215,--

215,-- Kč/5l

260,20 včetně DPH

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

599,-- Kč/5l

724,80 včetně DPH



obj.číslo
1210284

• LEIFHEIT TWIST SYSTEM NEW XL   
    ÚKLIDOVÁ SADA 52015
Určený pro mytí podlah bez kontaktu rukou 
a špinavé vody. 

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

obj.číslo
1211004

• LEIFHEIT COMBI CLEAN XL 
    ÚKLIDOVÁ SADA 55360
Úklidová sada mopu, vědra a nástavce COMBI 
CLEAN XL značky Leifheit. 

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

972,-- Kč

1.176,10 včetně DPH

640,-- Kč

774,40 včetně DPH

• LEIFHEIT CLASSIC 
     MOP SET 56792
Praktický all-in-one úklidový set 
pro jednoduchý a důkladný úklid. 
Žádný styk rukou se špinavou vodou.

• balení obsahuje násadu hlavice 
   s třásněmi s vysokou absorbcí vody 
• objem: 12 litrů  
• vědro s výlevkou a perforovaným 
   ždímacím nástavcem

• LEIFHEIT TWIST   
    SYSTEM DISC 
    ÚKLIDOVÁ SADA 52019
Sada diskového rotačního mopu TWIST 
DISC a vědra značky Leifheit.

• perfektní pro čištění dlaždic 
   a kamenných podlah 
• plně pohyblivý mop 
• odstředivý mechanismus 
• možnost nastavení individuálního 
    stupně vlhkosti 
• hlava mopu z mikrovlákna 
  pro intenzivní vstřebávání nečistot

obj.číslo
1210283

obj.číslo
1211018

877,-- Kč

1.061,20 včetně DPH

384,-- Kč

464,60 včetně DPH

• LEIFHEIT SMETÁČEK 
    S LOPATKOU CLASSIC 41401
• smetáček s bohatými štětinami 
   vyrobenými ze syntetických vláken 
• lopatka s gumovým zakončením 
   pro snadné nametení nečistot 
• zjemněné štětiny zametou  
   i ty nejjemnější částice prachu

obj.číslo
1211120

113,-- Kč

137,70 včetně DPH

• LEIFHEIT SMETÁČEK 
    S LOPATKOU 41410
Extra široký smetáček a lopatka 
s gumovým zakončením pro snadné nametení nečistot.

• speciální tvar lopatky umožňuje 
   snadnou manipulaci 
• sestřihané zjemněné štětiny zametou 
   i nejjemnější částice prachu 
• ergonomická rukojeť 
   s protiskluzovou úpravou 
 Rozměry:

• lopatka: 32 x 27 x 9 cm 
• smeták: 30 x 7 cm (délka štětin 5 cm)

obj.číslo
1211122

295,-- Kč

357,-- včetně DPH

• LEIFHEIT ZAMETACÍ  
    SET 41404
Zametací set s držákem 
na smeták pro zametání 
bez ohýbání. 

obj.číslo
1211124

295,-- Kč

357,-- včetně DPH

PŘÍPRAVKY LEIFHEIT
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ARIEL FORMULA PRO+ 
DEZINFEKČNÍ* PRACÍ PRÁŠEK 13 KG

 odstraňuje nejodolnější skvrny a dezinfikuje 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 dezinfikuje 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

* Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 /
   EN13697 (doba působení 2 min), EN14476
   (doba působení 5 min).
(kód: 1202560)       

MR. PROPER PROFESSIONAL 
DEZINFEKČNÍ ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK 3V1 750 ML

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

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

plast)
 nezanechává šmouhy

* Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 /
   EN13697 (doba působení 3 min), EN14476
   (doba působení 5 min).
(kód: 1202155)     

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

JAR PROFESSIONAL KAPSLE DO PROFESIONÁLNÍCH 
MYČEK ALL IN ONE 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)     

DEZINFEKČNÍ DEZINFEKČNÍ DEZINFEKČNÍ

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



Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

JAR P&G PROFILINE 
PROSTŘEDEK                       
DO MYČEK (10 L)

 vhodné pro profesionální myčky nádobí

990,-- Kč

Sleva
1.197,90 včetně DPH

1.543,60

(kód: 1202038 1202038)

2 ks+ JAR P&G PROFILINE             
OPLACHOVAČ DO MYČEK (10 L)

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

 prací prášek na bílé a barevné prádlo

340,-- Kč

Výhodná 
nabídka

411,40 včetně DPH

(kód: 1200049- na barevné)
(kód: 1200041- na bílé)   

K nákupu položek Jar, Ariel, Mr.Proper
z letáku nad 600,-- Kč bez DPH, dostanete 
JAR PROFESSIONAL SILNÝ ODMAŠŤOVAČ 
750 ML jako dárek.

JAR PROFESSIONAL KAPSLE      
DO MYČEK PLATINUM (84 KS)

 skvěle odstraňují zaschlé nečistoty
 čistí i filtr a zabraňují usazení mastnoty
 vhodné při všech stupních tvrdosti vody
 účinně myjí již od teploty 30 °C 
 vše v jednom výrobku, není třeba prostředek 

na oplachování ani sůl

(kód: 1202569 )     

325,-- Kč

Výhodná 
nabídka

393,30 včetně DPH

Každá zkušenost se počítá.™



NOVINKA
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DROGERIE

PŘÍPRAVKY SOMAT A PERSIL

obj.číslo
1202326

• SOMAT TABLETY
    PRO NATURE 60 TABLET
Tablety do myčky, 60 ks.

obj.číslo
1202630

• SŮL DO MYČKY
Obsah 1,5 kg.

obj.číslo
1202216

• SOMAT ALL IN ONE
    80 TABLET
Tablety do myčky, 80 ks.

obj.číslo
1202592

• SOMAT GOLD GEL
Gel do myčky, 55 dávek.

obj.číslo
1202646

• SOMAT ČISTIČ DO MYČKY
Obsah 2x250 ml.

obj.číslo
1202635

• LEŠTIDLO 
    DO MYČKY
Obsah 750 ml. 

164,-- Kč

198,40 včetně DPH

74,-- Kč

Sleva
89,50 včetně DPH

116,50

132,-- Kč

Sleva
159,70 včetně DPH

191,70

55,-- Kč

Sleva
66,60 včetně DPH

70,--

269,-- Kč

Sleva
Dárek

325,50 včetně DPH
345,--

269,-- Kč

Sleva
Dárek

325,50 včetně DPH
345,--

obj.číslo
1202325

• SOMAT CLASSIC
    100 TABLET
Tablety do myčky, 100 ks.

269,-- Kč

Sleva
Dárek

325,50 včetně DPH
345,--

4 ks balení tablet
+ leštidlo do myčky Somat

4 ks balení tablet
+ leštidlo do myčky Somat

4 ks balení tablet
+ leštidlo do myčky Somat

obj.číslo popis
1200921 Persil Color
1200920 Persil FBS

• PRACÍ PRÁŠEK PERSIL,    
    63 PRACÍCH DÁVEK
Persil prací prostředek s Deep 
Clean technologií obsahuje unikátní 
kombinaci aktivních látek, které bojují 
proti těm nejodolnějším skvrnám. 

250,-- Kč
302,50 včetně DPH



85,90 Kč

103,90 včetně DPH

85,90 Kč

103,90 včetně DPH

131,30 Kč

158,90 včetně DPH

85,90 Kč

103,90 včetně DPH

85,90 Kč

103,90 včetně DPH

(kód: 1210454 )

(kód: 1210455)

(kód: 1210457)

(kód: 1210456 )

(kód: 1210453)

Antibakteriální čistič eliminuje až 99,9 % bakterií a virů* včetně nového koronaviru SARS-CoV-2.  
* Virucidní účinnost proti obaleným virům.

Používejte biocid opatrně a před použitím si vždy přečtěte doporučení na etiketě.

Dezinfekční  
čistič na kuchyň

Dezinfekce s vysokou  
odmašt́ovací silou  

na kuchyňské povrchy.

Dezinfekční  
čistič na koupelnu

Univerzální  
dezinfekční sprej

Dezinfekce a hloubková  
čisticí síla proti vodnímu 

kameni, nečistotám  
a zbytkům mýdla  

v koupelně.

Dezinfekce a hloubková  
čisticí síla ve spreji  
na různé povrchy  

v domácnosti. 

Univerzální  
dezinfekční čistič

Dezinfekční gel  
na ruce 

Dezinfekce a hloubková 
čisticí síla na podlahy  
a další velké povrchy.

Umývání rukou bez vody  
a mýdla. Produkt je  

dermatologicky testovaný. 

Rakouský expert  
na desinfekci  

už více než 120 let
www.lysoform-henkel.com



1103117 1102265

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

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

Dostupné- listopad/prosinec

23,-- včetně DPH 59,30 včetně DPH

19,-- Kč 49,-- Kč


