NOVINKY, SLEVY, AKCE

PLATNOST OD 6. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Vyhrazujeme si právo na změnu cen
a předčasné ukončení akce.

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

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

Akce Z-Z ručníky

Dárek
544,50 včetně DPH

450,-- Kč

2x

+

2x

+

akce
1.089,-- včetně DPH

1.089,-- včetně DPH

kód akce: 0135538

kód akce: 0135539

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

3x

+

900,-- Kč

2x karton + deštník

4x

+

akce

900,-- Kč

2x karton + stojánek do auta
na telefon

4x

+

akce

akce

1.633,50 včetně DPH

2.178,-- včetně DPH

2.178,-- včetně DPH

1.350,-- Kč

1.800,-- Kč

1.800,-- Kč

kód akce: 0135548

kód akce: 0135549

kód akce: 0135550

3x karton + cestovní reproduktor

5x

+

4x karton + nepropustná láhev

5x

+

10x

+

2.722,50 včetně DPH

2.250,-- Kč

2.250,-- Kč

kód akce: 0135551

kód akce: 0135552

5x karton + sada Dermacol - krém

10x

4x karton + kuchyňská váha Soehnle

akce

akce
2.722,50 včetně DPH

+

akce
5.445,-- včetně DPH

4.500,-- Kč
kód akce: 0135554
10x karton + napařovač Orava

2

akce

5x karton + sada Dermacol - lifting

20x

+

akce
10.890,-- včetně DPH

9.000,-- Kč
kód akce: 0135537
20x karton + Leifheit vysavač na okna
a koupelny NEMO
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akce
5.445,-- včetně DPH

4.500,-- Kč
kód akce: 0135553
10x karton + Melitta Easy Top II

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Akce kancelářský papír

Dárek

2x

599,-- včetně DPH

495,-- Kč

2x

+

• 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.

formát g/m2 listů v bal. bal. v kartonu
A4

80

3x

500

5

+

+

akce

akce

1.197,90 včetně DPH

1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

kód akce: 0135555
2x karton + deštník

4x

+

akce

990,-- Kč

kód akce: 0135556
2x karton + stojánek do auta
na telefon

4x

+

akce

akce

1.796,90 včetně DPH

2.395,80 včetně DPH

2.395,80 včetně DPH

1.485,-- Kč

1.980,-- Kč

1.980,-- Kč

kód akce: 0135557

kód akce: 0135558

kód akce: 0135559

3x karton + cestovní reproduktor

5x

4x karton + nepropustná láhev

5x

+

+

10x

akce

akce
2.994,80 včetně DPH

2.994,80 včetně DPH

2.475,-- Kč

2.475,-- Kč

kód akce: 0135572

kód akce: 0135573

5x karton + sada Dermacol - krém

10x

4x karton + kuchyňská váha Soehnle

+

akce
5.989,50 včetně DPH

4.950,-- Kč
kód akce: 0135576
10x karton + napařovač Orava

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

5x karton + sada Dermacol - lifting

20x

+

akce
11.979,-- včetně DPH

9.900,-- Kč

kód akce: 0135547
20x karton + Leifheit vysavač na okna
a koupelny NEMO

+

akce
5.989,50 včetně DPH

4.950,-- Kč
kód akce: 0135574
10x karton + Melitta Easy Top II

40x

+

akce
23.958,-- včetně DPH

19.800,-- Kč
kód akce: 0135577
40x karton + Melitta Solo
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Bloky / Index lístky

217,80 včetně DPH

180,-- Kč

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

A4

• POZNÁMKOVÝ BLOK JUST BLACK

• POZNÁMKOVÝ BLOK ANTIVIRAL
Výjimečný poznámkový blok s antibakteriálním ošetřením laminace desek
s kroužkovou vazbou. Certifikované ošetření ISO 22196 a 21702, které
zaručuje účinnost u více než 95% bakterií a virů. Ošetření je trvanlivé,
hlavní složkou ionty stříbra. Bez ohledu na to, kolika rukama blok projde,
zůstane bez bakterií. Zvýrazněné záhlaví, děrování pro zařazení do
pořadače, mikroperforace pro snadné vytržení listu. Snadná organizace díky
4barevnému rozlišení stránek. Extra neprůhledný papír 90 g/m2, 120 listů.
Certifikát FSC®. Formát: A4. Vnitřní listy: linkované.

obj.číslo
0108031
0108030

barva

●
●

mentolová
modrá

obj.číslo
0108032
0108033

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

obj.číslo
0108016
0108017
0108018
0108019

velikost
A4
A4
A5
A5

barva

● černá
● natural
● černá
● natural

barva

● růžová
● levandulová

144,-- včetně DPH

119,-- Kč
A5

41,10 včetně DPH

34,-- Kč

• INDEX LÍSTKY
Rozměr: 45 x 12 mm a 42 x 12 mm,
8 x 25 lístků. Neonové barvy
na plastovém pravítku.

obj.číslo
2535220

Novinka

83,50 včetně DPH

134,60 včetně DPH

69,-- Kč

111,20 Kč / A3

Ilustrační obr. neobsahuje sponky ani pero.

DL - 34,10
A5 - 41,70
A4 (na výšku) - 69,50
A4 (na šířku) - 69,50
A3 - 111,20

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

obj.číslo
2535226

• NEDATOVANÉ PLÁNOVAČE - LEPENÉ
Plánovače jsou vhodné pro ty, kteří mají hodně práce a jeden diář
nebo zápisník na jejich úkoly zkrátka nestačí.
Zapisujte své úkoly do denního (A5), týdenního (A4 šířka, A4 výška, DL šířka)
nebo měsíčního (A3) plánovače. Všechny jsou nedatované, takže do nich
své sny, cíle a úkoly můžete psát naprosto kdykoliv. Využijte každý plánovač
na něco jiného nebo je střídejte podle nálady.

• SAMOLEPICÍ BLOČKY

16,90 včetně DPH

14,-- Kč

KORES NOTES

Rozměr: 75 x 75 mm, 100 lístků.

obj.číslo
2535260
2535263

4

barva

● žlutá
● zelená

obj.číslo
2535261
2535262

barva

● oranžová
● růžová

Do plánovačů jsme použili kvalitní papír Munken Pure. Má krémovou barvu,
takže na rozdíl od jiných zářivě bílých papírů nenamáhá zrak. Je hladký
a velice příjemný na dotek.

obj.číslo
0108353
0108354
0108358
0108359
0108360
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popis
Nedatovaný plánovač DL, týdenní, 30 listů
Nedatovaný plánovač A5, denní, 30 listů
Nedatovaný plánovač A4, týdenní na výšku, 30 listů
Nedatovaný plánovač A4, týdenní na šířku, 30 listů
Nedatovaný plánovač A3, měsíční, 30 listů

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Pořadač / Obálky / Spisovka
95,60 včetně DPH

14,50 včetně DPH

79,-- Kč

A4

12,-- Kč
A4

10,90 včetně DPH

9,-- Kč
A5

• PREZENTAČNÍ

ČTYŘKROUŽKOVÝ POŘADAČ

Praktický kroužkový pořadač prezentační s průhlednou kapsou
na přední straně pro vložení barevného prospektu apod.,
přizpůsobivá přední deska pro snadné a rychlé používání,vyrobeno
z transparentního PP přátelského k životnímu prostředí. Formát A4,
4-kroužková mechanika 15 mm, šířka hřbetu 2,5 cm.

obj.číslo
2503903
2503904

barva

● modrá
● zelená

obj.číslo
2503902

• OBÁLKA NEPRŮHLEDNÁ S KLOPOU - GDPR
Neprůhledné plastové obálky, splňující nejpřísnější kritéria ochrany Vašich
dokumentů v souladu se směrnicí GDPR. Obálky jsou vyrobené z kvalitního,
bezftalátového PVC s bezpečnostní klopou a pojistným proužkem proti ztrátě
nebo vypadnutí dokumentů.

formát A4 formát A5 barva

barva

● čirá

0704121
0704120

0704125
0704126

● černá
● modrá
26,60 včetně DPH

35,10 včetně DPH

450,-- Kč

A4

22,-- Kč

29,-- Kč

544,50 včetně DPH

50 ks

50 ks

470,70 včetně DPH

579,60 včetně DPH

389,-- Kč

479,-- Kč

maxi

1000 ks

1000 ks

• OBÁLKA „C5“

• OBÁLKA DLOUHÁ „DL“

Samolepicí, rozměr: 229 x 162 mm.
Prodej po balení.

Samolepicí, rozměr: 220 x 110 mm.
Prodej po balení.

obj.číslo

balení (ks)

0170601
0170600

1000
50

obj.číslo

balení (ks)

0170300
0170301

1000
50

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

• SPISOVKA EXAFOLIO A4
Vícedílné zakládací pouzdro. Vnitřní přihrádky na dokumenty
A4 jsou opatřeny popisovatelnými záložkami pro jednoduchou
identifikaci dokumentů. Pouzdro navíc obsahuje kroužkový
blok A4, kapsy na drobné dokumenty, CD/DVD, vizitky, mobilní
telefon nebo tablet, 3 poutka na propisky. Uzavírání patentem.
Vyrobeno z extra silného (2 mm) a odlehčeného polypropylenu.

obj.číslo
0713703

barva

● černá

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

• NAVLHČOVAČ PRSTŮ
KULATÝ

S dezinfekční vazelínou.

obj.číslo
0820001
K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Psací potřeby
4,40 včetně DPH

3,60 Kč

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

obj.číslo
0200500
0200502

barva

● černá
● červená

obj.číslo
0200499
0200501

barva

● zelená
● modrá
18,30 včetně DPH

15,10 Kč

• SPOKO TRIANGLE
Plastové kuličkové pero. Pogumovaný úchop s trojúhelníkovým průřezem
umožňuje velmi pohodlné držení a psaní. Náhradní náplň - S0297 - easy ink.

obj.číslo
0200535

barva

●●●● mix barev
10,90 včetně DPH

9,-- Kč

• FRESH
Celoplastové transparentní tělo. Náhradní náplň - 4406.

obj.číslo
0200630

barva

●●●● mix barev
71,40 včetně DPH

59,-- Kč

• PILOT SYNERGY POINT
Gelový roller s inovativním synergy hrotem pro přesné a hladké písmo.
Nová technologie: gelový roller spojuje výhody jehličkového a kónického
hrotu: synergy hrot, konzistentní tok inkoustu, jemná a hladká linka
i při vyšším tlaku na hrot, pigmentový inkoust, okamžitě se rozepíše,
dokumentní inkoust, jasné barvy, vysoce odolný světlu a vodě. Stiskací
mechanismus, jednoduché linie a elegantní design. Píše podle barvy těla.
Průměr hrotu: 0,5 mm, šířka stopy: 0,25 mm. Náhradní náplň - 2509.

obj.číslo
0201400

náplň
0216797

barva

● černá

obj.číslo
0201401

náplň
0216798

barva

● červená

roller

obj.číslo
0201402

• ZVÝRAZŇOVAČ KORES HIGHT LINER

0276128
0276125

barva

● zelená
● žlutá

obj.číslo
0276127
0276126
0276129

0216799

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

barva

● modrá

9,10 včetně DPH

7,50 Kč

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

obj.číslo

náplň

náplň
36,30 včetně DPH

30,-- Kč

zvýrazňovač

sada

barva

● oranžová
● růžová
●●●● sada
19,20 včetně DPH

15,90 Kč

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

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

obj.číslo
0273395

6

barva

● černá

obj.číslo
0273396

barva

● červená

obj.číslo
0273397

1+1 ZDARMA

DO VYPRODÁNÍ, OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

barva

● modrá
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Znovunaplnitelný
roller

NOVINKY, SLEVY, AKCE

9

Holograph
ERGONOMICKY TVAROVANÝ ROLLER ZVLÁŠŤ PRO LEVÁKA A PRAVÁKA
S NOVOU OPTIMALIZOVANOU ÚCHOPOVOU ZÓNOU
SNADNÁ VÝMĚNA NÁPLNÍ

156,10 včetně DPH
178,-- včetně DPH

129147
,-- Kč
,10 Kč

• ROLLER STABILO® EASYORIGINAL HOLOGRAPH
•
•
•
•
•

ERGONOMICKY TVAROVANÝ ROLLER
první roller v ergonomickém tvaru, ve variantě zvlášť pro leváky a praváky
moderní alternativa plnícího pera
úchopová zóna z neklouzavého materiálu
uvolněné držení napomáhá proti předčasné únavě svalstva ruky a bolestem ruky při psaní
(případné bolesti zad a hlavy)
• díky kuličce v náplni lehce klouže po papíře,
lehká a komfortní manipulace
• nový hrot s každou novou náplní, velmi jednoduchá výměna
• modrý zmizíkovatelný inkoust
• náplně tlouštky 0,5 mm a 0,3 mm
• se štítkem na jméno
• nově i ve třech holografických barvách – magenta, modrá a zelená

obj.číslo
0291908
0291909

barva

● modrá
● růžová

popis

obj.číslo

pro leváky
pro leváky

0291910
0291911

barva

● modrá
● růžová

popis
pro praváky
pro praváky

3

Psací potřeby / DIY sady
Novinka

• PILOT CROQUIS

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

Croquis je mechanická tužka speciálně navržená pro Art & Crafts
- vytváření skic, portrétů a kreslení. Rotační mechanismus zajišťuje
plynulý posuv tuhy. Ergonomický trojúhelníkový úchop zajišťuje
pohodlné držení po dlouho dobu. Zajímavé je, že Croquis je ideální
podvodní tužkou pro potápěče díky celoplastovému, snadno
uchopitelnému tělu a robustnímu otočnému ovládání. Píše na břidlice
nebo voděodolný papír. Tuha má průměr 3,8 mm.

obj.číslo
0210750

popis
6B

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0210751

B

0210752

H

Novinka

• PILOT CROQUIS - NÁHRADNÍ TUHY

71,40 včetně DPH

59,-- Kč

2 kusy v balení. Průměr 3,8 mm.

obj.číslo
0210753

popis
6B

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0210754

B

0210755

H

Novinka
59,30 včetně DPH

NEVYBLEDNE

NESTÁRNE

49,-- Kč

NEROZPIJE SE

Novinka
29,-- včetně DPH

24,-- Kč

• INKOUSTOVÝ ROLLER JETSTREAM + NÁPLNĚ
Kuličkové pero s Jetstream inkoustem. Díky rychleschnoucímu inkoustu a tvaru hrotu doporučeno i pro leváky. Viskozita speciální inkoustu zaručuje příjemné a pohodlné
psaní. Kombinace pigmentu a nových barev poskytuje hustotu černé stopy asi dvakrát větší než je hustota běžného inkoustu. Šířka stopy: 0,5 mm - kulička 0,7 mm.

pero

náplň

0291915 0291920

barva

●

černá

pero

náplň

0291917

0291922

barva

●

modrá

pero

náplň

0291916

0291921

barva

● červená

Novinka
156,10 včetně DPH

129,-- Kč
DOSTUPNÉ OD 10/21

• DIY SADA VELKÁ - ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Akrylový popisovač Pintor, který píše téměř na všechny povrchy.
Sada v dárkovém sáčku obsahuje: 2 x Pintor (hrot Fine: zelený a;
zlatý + 1 x Pintor (hrot Fine) bílý + sada pro vytvoření adventního
kalendáře Vysoce odolný vláknový hrot, inkoust na vodní bázi
s akrylovými složkami a vysokým obsahem pigmentů, vodě a světlu
odolný. Vysoká krycí schopnost, mix barev. Permanentní v závislosti
na povrchu a dalším ošetření stopy (např. ošetření bezbarvým lakem,
přežehlení, fixace vysokou teplotou atd.). Neskladujte hrotem dolů.
Průměr hrotu: 4,5 mm; šířka stopy: 2,2 mm.

obj.číslo
9258706

8
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DIY sady
Novinka

Novinka

192,40 včetně DPH

192,40 včetně DPH

159,-- Kč

159,-- Kč

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

• DIY SADA MALÁ - KEYRING

• DIY SADA MALÁ - KOREK
Udělejte na své hosty dojem, neboť tyto tácky budou stejně jedinečné a zábavné
jako vy. Tato kreativní DIY sada obsahuje 6 kulatých korkových tácků a 4 akrylové
popisovače Pintor se středním hrotem v zářivých neonových barvách. Píše a kreslí
na různé povrchy, ultra krycí inkoust. Šířka stopy : 1.40 mm, průměr hrotu : 4.50 mm.

Vyrobte si svůj vlastní přívěsek na klíče! Popusťte uzdu své fantazii a kreativitě,
ozdobte jej, a pak si jej nechte pro sebe nebo obdarujte ty, na kterých vám
záleží. Tato kreativní DIY sada pro vyvtoření přívěsku na klíče obsahuje materiál
na přívěsek a 4 extra tenké akrylové popisovače Pintor. Píše a kreslí
na různé povrchy, ultra krycí inkoust. Šířka stopy : 0.70 mm,
průměr hrotu : 2.30 mm.

•
•
•
•

•
•
•
•

1 x Pilot Pintor - Popisovač - neonová červená - Střední hrot (M)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - neonová meruňková oranžová - Střední hrot (M)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - neonová žlutá - Střední hrot (M)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - neonová zelená - Střední hrot (M)

obj.číslo

1 x Pilot Pintor - Popisovač - modrá - Extra tenký hrot (EF)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - pastelová zelená - Extra tenký hrot (EF)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - pastelová růžová - Extra tenký hrot (EF)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - zlatá - Extra tenký hrot (EF)

obj.číslo

9258703

9258704

Novinka
192,40 včetně DPH

192,40 včetně DPH

159,-- Kč

159,-- Kč

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

• DIY SADA MALÁ - VISAČKY

• DIY SADA MALÁ - JMENOVKY
Vánoce! Odhalte svého kreativního ducha a vytvořte si originální jmenovky na svůj
krásný jídelní stůl. Ozdobte je podle svého gusta! Využijte jmenovky ve tvaru sobů
nebo vánočního stromku a čtyř barev akrylových popisovačů Pintor s tenkým hrotem F,
které jsou součástí této kreativní vánoční sady. Multifunkční, ultra odolný vodě a světlu
a vysoce krycí inkoust. Šířka stopy : 1.00 mm, průměr hrotu : 2.90 mm.
•
•
•
•

1 x Pilot Pintor - Popisovač - černá - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - červená - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - bílá - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - metalická zelená - Tenký hrot (F)

Vánoce! Odhalte svého kreativního ducha a vytvořte si originální visačky na dárky.
Ozdobte je podle své fantazie, vtiskněte jim kousek svého já a radost z dárku bude
jistě o to větší! Vánoční sada nabízí visačky z tmavého silného papíru a čtyř barvy
akrylových popisovačů Pintor s tenkým hrotem F. Multifunkční, ultra odolný vodě,
světlu a vysoce krycí inkoust. Šířka stopy : 1.00 mm, průměr hrotu : 2.90 mm.
•
•
•
•

1 x Pilot Pintor - Popisovač - bílá - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - zlatá - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - stříbrná - Tenký hrot (F)
1 x Pilot Pintor - Popisovač - metalická modrá - Tenký hrot (F)

obj.číslo

obj.číslo

9258705

0858350

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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Zvýrazňovače / Lepicí potřeby
180,30 včetně DPH

65,30 včetně DPH

149,-- Kč

54,-- Kč

• ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA
VE SPREJI TESA®

Nezávadný, bezbarvý, příjemná vůně.
Odstraňovač lepidla je určen pro snadné
odstranění zbytků lepidla z plastových
částí, skleněných a kovových ploch.

• ZVÝRAZŇOVAČ EDDING 7/4S MINI

• spolehlivě odstraní zbytky
většiny lepidel, pásek a štítků
• vypařuje se bez zanechání stop
• sprej dosáhne i na skrytá a těžko
dostupná místa
• neobsahuje silikon
• obsah 200 ml

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.

obj.číslo
0276227
0276228

popis

●●●● sada pastelový barev
●●●● sada neonových barev

obj.číslo

ke každé sadě ZDARMA Edding 24

1026026

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

71,40 včetně DPH

59,-- Kč/30 mm

15 mm - 44,-30 mm - 59,--

• ZVÝRAZŇOVAČ EDDING 24

12,-- včetně DPH

ECOLINE, SADA 4 BAREV

9,90 Kč/33 m

10 m - 4,50
33 m - 9,90

• OBOUSTRANNÁ LEPICÍ

• KANCELÁŘSKÁ LEPICÍ

Oboustranná lepicí páska.

Kancelářská lepicí páska, transparentní.

PÁSKA KORES DUO

PÁSKA KORES

obj.číslo

rozměr (mm/m)

obj.číslo

rozměr (mm/m)

1020915
1020916

30 x 5
15 x 5

1020898
1020902

19 x 10
19 x 33

Znovu naplnitelný zvýrazňovač edding 24 z ekologické řady edding
EcoLine. První a dosud jediný zvýrazňovač certifikovaný uznávanou
ekologickou značkou Blue Angel. Víčko a tělo zvýrazňovače je vyrobeno
z více než 90 % z obnovitelných zdrojů, jakým je cukrová třtina.
Zvýrazňovač je navíc znovu naplnitelný (inkoust edding HTK 25),
čímž je možné snižovat množství vyprodukovaného odpadu. Inkoust
na bázi vody se zářivými neonovými barvami.
• zkosený hrot
• šíře stopy: 2-5 mm
• vyrobeno v Německu

obj.číslo

Náhradní náplň až na 15 naplnění
2 SADY + náhradní náplň žlutá

0276224

71,40 včetně DPH

59,-- Kč

118,60 včetně DPH

98,-- Kč/4 ks

20 g - 98,-40 g - 139,--

• LEPICÍ PERMANENTNÍ
ROLLER KORES

Lepí čistě a rychle papír, karton a fotografie ojedinělou
lepicí silou a bez zašpinění. Rozměr: 8 mm x 10 m.

10

3+1 akční limitované
balení lepicích tyčinek

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

obj.číslo

obj.číslo

obsah (g)

obj.číslo

obsah (g)

0841770

1001303

20

1001309

40

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Korekční potřeby

• KOREKČNÍ STROJEK ROLL ON

• KOREKČNÍ STROJEK SCOOTER

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

netoxický suchý korekční strojek
ergonomický tvar: umožňuje opravu s přirozeným držením ruky
čistá, precizní a rychlá korektura díky bočnímu úchopu
nezanechává stopy
neškrábe, neloupe se
38,70 včetně DPH
vhodný pro všechny typy korektur
extra-dlouhý návin: 15 m x 4,2 mm
,-- Kč

32

obj.číslo
0841601

netoxický suchý korekční strojek
ergonomický tvar: umožňuje opravu s přirozeným držením ruky
kolečka pro přesnou a jemnou aplikaci
jemná aplikace
nezanechává stopy, neškrábe, neloupe se
43,60 včetně DPH
vhodný pro všechny typy korektur
návin: 8 m x 4,2 mm
,-- Kč

36

obj.číslo
0841702

53,20 včetně DPH

35,10 včetně DPH

44,-- Kč

29,-- Kč
24,20 včetně DPH

20,-- Kč

• KOREKČNÍ STROJEK REFILL ROLLER
•
•
•
•
•
•
•

netoxický suchý korekční strojek s vyměnitelnou páskou
ergonomický tvar: umožňuje opravu s přirozeným držením ruky
snadná výměna pásky: méně odpadu
jemná aplikace
nezanechává stopy, neškrábe, neloupe se
vhodný pro všechny typy korektur
návin: 10 m x 4,2 mm

• KOREKČNÍ STROJEK DONAU
Jednorázový opravný strojek s bočním odvinem. Čistá a suchá korekce.
Transparentní plast umožňuje kontrolu zásoby pásky. Netoxický.
Návin pásky 8 m. Šířka pásky 5 mm.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

obj.číslo

0841427

kor.strojek

0841428

náplň

0841706

119,80 včetně DPH

99,-- Kč

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

strojek

náhradní páska

• PRITT FLEX REFILL ROLLER
Korekční strojek s vyměnitelnou náplní. Návin pásky 12 m.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

0841470
0841472

strojek s páskou 4,2 mm
náhradní páska 4,2 mm

0841471
0841473

strojek s páskou 6 mm
náhradní páska 6 mm

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

3x strojek
+ 1 sprchový gel Fa 250 ml
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Kancelářské potřeby

107,70 včetně DPH

95,60 včetně DPH

89,-- Kč

záruka

5 let

• NOVUS C 1

65 mm

15

Praktická plastová sešívačka pro menší rozsahy sešívání. Plnění
shora s jednoduchým vedením sponek. Otočná matrice pro trvalé
nebo volné sešití. Max. hloubka vkládání papíru 65 mm.
Kapacita: 100 kusů sponek 24/6, 150 kusů sponek 26/6 Super.
Balení vč. 200 sponek 24/6 DIN SUPER. Prodloužená záruka: 5 let.

obj.číslo barva
2514064

●

černá

●

záruka

• NOVUS FRESH E210
Malá děrovačka pro domácí využití. Posuvný příložník.
Prodloužená záruka: 5 let. Kapacita 10 listů.

2514020

modrá

10

5 let

obj.číslo

obj.číslo barva
2514066

79,-- Kč

barva

●

zelená

obj.číslo
2514021

barva

●

modrá

obj.číslo
2514022

barva

● růžová

83,50 včetně DPH

69,-- Kč/24,7 cm
20,1 cm - 49,-24,7 cm - 69,--

• NŮŽKY OFFICE COMFORT-GRIP

• KANCELÁŘSKÉ SPONKY
Kancelářské sponky.

obj.číslo
0811830
0811831
0811833

délka (mm) ks/bal.
25
28
50

21,60 včetně DPH

17,80 Kč/50 mm
25 mm - 6,40
28 mm - 6,90
50 mm - 17,80

100
100
75

• KANCELÁŘSKÝ ODKLADAČ CENTRA
Stylový atraktivní odkladač klasického tvaru.
Vyroben z pevného plastu. Možnost stohování
kolmo i předsazeně pro formát A4.

obj.číslo
0821632
0821634
0821633
0821635

12

barva

● černá
● červená
● modrá
● bílá

obj.číslo
0821636
0821630
0821631

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

obj.číslo

rozměr (cm)

obj.číslo

rozměr (cm)

0870270
0870272

20,1
24,7

0870273

20,1 (pro leváky)

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

barva

● šedá
● transparentní
● kouřová
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Kancelářské potřeby

471,90 včetně DPH

508,20 včetně DPH

390,-- Kč

420,-- Kč

• CASIO FX 85ES PLUS
Školní kalkulačka s přirozeným zobrazením výpočtu. Výsledkem
výpočtu např. zlomků je zlomek ne číselná hodnota. 252 integrovaných
matematických funkcí. Počet míst/řádků displeje: 10/1 + 15/1. Variace
a kombinace. Transformace souřadnic. Statistické výpočty (standardní
odchylka, regresní analýza). Hyperbolické a inverzní hyperbolické
funkce. Napájení: duální solár/bateriové. Rozměr: 13,7 x 80 x 161 mm.
Hmotnost: 110 g.

• CASIO WM 320 MT
Voděodolná a prachotěsná. Velký 12-ti místný displej. Výpočet procent.
Výpočet zisku (náklady, prodej, marže). Výpočet DPH. 3-tlačítková paměť.
Označení řádu-tříčislové čárky. Tlačítko +/-, tlačítko dvojité nuly.
Rozměr: 33 x 109 x 169 mm. Hmotnost: 175 g.

obj.číslo

obj.číslo

3005139

3005165

• JMENOVKA NA KLÍČE

• SCHRÁNKA NA KLÍČE

Cena za balení - 10 ks.

Součástí dodávky je montážní materiál
pro uchycení na stěnu a kompletní sada visaček.

obj.číslo

rozměr (mm) popis

9900060
9900061
9900062
9900063

200 x 160 x 80
250 x 180 x 80
300 x 240 x 80
370 x 280 x 80

1.512,50 včetně DPH

1.250,-- Kč/140 kl.
20 klíčů - 280,-48 klíčů - 380,-93 klíčů - 590,-140 klíčů - 1.250,--

na 20 klíčů
na 48 klíčů
na 93 klíčů
na 140 klíčů

obj.číslo
0600606
0600607
0600605
0600609
0600608
0600603

barva

● červená
● zelená
● modrá
● žlutá
● bílá
●●●●● mix barev

59,30 včetně DPH

49,-- Kč

471,90 včetně DPH

390,-- Kč

26,60 včetně DPH

22,-- Kč

• RAZÍTKOVÁ BARVA KORES
Razítkové barvy do razítkových podušek,
vhodné i do samobarvicích razítek, odolné
proti UV záření. Objem 28 ml.

obj.číslo
0842003
0842005
0842007

barva

● černá
● červená
● zelená

obj.číslo
0842004
0842006

barva

● modrá
● fialová

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

• POKLADNA VELKÁ

• POKLADNA MALÁ

Přihrádky na mince, 2 klíče.
Rozměr: 300 x 240 x 90 mm.

Přihrádky na mince, 2 klíče.
Rozměr: 200 x 160 x 90 mm.

obj.číslo
0600620
0600621
0600622

barva

● černá
● červená
● modrá

301,30 včetně DPH

249,-- Kč

obj.číslo
0600625
0600626
0600627

barva

● černá
● červená
● modrá

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Výroba slizu

Novinka
20,-- včetně DPH

16,50 Kč/50 g
30 g - 13,50
50 g - 16,50

• KORES GLUFIX
Transparentní tekuté
lepidlo s houbičkou. Ideální
do kanceláře. Lepidlo
neprosakuje, lepí trvale.
Lepí papír, lepenku, fotografie
a lehké tkaniny.

obj.číslo

obsah (g)

1000702
1000701

30
50

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

• TŘPYTIVÉ LEPIDLO GLITTER GLUE
68,40 včetně DPH

56,50 Kč

• AKTIVÁTOR SLIZU
Aktivátor se používá k vytvoření
plastické hmoty (slizu) z lepidla
na bázi PVA. Roztok by měl být
přidáván do lepidla postupně,
za stáleho míchání. Množství
použitého aktivátoru závisí
na množství lepidla a očekávaném
účinku. Obsah 250 ml.

Dostupné ve 2 barevných variantách. Precizní hrot pro čistou
a rychlou aplikaci. Ventilované víčko bezpečné pro děti.
•
•
•
•
•

lepí papír, kartón a lehké textilie
použitelné také na sklo, keramiku
snadno vypratelné
smývatelné
obsah 5 x 10,5 ml

obj.číslo

popis

1000120
1000121

5 barev
5 pastelových barev

SLIZ

obj.číslo
1000122

83,50 včetně DPH

69,-- Kč

• PRSTOVÉ BARVY DEDI KOLOR 7 X 30 ML
Prstové barvy v 7 intenzivních barvách, vysoké krytosti.
Míchatelné. Na bázi vody, ale neroztékají se. Snadno vypratelné
vodou i mýdlem. Netoxické – certifikace EN71. Stimuluje
kreativitu a rozvíjí jemnou motoriku. Ideální pro malé děti
– použití v mateřských školách i v domácnostech.

obj.číslo
0205956

14

• PRSTOVÉ BARVY DEDI KOLOR 4 X 150 ML
Prstové barvy v intenzivních barvách s vysokou kryvostí.
• stimulují kreativitu a podporují rozvoj jemné motoriky
• ideální pro malé děti (EN 71)

228,70 včetně DPH

189,-- Kč

obj.číslo
0205955
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Dekorativní potřeby / Lití olova
Novinka
119,80 včetně DPH

99,-- Kč

Novinka

Novinka
144,-- včetně DPH

119,-- Kč

156,10 včetně DPH

129,-- Kč
Novinka
95,60 včetně DPH

79,-- Kč

• HEYDA SADA DŘEVĚNÝCH
RAZÍTEK - ČÍSLA

15 ks gumových razítek na dřevěném hranolku.
Velikost otisku cca 15 mm. Balení obsahuje 1 černý
razítkovací polštářek 3 x 3 cm. Razítko je vhodné
na razítkování jakýmkoliv inkoustem, který máte
k dispozici. Má hlubokou texturu a lze je použít
na papír, text.

• KORKOVÉ PLÁTY, A4
Korkové pláty pro dekorování předmětů,
výtvarné a pedagogické aktivity. K dekoraci
pevných povrchů i v kombinaci s jiným
výtvarným materiálem. Zdobit lze např.
obaly deníků, rámečky, květináče apod.
Korkový design dodává předmětům krásný
přírodní vzhled. Pláty je možné stříhat,
trhat, lepit, malovat fixy a barvami.
Rozměr: 210 × 297 × 2 mm. Balení: 3 ks.

obj.číslo

obj.číslo

9256065

9267600

obj.číslo

popis

9267603
9267604
9267605
9267606

Metalický papír - 1
Celofánová fólie - 2
Lakovaný papír - 3
Hedvábný papír - 4

Papírové čtverce v rozměru 15 × 15 cm pro skládání
origami výrobků. Vhodné i pro další výtvarnou
činnost: výroba dekorací, přání a barevných detailů,
apod. V balení 50 listů.

obj.číslo

popis

9267601
9267602

mix barev
mix barevných vzorců

• PAPÍROVÉ PROUŽKY – QUILLING

• SPECIÁLNÍ PAPÍRY/FÓLIE, A4
Barevné sady v lepené vazbě bloku A4. Mix
barev, 10 listů. Ideální pro tvoření drobných
papírových dekorací a detailů.

• ORIGAMI – PAPÍROVÉ ČTVERCE

Novinka
59,30 včetně DPH

49,-- Kč/1
1 - 49,-2 - 39,-3 - 48,-4 - 39,--

• VÁNOČNÍ SADA NA ODLÉVÁNÍ OLOVA
Vánoční sada na odlévání obsahuje pánvičku na odlévání,
6 olůvek s příměsí ve tvaru mince a výklad symbolů.

Papírový set barevných proužků pro výtvarnou
techniku quilling. Rozměr proužků: 5 mm × 54 cm.
Celkem 120 proužků v různých odstínech
či barevném mixu. Balení: blistr.

obj.číslo

popis

9267700
9267607
9267608
9267609

sada Quling (+ pero) - 1
růžové proužky - 2
modré proužky - 3
zelené proužky - 4

Novinka
144,-- včetně DPH

119,-- Kč

Novinka
180,30 včetně DPH

149,-- Kč/1
1 - 149,-2 - 69,-3 - 69,-4 - 69,--

Novinka
170,60 včetně DPH

141,-- Kč

Postup při odlévání olova:
Pro použití sady na odlévání olova je potřeba zajistit nádobu
(kovovou, neplastovou) se studenou vodou. Do této nádoby
budete rozehřáté olovo odlévat. V odlévací pánvičce,
která je součástí balení, rozehřejte za dodržení bezpečnosti
práce jeden olověný motiv (mince) a roztavené olovo nalijte
do připravené nádoby se studenou vodou.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

9258702

sada v sáčku

9267701

sada v krabičce

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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Kouzelné malování

18,90 včetně DPH

15,60 Kč
za 1 ks

7,30 včetně DPH

6,-- Kč

• BARVY NA SKLO - SADY
Pro tvorbu průsvitných dekorací,
které drží na sklech, zrcadlech, dlaždičkách
a jiných hladkých površích...
Součástí barev na sklo jsou i kontury.
Dále sety obsahují sklo, šablony a fólie.

obj.číslo

obsah

0205535
0205534
0205536

7 ks (10,5 ml)
12 ks (10,5 ml)
10 ks (22 ml)

Novinka
265,-- včetně DPH

219,-- Kč/10 ks
7 ks - 79,-12 ks- 149,-10 ks- 219,--

• ŠABLONY OBRÁZKOVÉ

• ŠABLONY OBRÁZKOVÉ
- VÁNOČNÍ MOTIVY

Souprava vánočních vzorníků šablon
s dekoračními motivy pro barvy
na sklo. 12 listů / 33 motivů.

- VÁNOČNÍ MOTIVY

Plastová formička vhodná pro děti. Reliéf
šablony se mohou vyplnit dekorativními barvami
(viz. barvy na sklo od Koh-i-noor) Spodní
strana hladká, vrchní – černá vystouplá kresba
s různými motivy. Rozměr 155 x 65 x 3 mm.

obj.číslo
9256694

obj.číslo

popis

9258700
9258701

Vánoční šablony ( mix motivů)
Zvířata (mix motivů)

Novinka
59,30 včetně DPH

49,-- Kč

Novinka
135,-- včetně DPH

111,60 Kč

• VYŠKRABOVACÍ OBRÁZKY 20 X 25 CM
popis

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

9256086

Eiffelova věž

9256083

Kočka a pes

9256088

Pes

- 10 LISTŮ

Vyškrabovací notes 260 x 190 mm. 12 listů.
Cena je uvedena za 1 ks.

Škrabací obrázek 20 x 25 cm. Sada obsahuje obrázek natištěný na černém kartonu
a umělohmotné škrabací pero. Seškrabte linky předtištěného obrázku. Vhodné pro děti od 6 let.

obj.číslo

• VYŠKRABOVACÍ NOTES

obj.číslo
9256087

Novinka
240,80 včetně DPH

199,-- Kč
Novinka

• KOUZELNÉ MALOVÁNÍ
VODOU - 8 KS

Sada obsahuje 8 kouzelných obrázků.
Do tužky nalijte vodu a malujete
s ní na obrázek, obrázek se po použití vody
objeví a až voda zaschne -cca 3 minuty
zase zmizí a můžete malovat znovu. Menší
děti mohou používat obyčejný štětec
a kelímek s vodou- je to pro ně opravdu
zábava a pro rodiče také, protože vodou
se nic neušpiní jako s barvami...
Vhodné pro děti již od 3 let. 8 ks.

obj.číslo
9256080

16

133,10 včetně DPH

č.1

110,-- Kč

č.2

• KOUZELNÉ MALOVÁNÍ VODOU - 23 X 30 CM
Kouzelné malování „KOUZELNÝM ŠTĚTCEM“. Tento štětec
pouze naplníte vodou a již můžete malovat obrázek. Díky vodě se vám
vybarví. Po zaschnutí obrázek zmizí. Můžete tedy malovat stále dokola.
Vhodné pro děti již od 3 let. Rozměr: 23 x 30 cm.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

9256081

č.1 (mix motivů)

9256082

č.2 (mix motivů)

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

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Party

• GIRLANDA, „HAPPY BIRTHDAY“

• PAPÍROVÁ GIRLANDA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

výška: 12,5 cm
šířka / průměr: 11 cm
délka: 150 cm
hmotnost 1 ks: 41 g
objem: 0,020625 m3

Novinka
31,30 včetně DPH

25,90 Kč

obj.číslo
9256060

výška: 8 cm
šířka / průměr: 8 cm
délka: 270 cm
hmotnost 1 ks: 18,6 g
objem: 0,017280 m3

obj.číslo

• PAPÍROVÁ KONFETA
BAREVNÝ MIX

Novinka
38,20 včetně DPH

31,60 Kč

• NAROZENINOVÁ SVÍČKA

obj.číslo

obj.číslo

•
•
•
•

Novinka
15,50 včetně DPH

12,80 Kč

výška: 24, 5 cm
délka: 15 cm
šířka/průměr: 16,5 cm
hmotnost: 26, 2 g

obj.číslo
0604810

• NAROZENINOVÁ SVÍČKA
• obsah: 1 ks
• výška: 12 cm
• barva: zlatá

obj.číslo

•
•
•
•

Novinka
20,30 včetně DPH

16,80 Kč

21,60 Kč

obsah: 6 ks
mix barev
průměr: 10 cm
výška: 16 cm

obj.číslo
9256067

37,-- včetně DPH

30,60 Kč

16,30 Kč

21,50 včetně DPH

17,80 Kč

• PARTY KLOBOUČKY

9256064

26,10 včetně DPH

19,70 včetně DPH

BAREVNÝ

9256063

FONTÁNA

Novinka

• LAMPIÓN ROZTAHOVACÍ

SE STOJÁNKEM, SPIRÁLA

obsah: 24 ks
výška: 6 cm
šířka / průměr: 0,52 cm
hmotnost 1 ks: 1,03 g
objem: 0,000002 m3

výška: 3 cm
šířka / průměr: 17 cm
délka: 28 cm
hmotnost 1 ks: 100 g
objem: 0,001428 m3

9256062

9256061

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

50,10 včetně DPH

41,40 Kč

32,70 včetně DPH

37,-- včetně DPH

27,-- Kč

30,60 Kč

Novinka
34,80 včetně DPH

28,80 Kč

50,10 včetně DPH

41,40 Kč

• PARTY SADA - PRINCEZNA

• PARTY SADA - FOTBAL

Kelímky, talířky a frkačky na party pro holky. Cena za balení / 6 ks.

Kelímky, talířky a frkačky na party pro kluky. Cena za balení / 6 ks.

obj.číslo

popis

rozměr

obsah

obj.číslo

popis

rozměr

obsah

9256076
9256077
9256078

kelímky
talířky
frkačky

ø 18 cm
-

2 dl
-

9256069
9256075
9256079

kelímky
talířky
frkačky

ø 18 cm
-

0,27 l
-

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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Skartovače

Novinka
2.407,90 včetně DPH

1.990,-- Kč

1+1 tělový krém Lactovit

• SKARTOVAČ DAHLE ® PS 140
Výkonný a tichý skartovač atraktivního designu pro každou kancelář. Stupeň utajení P4
- ideální pro skartaci dokumentů s důvěrnými informacemi - ceníky, faktury, evidence
a osobní dokumentace.

• 10 listů. 5 x 18 mm, vstupní otvor 220 mm, 12 l

obj.číslo
0600795

230 mm

23 l

10
4x38 mm

CD

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

• FELLOWES 73 CI
Moderní design s vysouvacím odpadním košem a LED ovládáním. Signalizace zaplněné
nádoby. Ukazatel zatížení stroje. Funkce JAM PROOF 100% brání zaseknutí papíru.
Určený pro střední zatížení. Skartuje i kancelářské sponky, platební karty, CD.
• křížový řez: 4×38 mm, stupeň utajení NBÚ 2 důvěrné / DIN P4
• kapacita: 10 listů, 80 g/m2 papíru
• objem koše: 23 l

7.247,90 včetně DPH

5.990,-- Kč

obj.číslo
0600958

220 mm

23 l

10
4x10 mm

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g
8.457,90 včetně DPH

6.990,-- Kč

• FELLOWES AUTOMAX 100 M
• křížový miniřez 4×10 mm, stupeň utajení NBÚ 2 důvěrné / DIN P4
• automatický podavač papíru 100 listů / ruční 10 listů 80g/m2 papíru
• objem koše 23 l
• schopnost skartace: volný, sešitý papír (manuálně), plastové karty
• pojezdová kolečka
• délka nepřetržitého pracovního cyklu 15 min
• automatický ochranný systém proti přehřátí
• nečinnost delší než 2 min, stroj se automaticky vypne – „Sleep MODE“
• doporučeno pro malé a střední kanceláře
• vysouvací odpadová nádoba a LED signalizace zaplněného stavu

obj.číslo
0601945
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Skartovače
230 mm

15 l

7
4x50 mm

Sada vlasové kosmetiky: L´ORÉAL ELSEVE
posilující šampon + balzám

• 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: 4×50 mm, stupeň utajení NBÚ 2 důvěrné / DIN P4
• kapacita: 8 listů, 70 g/m2 papíru
• objem koše: 15 l

obj.číslo

2.044,90 včetně DPH

1.690,-- Kč

0600777

222 mm

22 l

10
4x38 mm

3.484,80 včetně DPH

2.880,-- Kč
Sada vlasové kosmetiky: L´ORÉAL ELSEVE
posilující šampon + balzám

• FELLOWES LX 65
Moderní design se snadno vyjímatelnou skartovací hlavou a průhledným okénkem
pro rychlý přehled o zaplnění. Poradí si snadno se sponkami z kancelářských
sešívaček, skartuje i malé kancelářské spony a kreditní karty.

• křížový řez: 4 x 40 mm
• kapacita: 10 listů/ 70 g papíru
• stupeň utajení dle NBÚ: 2 důvěrné, DIN 66399: P4
• kapacita odpadní nádoby: 22 litrů (cca 170 listů papíru)
• automatický systém start/stop
• tepelná pojistka i funkcí zpětný chod
• Systém Safe Sense™ – bezpečnostní automatické zastavení
skartovacího stroje při dotyku rukou v oblasti vstupního otvoru

obj.číslo
0600774

MODERNÍ DESIGN,
SKVĚLÁ KVALITA,
DÁRKY...

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

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

19

Laminátory

2.238,50 včetně DPH

6.473,50 včetně DPH

1.850,-- Kč

5.350,-- Kč

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

• 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/m2 papíru
kapacita vazby až 150 listů (do velikosti hřbetu 19 mm)

obj.číslo

• 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/m2 papíru
kapacita vazby až 300 listů (do velikosti hřbetu 38 mm)

obj.číslo

2002123

2002135

1.391,50 včetně DPH

1.150,-- Kč
• LAMINÁTOR DSB HQ 335
Jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A3
a tloušťky laminace 125 mic. Vhodný pro malé kanceláře
na občasnou laminaci za tepla i za studena.
Tepelná signalizace připravenosti stroje k činnosti.

obj.číslo
2002074
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Laminátory
2.407,90 včetně DPH

1.990,-- Kč/

A3
A4 - 1.690,-A3 - 1.990,--

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

• LAMINÁTOR FELLOWES PIXEL
Možnost laminace do formátu A4 v rozsahu 80-125 mic tloušťky
laminovacího filmu včetně laminace fotografií a laminace za studena.
Je vhodný pro příležitostnou laminaci v kanceláři. Laminace už do 3 min
po zapnutí. Max. tloušťka dokumentu 0,4 mm. Prosvětlený LED diodový
displej usnadňuje výběr pracovního stavu dle tloušťky folie. Zvuková
a světelná signalizace pracovního stavu. Disponuje systémem pro uvolnění
válců a případné zpětné vysunutí laminovaného dokumentu.
• 100% JAM FREE – LED indikace chybného podání laminovací fólie
• HeatGuard Technology™ zajišťuje zdvojenou tepelnou ochranu
a minimalizuje zahřívání těla laminátoru
• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti, šetří energii,
předchází přehřátí

obj.číslo

formát

obj.číslo

formát

2002081

A4

2002082

A3

2.407,90 včetně DPH

1.990,-- Kč/

A3
A4 - 1.850,-A3 - 1.990,--

Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

• LAMINÁTOR FELLOWES SATURN3I
Laminátor s novým atraktivním designem a inovovaným
systémem zrychleného výhřevu. Laminování za cca 1 min
od zapnutí. Umožňuje kvalitní laminaci v rozsahu 80–125 mic
tloušťky laminovacího filmu, včetně laminace fotografií. Max. tloušťka
dokumentu 0,6 mm. Je vhodný pro laminaci v kanceláři. Disponuje systémem
pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí laminovaného dokumentu
– uvolňovací páčka na zadní části stroje. Prosvětlený LED diodový displej
usnadňuje výběr pracovního stavu.
• 100% JAM FREE – LED indikace chybného podání laminovací fólie,
v případě uvíznutí dokumentu použijte uvolňovací páčku
• InstaHeat – zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• Auto Shut off – automatické vypnutí při nečinnosti,
šetří energii, předchází přehřátí

obj.číslo

formát

obj.číslo

formát

2002002

A4

2002003

A3

5.263,50 včetně DPH

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

4.350,-- Kč
Instatntní káva Tchibo Gold 200 g

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

obj.číslo
2002016

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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Produkty Fellowes
1.754,50 včetně DPH

1.450,-- Kč
• PODPĚRA CHODIDEL CLIMAT CONTROL

Sada vlasové kosmetiky: L´ORÉAL ELSEVE
posilující šampon + balzám

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

804,70 včetně DPH

665,-- Kč

• PODPĚRA CHODIDEL FELLOWES
MICROBAN

Sada vlasové kosmetiky: L´ORÉAL ELSEVE
posilující šampon + balzám

Použití podpěry chodidel zlepšuje krevní oběh
a předchází bolestem zad. Povrch podpěry tvoří vrstva
MICROBAN, která zabraňuje rozšiřování mikroorganismů.
Povrch není nutné mýt, je stále aktivní.
• plynule nastavitelný a uzamykatelný úhel
naklonění 0-35°
• 3 nastavitelné výšky opěrky: 10,8 cm, 12,7 cm a 14,6 cm
• doporučena Mezinárodní akademií
pro ergonomické produkty FIRA™

obj.číslo
9100006

357,-- včetně DPH

295,-- Kč

• 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: 230 × 202 × 14 mm

obj.číslo
9101013

barva

● černá

162,10 včetně DPH

134,-- Kč

• PÁSKA MAGNETICKÁ MAGNETOPLAN
Samolepicí magnetická, kterou lze snadno odtrhávat z odvíječe.
Nalepením částí pásky na zadní stranu papíru, kartonu, fotky
atp. vytvoříte magneticky přichytitelný objekt. Můžete jej pak
připevnit na magnetickou tabuli, do magnetické vitríny nebo
na flipchart. Páska umožňuje vytvořit z vnějšku neviditelné
magnetické přichycení. Velikost 5 m x 19 mm.

obj.číslo
0864507
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51,20 včetně DPH

42,30 Kč

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

obj.číslo

velikost

0864543
0864540

20 mm
30 mm

počet (ks)
8
6

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Produkty Fellowes / Durable

713,90 včetně DPH

592,90 včetně DPH

590,-- Kč
538,50 včetně DPH

490,-- Kč

• STOJAN NA NOTEBOOK

FELLOWES L- SPIRE QUICK LIFT

Používání stojanu na notebook Fellowes I-Spire QUICK
LIFT podporuje zdravější pozici při práci s notebookem.
Redukuje napětí zad, uvolňuje napětí krční páteře
a usnadňuje zachování správného držení těla.
Protiskluzový gumový povrch a přední panel zabraňují
posouvání notebooku. Snadná instalace bez nutnosti
použití nástrojů. Možnost složení podstavce na plocho,
ideální při přenášení. Výřez zajišťuje maximální chlazení.
• pro notebooky do velikosti 17“
• možnost nastavení úhlu a výšky, 7 pozic
• rozměry: 320 × 286 × 42 mm (d x v x š)

445,-- Kč

• STOJAN POD NOTEBOOK

FELLOWES DESIGNER SUITES

Stojan pod notebook v moderním designu určený pro
notebooky do velikost 17“.
• možnost regulace výšky, 4 pozice
(rozsah výšky: 8,8 -18,4 cm, rozsah úhlu: až 30 °)
• ventilační otvory nebrání chlazení notebooku
• snadný přístup k USB
• protiskluzové gumové nožičky
• maximální hmotnost notebooku do 11,3 kg
• doporučeno Mezinárodní akademií pro ergonomické
produkty FIRA™
• možnost regulace výšky, 3 pozice: 110, 130, 150 mm
• rozměry: 111 × 406 × 238 mm (v x š x h)

• STOJAN POD MONITOR

FELLOWES DESIGNER SUITES

Používáním stojanu pod monitor Fellowes Designer
Suites předcházíte bolesti šíje a krční páteře.
Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí,
čím zmírňuje svalové napětí ramen a krku. Moderní
design vhodný do kanceláře i domácnosti. Určen
pro LCD a TFT monitory do maximální hmotnosti
18 kg. Snadná instalace bez nutnosti použití
nástrojů. Součástí je zásuvka na drobné kancelářské
příslušenství. Má antiskluzové gumové nožičky.
• možnost regulace výšky, 3 pozice: 110, 130, 150 mm
• rozměry: 111 × 406 × 238 mm (v x š x h)

obj.číslo

obj.číslo

9102222

obj.číslo

9102226

9102225

471,90 včetně DPH

390,-- Kč

• DRŽÁK NA PROSPEKTY
FLEXIPLUS 2 A4

2-dílná sada závěsných kapes
na prospekty ve formátu A4.

obj.číslo
0600382
0600383

provedení rozměr šxvxh (mm)
na výšku
na šířku

247 x 360 x 100
340 x 250 x 100

907,50 včetně DPH

750,-- Kč

• DRŽÁK NA PROSPEKTY

STOJAN FLEXIPLUS 6 A4

6-dílná sada závěsných kapes na prospekty
ve formátu A4.

obj.číslo
0600380
0600381

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

provedení rozměr šxvxh (mm)
na výšku
na šířku

247 x 745 x 100
340 x 520 x 100

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Káva / Mlýnek na kávu / Příprava mléka

338,80 včetně DPH

338,80 včetně DPH

280,-- Kč

280,-- Kč

• RIOBA GOLD ZRNO

387,20 včetně DPH

320,-- Kč

• RIOBA SILVER ZRNO

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

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

obj.číslo
1100529

obj.číslo

1100539

1100528

139,-- Kč

CAFÉ ZRNO

Rioba Platinum je s nezaměnitelnou chutí,
100% arabika. Připravte si výbornou kávu
v kávovaru, moka konvici, aeropressu
či french pressu. Obsah: 1 kg.

obj.číslo

168,20 včetně DPH

• EILLES GOURMET

• RIOBA PLATINUM ZRNO

1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

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

• MELITTA MOLINO

MLÝNEK NA KÁVU

Užijte si vůni čerstvě namletých zrn. Čerstvě namletá
kávová zrna pro opravdové milovníky kávy. Elektrický
mlýnek na kávu nabízí až 17 stupňů hrubosti mletí
pro přípravu různých kávových specialit od filtrované
kávy až po aromatické espresso.

obj.číslo
1100628

obj.číslo

popis

4015029
4015030

červenočerný
černá

301,30 včetně DPH

249,-- Kč
1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

119,80 včetně DPH

99,-- Kč

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

popis

obj.číslo

popis

1100450
1100440
1100445
1100452
1100454
1100456

perlivá
jemně perlivá
neperlivá
citron
grep
pomeranč

1100448
1100446
1100458
1100444
1100439

broskev
bílý hrozen
jablko
hruška
granátové jablko

• MELITTA NEREZOVÁ
JEHLA NA MLÉKO

Pohodlné a hygienické pro dokonalou
mléčnou pěnu. S mléčnou jehlou
můžete snadno připravit dokonalou
mléčnou pěnu. Zapíchněte mléčnou
jehlu do krabice na mléko, připojte
hadičku a napěňte mléko
obvyklým způsobem. S jehlou
umístěnou v krabici můžete mléko
déle používat a skladovat.

obj.číslo
4015013

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

• MELITTA NEREZOVÁ
NÁDOBA NA MLÉKO

Praktická termo nádoba na mléko.
Nádoba na mléko udržuje mléko déle vychlazené
a čerstvé. Je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové
oceli a zaujme svým designem i funkčností.
Nádoba je kompatibilní se všemi
plnoautomatickými kávovary Melitta s mléčným
systémem. Stačí připojit hadičku a přístroj
na kávu už se postará o napěněné mléko.

obj.číslo
4015014

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Plnoautomatické kávovary
• elegantní design a jednoduché intuitivní ovládání
• integrovaný ocelový mlýnek s výběrem hrubosti mletí
• unikátní funkce systému extrakce aroma kávy
• možnost volby objemu šálku a intenzity kávy
• kvalitní přístroje vyráběné v Evropě

8.699,90 včetně DPH

7.190,-- Kč

8.457,90 včetně DPH

6.990,-- Kč

• MELITTA SOLO
Čistý požitek z kávy Tento jednoduchý a elegantní plnoautomatický kávovar nabízí
čistý požitek z čerstvě namletých kávových zrn a aromatické kávy se sametovou pěnou.
Nabízí 3 nastavení pro intenzitu chuti a přípravu dvou dokonalých šálků kávy jedním
stiskem tlačítka. Větší požitek z kávy a více prostoru.

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

4015000

ryze černá

4015001

černá

4015002

stříbrná

10.030,90 včetně DPH

8.290,-- Kč

Rozmanitost v kompaktním designu.
Tento malý a prostorově úsporný
plnoautomatický kávovar nabízí
velkou rozmanitost dle vaší chuti.
Díky integrované parní trysce
si můžete připravit svůj oblíbený nápoj
café latte, latte macchiato, sklenku
horkého mléka nebo jen horkou vodu
na čaj. Vychutnejte si kávový požitek
nejvyšší kvality.

obj.číslo
4015003
12.692,90 včetně DPH

10.490,-- Kč
• MELITTA PASSIONE

popis
černá
stříbrná

• MELITTA CI TOUCH
Dotkněte se, prosím.
Snadné použití pro náročné
znalce. Připravte si rozličné
kávové speciality jedním
dotykem. Další exkluzivní
funkce, jako jsou
dvoukomorový zásobník
na kávová zrna, systém
extrakce aroma a tichý
mlýnek, oceněný značkou
Quiet Mark, z něj dělají
potěšení pro všechny vaše
smysly. Špičková kvalita
pro milovníky pohodlí.

obj.číslo

popis

4015010
4015011

černá
stříbrná

8.990,-- Kč

obj.číslo

popis

4015004
4015005

černá
stříbrná

• MELITTA PASSIONE
ONE TOUCH

14.507,90 včetně DPH

11.990,-- Kč

Vášeň pro kávu pouhým stisknutím
tlačítka. Když pocítíte chuť na café
crème, espresso, ristretto, lungo,
cappuccino nebo latte macchiato
– stačí stisknout tlačítko. Čerstvě
připravená káva s aromatickou
a plnou chutí, se sametově jemnou
pěnou uspokojí vaše smysly. Stačí
si vybrat mezi 10 přednastavenými
kávovými specialitami. Pohodlí
pro vášnivé milovníky kávy.

Chuť odpovídající vaší vášni. Přístroj
je vybaven systémem extrakce aroma.
Tento plnoautomatický kávovar dodá
vaší kávě plnou a aromatickou chuť.
Pomocí integrovaného prvku
Auto-Cappuccinatore si můžete
připravit jakýkoliv typ latte speciality
a množství mléka přizpůsobit svým
potřebám. Pohodlí pro vášnivé
specialisty na kávu.

4015006
4015007

& PERFECT MILK

10.877,90 včetně DPH

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

• MELITTA SOLO & MILK

obj.číslo

• MELITTA SOLO

obj.číslo

popis

4015008
4015009

černá
stříbrná

18.137,90 včetně DPH

21.767,90 včetně DPH

14.990,-- Kč

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

17.990,-- Kč
• MELITTA BARISTA
TS SMART

Maximální rozmanitost chutí kávy.
Dokáže toho opravdu hodně. Umí
připravit až 21 různých kávových
specialitm podle původní receptury
anebo dle vlastní volby. Funkce
Automatic Bean Select zajistí výběr
kávových zrnek z dvoukomorového
zásobníku. A navíc přípravu kávy
můžete jednoduše ovládat ze svého
mobilního telefonu pomocí aplikace
Melitta® Connect.

obj.číslo
4015012
K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

25

Překapávače
955,90 včetně DPH

790,-- Kč

1.027,30 včetně DPH

849,-- Kč

• MELITTA EASY TOP II
Kompaktní design s elegantními prvky.
Překapávač vyniká svým moderním
designem s vysoce kvalitními prvky
z nerezovéoceli. Má průhlednou nádobu
na vodu se stupnicí pro snadnou přípravu
požadovaného počtu šálků.
Vyjímatelný držák na filtr a skleněnou
konvici jemožné umývat v myčce
na nádobí. Překapávač disponuje funkcí
Drip Stop, která zajišťuje přípravu kávy
bez jakéhokoli nežádoucího odkapávání.

• MELITTA EASY TIMER
Čas na kávový požitek. Překapávač zaujme
praktickou funkcí časovače s LED displejem.
Svou kávu tak budete mít vždy připravenou
v přesně nastavený čas. Nechte se probudit
lahodnou vůní čerstvé kávy anebo si nechte
připomenout odpolední přestávku na kávu.
Vyjímatelný držák na filtr a skleněnou
konvici je možné umývat v myčce na nádobí.

obj.číslo

obj.číslo

4015015

4015016
1.923,90 včetně DPH

1.560,90 včetně DPH

1.290,-- Kč

• MELITTA ENJOY

Načasovaný kávový požitek.
Překapávač vám umožní
naplánovat si svůj požitek
z kávy. Stačí naplnit nádobu
na vodu, vložit kávový
filtr Melitta, nasypat mletou
kávu a nastavit požadovaný
čas. Potom už můžete jen
odpočívat, dokud
se nepřipraví vaše
oblíbená káva.

Dopřejte si delší požitek
z připravené kávy. Dáváte
ráno přednost silné kávě,
ale večer právě naopak?
Potom je tento překapávač
s funkcí AromaSelector®
skvělou volbou právě pro vás.
Nastavtesi intenzitu
připravované kávy a udržte ji
dlouhou dobu teplou v termo
konvici z nerezové oceli.

popis

4015017
4015018

černá
bílá

1.590,-- Kč

V TIMER

TOP THERM

obj.číslo

• MELITTA LOOK

obj.číslo

popis

4015019
4015020

černá
bílá
2.649,90 včetně DPH

2.286,90 včetně DPH

1.890,-- Kč

• MELITTA LOOK

2.190,-- Kč

THERM TIMER

• MELITTA LOOK V

Načasovaný kávový požitek.
Překapávač vám umožní
naplánovat si svůj požitek
z kávy. Stačí naplnit nádobu
na vodu, vložit kávový filtr Melitta
do držáku, nasypat mletou kávu
a nastavit požadovaný čas.
A potom už můžete jen
odpočívat, dokud se nepřipraví
vaše oblíbená káva.

THERM PERFECTION

Nový vzhled pro delší kávový
požitek.Tento překapávač
v moderním designu zajistí
dlouhodobý požitek z kávy.
Zaujme nejen mnoha užitečnými
funkcemi, jako je AromaSelector®,
ale i odnímatelnou nádržkou
na vodu a nerozbitnou
nerezovou termo konvicí.

obj.číslo
4015021

obj.číslo

popis

4015022
4015023

černá
bílá

1.802,90 včetně DPH

1.490,-- Kč
• MELITTA OPTIMA TIMER
O krok napřed. Překapávač je dokonalým doplňkem pro milovníky kávy, který zaujme svou
praktickou funkcí časovače. Nechte se ráno probudit vůní perfektního šálku
čerstvé kávy nebo si připomeňte odpolední přestávku na kávu. Svou filtrovanou
kávu si s pomocí integrovaného časovače připravíte v přesně stanovený čas.
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obj.číslo

popis

obj.číslo

popis

4015024

černá

4015025

bílá
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Překapávače / Kávové filtry, čisticí prostředky
3.496,90 včetně DPH

2.890,-- Kč
5.432,90 včetně DPH

4.490,-- Kč

3.617,90 včetně DPH

2.990,-- Kč
• MELITTA AROMAELEGANCE

• MELITTA AROMAFRESH

DELUXE

Vychutnejte si plnou chuť kávy ještě déle
S překapávačem si připravíte lahodný šálek kávy
z čerstvě namletých kávových zrn. Integrovaný
mlýnek na kávová zrna vám umožní nastavit
3 hrubostimletí, podle toho, jakou preferujete
výslednou chuť kávy. Pro přípravu kávy se dá
použít i namletá káva, stačí jen vypnout mlýnek.

Povyšte svůj chuťový zážitek. Překapávač se svými
inovativními prvky a jednoduchým ovládáním nabízí
nejvyšší standardy filtrované kávy. Díky praktickému
časovači vás ráno probudí vůně čerstvé kávy.
S technologií Aroma Premium se váš kávovar stává
naprosto dokonalým.

obj.číslo
4015026
21,10 včetně DPH

Vychutnejte si plnou chuť kávy ještě déle
S překapávačem si připravíte lahodný šálek kávy
z čerstvě namletých kávových zrn. Integrovaný mlýnek
na kávová zrna vám umožní nastavit 3 hrubosti mletí
podle toho, jakou preferujete výslednou chuť kávy.
Termo konvice prodlouží váš kávový moment ještě
o něco déle. Pro přípravu kávy se dá použít i namletá
káva, stačí jen vypnout mlýnek.

obj.číslo

obj.číslo

4015027

4015028
65,-- včetně DPH

63,-- včetně DPH

17,40 Kč

• MELITTA AROMAFRESH THERM

52,10 Kč

53,70 Kč

odvápňovací tablety

76,50 včetně DPH

339,90 včetně DPH

63,20 Kč

280,90 Kč
vodní filtr

práškový odvápňovač

76,50 včetně DPH

63,20 Kč

tekutý odvápňovač

• MELITTA KÁVOVÉ FILTRY
Filtry jsou vyrobeny z jedinečného papíru
Aromapor®. Díky obzvláště jemné struktuře filtrů
přejdou do kávy pouze látky nesoucí aroma
a skvělou chuť. Čistota, pevnost a filtrační
schopnost nejvyšší kvality.

obj.číslo

popis

obsah

4015031
4015032
4015033
4015034
4015035

Original
Original
Gourmet
Gourmet Mild
Gourmet Intense

1x2/ 40 ks
1x4/ 40 ks
1x4/ 80 ks
1x4/ 80 ks
1x4/ 80 ks

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

obj.číslo

popis

obsah

4015040
4015041
4015042
4015043

tekutý odvápňovač
odvápňovací tablety
práškový odvápňovač
vodní filtr

250 ml
4x12 g
2x40 g
1 ks

123,30 včetně DPH

101,90 Kč

práškový odvápňovač

96,40 včetně DPH

79,70 Kč

86,30 včetně DPH

71,30 Kč

tekutý odvápňovač

• MELITTA ANTI CALC - BIO
Přípravky obsahují zcela biologicky odbouratelnou aktivní
složku kyselinu citronovou pro ekologické odvápňování.
Ta zaručuje účinné odstranění vodního kamene, je šetrná
k materiálům a bezpečná pro styk s potravinami.
Vhodný pro nejrůznější přístroje a nádoby.

obj.číslo

popis

obsah

4015038
4015039

tekutý odvápňovač
práškový odvápňovač

250 ml
4x40 g

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

• MELITTA PERFECT CLEAN

TEKUTÝ ČISTIČ MLÉČNÉHO
SYSTÉMU, 250 ML

Tekutý čistič mléčného systému jednoduše
a důkladně odstraní usazeniny mléka z mléčného
systému plnoautomatických kávovarů. Vysoce
účinné složení zaručuje důkladné hygienické
čištění a je současně šetrné k přístroji. Vhodný
pro všechny přístroje nebo kávovary s nádobkami
na mléko. Vystačí na 5 použití.

obj.číslo
4015036

95,60 včetně DPH

79,-- Kč

• MELITTA PERFECT CLEAN
ČISTICÍ TABLETY
PRO PLNOAUTOMATICKÉ
KÁVOVARY 4 × 1,8 G

Čisticí tablety jednoduše a důkladně odstraní
usazeniny kávy, olejů a tuků silou aktivního
kyslíku uvnitř plnoautomatického nebo
kapslového kávovaru. Vystačí na 4 použití.

obj.číslo
4015037
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-63

9,

Akce

5.

6.

01

7,

--

Židle

6.319,80 včetně DPH

Akce

5.921,70 včetně DPH

5.223,-- Kč

4.894,-- Kč

• VICTROY, VI 1405

• VICTORY VI, 1415

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sedák látka A Phoenix 599 černá, opěra síť RIB 431 černá
vysoký opěrák s bederní podporou
posuv sedáku
područky 082 PU, výškově stavitelné
mechanika ST2 – nastavení výšky sedáku, protitlaku
a aretace ve 4 polohách
• černá podnož s kolečky na měkkou nebo tvrdou podlahu
• nosnost 120-130 kg
• dodání do 5 prac. dnů od objednávky

sedák látka A Phoenix 599 černá, opěra síť RIB 431 černá
střední opěra s bederní podporou
posuv sedáku
područky 082 PU, výškově stavitelné
mechanika ST2 – nastavení výšky sedáku, protitlaku
a aretace ve 4 polohách
• černá podnož s kolečky na měkkou nebo tvrdou podlahu
• nosnost 120 kg
• dodání do 5 prac. dnů od objednávky

obj.číslo

9400448

9400449

10

.0

28

,--

obj.číslo

Akce

10.531,80 včetně DPH

8.704,-- Kč

NOVINKA

• MUUNA, MU 3101.15
•
•
•
•
•
•
•

sedák a opěra potah látka A Era 2051 tmavě šedá/2058 světle šedá
výškově stavitelná opěra zad
područky celočalouněné
mechanika Self 1C – nastavení výšky sedáku, samonastavitelný přítlak, aretace ve 3 polohách
kónická černá podnož s kolečky na měkkou nebo tvrdou podlahu
nosnost 120 kg
dodání 2-3 týdny

obj.číslo
9400450

• KANCELÁŘSKÁ KOLEČKA CONFFICE
Conffice, kolečka pro kancelářské židle z měkčeného polyuretanu
a kovovou konstrukcí. Zcela nahrazují klasické plastové podložky
a umožnují pohyb po celé ploše všech typů podlah. Díky svému
designu dodají vaší židli opět styl a eleganci. Součástí koleček
jsou kvalitní ložiska, která zajištují velice tichý a hladký pohyb
bez zasekávání a škrábání podlahy. Životnost koleček Conffice
převyšuje životnost kancelářské židle i plastových podložek.
Nosnost koleček je až 300 kg.
•
•
•
•
•

nahrazují plastové podložky pod židli
bezpečné pro všechny druhy podlah
lehké a tiché odvalování zaručují kuličková ložiska
nezanáší se nečistotami
elegantní design, kovová konstrukce

obj.číslo
9403929
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Novinka
798,60 včetně DPH

660,-- Kč

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Obuv / Čepice

446,50 včetně DPH

785,30 včetně DPH

649,-- Kč

• OBUV KINGWIN S3

• OBUV FIRWIN S3

Kotníková obuv zateplená umělým kožíškem s ocelovou špicí
a planžetou, hydrofóbní úprava.

Hydrofóbní bezpečnostní kotníková zimní obuv
s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou se zateplením.
•
•
•
•

369,-- Kč

• materiál: hovězí useň
• podešev: PU2D
• norma: EN 20345
• váha: 614 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)
• barva: černo-oranžová

materiál:buvolí useň
podešev: PU/PU
norma: EN 20345
barva: černomodrá

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

9706926
9706927
9706928
9706929

36
37
38
39

9706930
9706931
9706932
9706933

40
41
42
43

9706934
9706935
9706936
9706937
9706938

44
45
46
47
48

9700535
9700516
9700530
9708101

36
37
38
39

9708102
9708103
9708104
9708105

40
41
42
43

9708106
9708107
9708108
9708109
9703022

44
45
46
47
48

• ČEPICE CARL
Měkká a poddajná akrylová vlákna přilnou a plně se přizpůsobí
vašim nárokům. Kulich CARL v černé barvě představuje
univerzální doplněk, který nerušivě doplní jakékoliv pracovní
nebo volnočasové oblečení. Tvar čepice napodobuje v současné
době nejpopulárnější styl, vyhoví nárokům mužů a elegantně
vybaví i ženy.
• pletená dvojitá čepice
• žebrovaný vzor
• materiál: 100 % akryl
• barva: černá
• velikost: uni

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

• ZIMNÍ ČEPICE PLETENÁ

+ FLEECE HI-VIZ SPARK

• zimní čepice s fleecovou podšívkou
• žebrovaný vzor
• reflexní pruh pro lepší viditelnost
• materiál: 100 % akryl
• velikosti: uni

obj.číslo

obj.číslo

1212581

9718902

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

barva

●

žlutá

obj.číslo
9718903

77,40 včetně DPH

64,-- Kč

barva

● oranžová
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Oděvy

349,70 včetně DPH

289,-- Kč

• MIKINA FLORET DÁMSKÁ

Stylová dámská mikina z kvalitního materiálu. Má skvěle vypracovaný
střih, dvě spodní kapsy a ozdobné švy v pastelových barvách.
• materiál: 100% polyester fleece, 220 g/m 2

obj.číslo
9721153
9721154
9721155
9721156
9721157
9721158

velikost barva
XS
S
M
L
XL
XXL

● růžová
● růžová
● růžová
● růžová
● růžová
● růžová

obj.číslo
9705921
9705922
9705923
9705924
9705925
9705926

velikost barva
XS
S
M
L
XL
XXL

● černá
● černá
● černá
● černá
● černá
● černá

• MIKINA FLEECE MICHAEL PÁNSKÁ
• pánská fleecová mikina
• skvěle padnoucí modely v krásných tónech
• kvalitní a tvarově stálé, s plochými švy
• decentní doplňky
• materiál: 100% polyester fleece, 280 g/m²
• barva: černo-šedá

obj.číslo

velikost

9707040
9707041
9707042
9707043
9707044

S
M
L
XL
XXL

434,40 včetně DPH

359,-- Kč

809,50 včetně DPH

669,-- Kč

• BUNDA HOWARD

• s odepínatelnou kapucí, s odepínatelnými rukávy
• 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu
• 2 reflexní pásky na rukávech, 2 reflexní pásky na ramenou, přelepené švy
• materiál: 100% polyester, s PU zátěrem
• norma: EN 20471 + EN 343
• třída: bunda = 3 + 3:1; vesta = 1 + 3:1

obj.číslo
8000353
8000352
8000255
8000256
8000257
8000267
8000354
8000355

30

velikost barva
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
5XL

● žlutá
● žlutá
● žlutá
● žlutá
● žlutá
● žlutá
● žlutá
● žlutá

obj.číslo
8000351
8000246
8000247
8000248
8000258
8000249
8000313
8000314

velikost barva
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
5XL

● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová

• ZIMNÍ VESTA TONY PÁNSKÁ
• pánská vesta z příjemného směsového materiálu
• vnitřní materiál z hladkého nylonu pro snadné oblékání na oděv
• zateplení 100% polyester
• zapínání na druky
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna
• barva: černá
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obj.číslo

velikost

9701111
9701115
9701116
9701117
9701114
9701113

S
M
L
XL
XXL
XXXL

325,50 včetně DPH

269,-- Kč

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Rukavice

144,-- včetně DPH

119,-- Kč

• RUKAVICE MAXITHERM
83,50 včetně DPH

69,-- Kč

• RUKAVICE HOBBY REFLEX
•
•
•
•

rukavice z ovčí kůže a polyesteru
se zateplením
manžeta: suchý zip
norma: EN 388 1121X

obj.číslo

9
10
11

●
●
●

velikost barva

9721030
9721031
9721032
9721033
9721034
9721035

obj.číslo velikost barva
9704299
9704818
9704819

• polomáčené (latex) rukavice z akrylu a polyesteru
• podšívkový materiál udržující teplo
v chladném prostředí
• protiskluzový úchop se zdokonalenou funkčností
ve vlhkém prostředí
• norma: EN 388 1241, EN 511 X1X, EN 407 X2XXXX
• v nabídce i 3/4 máčené

reflexní žlutá
reflexní žlutá
reflexní žlutá

6
7
8
9
10
11

• RUKAVICE COMFORT

velikost

obj.číslo

velikost

1212508
1212509

S
M

1212510
1212511

L
XL

204,50 včetně DPH

169,-- Kč

131,90 včetně DPH

• PRACOVNÍ RUKAVICE SIMPLE

39,-- Kč

• RUKAVICE REGARD
•
•
•
•

polomáčené
v nabídce i s prodejní etiketou (SPE)
máčení: latex
materiál: polyester

obj.číslo
1212360
1212432
1212489

velikost barva
8
10
11

● oranžová
● oranžová
● oranžová

• RUKAVICE NITRYLEX BASIC

• zdravotnické a ochranné rukavice
• rovnoměrný rolovaný okraj
• pudr: pudrované
• materiál: latex
• barva: krémová
• obsah: 100 kusů
• tvar: univerzální, bez rozlišení pravé a levé ruky

obj.číslo

● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová
● oranžová

47,20 včetně DPH

• vyšetřovací, ochranné, nesterilní
• texturovaný na koncích prstů, rovnoměrně rolovaný okraj
• pudr: žádný – nepudrované
• materiál: nitril
• barva: modrá
• obsah: 100 kusů
• tvar: univerzální, bez rozlišení pravé a levé ruky

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

1212526
1212527

S
M

1212528
1212534

L
XL

289,20 včetně DPH

239,-- Kč

PRACOVNÍ
JEDNORÁZOVÉ
RUKAVICE

109,-- Kč

• nesterilní, vhodné pro osoby s alergií na latex
• pudr: žádný – nepudrované
• materiál: vinyl
• barva: transparentní
• obsah: 100 kusů
• délka: 24 cm

obj.číslo

velikost

obj.číslo

velikost

1212521
1212522

S
M

1212523
1212524

L
XL

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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Leifheit výrobky

895,40 včetně DPH

740,-- Kč

785,30 včetně DPH

649,-- Kč

• LEIFHEIT PEGASUS 150 SOLID SLIM SUŠÁK
NA PRÁDLO 81570

Stabilní sušák na prádlo Pegasus 150 Solid Slim značky Leifheit. Ideální
pro vnitřníi venkovní použití. Možnost zavěšení dlouhých kusů oděvů.
• šířka sušáku je pouhých 55 cm, snadná manipulace
i v rozloženém stavu
• 2 easyclipy na sušení drobného prádla
• 15 m sušicí plochy, výška sklápěcích bočnic 105 cm

obj.číslo

• LEIFHEIT PEGASUS 180 SOLID PLUS SUŠÁK
NA PRÁDLO 81510

Stabilní sušák na prádlo Pegasus 180 Solid Plus značky Leifheit.
• ideální pro vnitřní i venkovní použití
• 2x EASY Clip na sušení drobného prádla
• výška sklápěcích bočnic 105 cm
• taštička na kolíčky
• 18 m sušící plochy
• možnost zavěšení dlouhých kusů oděvů
• záruka 5 let

obj.číslo

1211139

1211140
1.487,10 včetně DPH

1.229,-- Kč
• LEIFHEIT ŽEHLICÍ PRKNO AIR BOARD
M COMPACT PLUS NF 72616

Kvalitní žehlicí prkno AirBoard Compact M Plus NF značky Leifheit.
• Lei-Tec žehlicí plocha M : 120 x 38 cm
• žehlicí plocha vyrobena ze speciálních syntetických materiálů
• nastavitelná výška od 76 cm do 95 cm - nastavitelné pro každou
tělesnou výšku
• „thermo-reflect“ technologie - o 33% rychlejší a snazší žehlení
(pára a teplo se odráží a prádlo je žehleno z obou stran současně)
• pevná odkládací plocha pro žehličku vodící anténou na kabel
s francouzskou elektrickou zásuvkou a s prodlužovačkou
• bavlněný potah
• vyrobeno z ultralehkých materiálů pro snadnou manipulaci

724,80 včetně DPH

599,-- Kč

obj.číslo
1211148

• SET - VYSAVAČ NA OKNA

A KOUPELNY NEMO
(NEMO + CLICK ADAPTÉR)

Vysává a leští okna beze skvrn.
• inovativní čištění oken díky elektrickému
odsávání vody
• vhodný na klasická i střešní okna, zrcadla,
sprchové kouty, dlaždice
• extra lehký a ergonomicky tenký design
pro jedinečně jednoduché používání
• nádržka na vodu je zabudována přímo
do rukojeti což umožňuje rychlé čistění
až na dolní okraje okna - bez narážení
na parapet
• nádržka se snadno a rychle se vyprazdňuje
• voděodolnost IPX7

32

• LEIFHEIT REGULUS

ZAMETAČ KOBERCŮ

1.512,50 včetně DPH

1.250,-- Kč

Mechanický zametač koberců REGULUS 11700
značky Leifheit.
• rychle zametá prach, špínu, vlasy, chlupy a drobné
nečistoty z koberců použití bez elektrické energie
• zametač disponuje třemi otočnými kartáči
• velký otočný knoflík k regulování výšky
• sklopná rukojeť pro úklid pod nábytkem
• záruka 2 roky
• šířka kartáčů: 22 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211170

1211079
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Leifheit výrobky
599,-- včetně DPH

495,-- Kč

• LEIFHEIT PROFI MICRO

DUO PODLAHOVÝ MOP
S KOVOVOU TYČÍ 55048

Mop Profi Micro Duo s kovovou tyčí.
• polo-profesionální podlahový mop
se zvláště odolnou konstrukcí
• mytí podlah bez kontaktu rukou
a špinavé vody a bez ohýbání zad
• snadné ždímání návleku pomocí
ždímacího systému ve vědru
PROFI nebo PROFI COMPACT
• pro všechny typy podlah
• vyměnitelné návleky ze speciálních
syntetických mikrovláken
• pohyblivý kloub pro vytírání
do osmiček
• kompatibilní s Click-Systémem
• záruka 3 roky
• rozměr mopu: 42 x 150 cm

obj.číslo

1.197,90 včetně DPH

990,-- Kč

• LEIFHEIT PROFI VĚDRO

S NÁŠLAPNÝM
ŽDÍMÁNÍM A INTEGROVANÝMI
KOLEČKY 55076

Univerzální vědro se ždímacím systémem
a integrovanými kolečky značky Leifheit.
• vhodné pro mopy Leifheit Profi nebo jiné mopy
s drátěnou konstrukcí
• ždímání bez namáčení rukou ve špinavé vodě
a bez ohýbání zad
• ždímací nástavec je ovládaný nášlapem
a ideálně vyždímá návlek
• i pro vytírání podlah citlivých na vlhko
• nově jednodušší ždímání díky většímu pedálu
• pevné držadlo a integrovaná kolečka pro
snadnou manipulaci
• nízká hmotnost – pouze 2,4 kg
• vysoká stabilita díky protiskluzovým kroužkům
na spodní straně vědra
• objem 8 litrů

obj.číslo

1211015

1210288
422,30 včetně DPH

349,-- Kč

• LEIFHEIT CLASSIC
774,40 včetně DPH

640,-- Kč

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

obj.číslo
1211018

• LEIFHEIT TWIST SYSTEM NEW M
ÚKLIDOVÁ SADA 52014

• 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

Úklidový set vědra a mopu nové generace TWIST
SYSTEM NEW značky Leifheit.

890,-- Kč

• obsahuje ochranný límec - zabraňuje nežádoucímu
rozprašování vody při ždímání
• mytí podlah bez kontaktu rukou a špinavé vody
• pro všechny typy podlah – parkety, lamino a dřevo
• univerzální 20l vědro s jedním kovovým uchem
• rotační systém umístěný přímo v držadle, možnost rychlého
ukončení přímo uživatelem
• velká rotační komora, která lze jednoduše
a rychle zasadit do vědra
• 360° rotace umožňuje vytírání do osmiček
• návlek prakticky umístěn po celé délce vytírací plochy
• vyměnitelné návleky ze speciálních mikrovláken
s výbornou absorbcí nečistot
• návlek/náhrada je vhodný především
na vytírání plovoucích a dřevěných podlah
• možné prát návlek v pračce bez aviváže
• záběr mopu 33 cm

obj.číslo

obj.číslo

1211004

1210282

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

1.076,90 včetně DPH
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Výrobky Sanytol + Alex
Novinka
102,90 včetně DPH

85,-- Kč

• SANYTOL TEKUTÉ MÝDLO
Dezinfekční tekuté mýdlo na ruce. Ničí 99.9% bakterií, mikrobů a virů
(aktivní proti Salmonella, Listeria, E-coli, chřipka). Hypoallergenní,
dermatologicky a klinicky testováno. Bez alergenů, bez parabenů,
bez fenoxyethanol, bez ftalátů. Balení s praktickým dávkovačem.
Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.).
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku. Objem: 500 ml.

obj.číslo

popis

1200440
1200441

purifiant (výtažky lípy a šalvěje)
aloe vera & zelený čaj

Novinka
95,60 včetně DPH

79,-- Kč

• SANYTOL UNI ČISTIČ 4 V 1
Dezinfekční univerzální čistič na podlahy a plochy. 4 účinky v jednom
kroku: dezifinkuje, odmašťuje, odstraní vodní kámen a provoní.
Odstraňuje 99,9% bakterií, plísní a virů (aktivní proti Salmonelle, Listeria
et E coli, SARS-CoV 2). Sprej usnadňuje čištění a dezinfikci pracovních
desek, sprch, toalet, odpadkových košů, vhodný i na čištění mikrovlnné
trouby, sklokeramických desek. Svěží vůně limetky s dlouhotrvajícím
efektem. Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.).
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Objem: 500 ml.

obj.číslo

obsah

1204048
1204038

500 ml (sprej)
1000 ml

Novinka
102,90 včetně DPH

85,-- Kč

Novinka

Novinka

95,10 včetně DPH

95,10 včetně DPH

78,60 Kč

• ALEX RENOVÁTOR NÁBYTKU
Aerosol určený k údržbě nábytku obsahuje
antistatické složky, které zabraňují znovuusazování
prachu na ošetřených plochách. Efektivně
odstraňuje otisky a redukuje 90 % pylových
alergenů a roztočů. Zanechává příjemnou vůni
limetky. Objem: 400 ml.

obj.číslo
1202637

34

78,60 Kč

• ALEX PROTI PRACHU
Aerosol obsahuje antistatické složky, které zabraňují
znovuusazování prachu na ošetřených plochách.
Určeno na všechny typy povrchů: nový i starý nábytek,
lakovaný nábytek, dřevo i lamino, kůži, mramor, sklo
a další. Efektivně odstraňuje otisky a redukuje
90 % pylových alergenů a roztočů. Zanechává
příjemnou vůni zahrady po dešti. Objem: 400 ml.

obj.číslo
1202636
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renovátor nábytku

• ALEX SPREJ

proti prachu

Sprej. 375 ml.
• renovátor čistič nábytku antistatický s vůní
pomeranče (účinky stejné jako produkt vedle
obj. 1202637)
• proti prachu na všechny povrchy s vůní zahrady
po dešti (účinky stejné jako produkt vedle
obj. 1202636)

obj.číslo

popis

1202638
1202639

renovátor nábytku
proti prachu

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Vileda výrobky
955,90 včetně DPH

790,-- Kč

713,90 včetně DPH

590,-- Kč

• VILEDA ULTRAMAX COMPLETE SET BOX

- SET MOPU SE ŠROUBOVACÍ TYČÍ A KBELÍKU

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

obj.číslo

• VILEDA TURBO
Set kbelíku a mopu Vileda TURBO odstraňuje více než 99% bakterií a virů
JEN ZA POMOCI VODY díky mikrovláknům v hlavici mopu. K důkladnému
vyčištění není nutné používat žádné chemikálie.

obj.číslo

1210229

1211300
34,20 včetně DPH

28,30 Kč
180,30 včetně DPH

149,-- Kč

• VILEDA RAINBOW HOUBIČKA 9+1 KS

• VILEDA TURBO 2V1 NÁHRADA

Vileda Rainbow houbičky jsou hygienické houbičky pro domácnost,
které jsou pohodlné pro každodenní používání. Každé balení obsahuje
10 kuchyňských houbiček, které se skládají ze dvou vrstev: měkká strana
vynikající k absorbování přebytečných tekutin a abrazivní strana k odstranění
nejodolnějších nečistot. Balení obsahuje různě barvené houbičky.

Tato náhrada je vhodná pro následující typy mopů: Easy Wring and Clean
a Vileda TURBO. Náhrada odstraní více než 99 % bakterií a virů jen
za pomoci vody. Tenká mikrovlákna fyzicky perfektně přilnou k povrchu
podlahy, kde zachytí nečistoty a více než 99 % bakterií a virů* a odstraní
je pryč bez nutnosti použití chemikálií.

obj.číslo

obj.číslo

1212022

1210274

47,20 včetně DPH

39,-- Kč

59,30 včetně DPH

49,-- Kč

• VILEDA GLITZI ALWAYS CLEAN
VISKÓZNÍ HOUBIČKA 2 KS

• VILEDA MIRACLEAN HOUBIČKA 4 KS
Vileda Miraclean houbička snadno odstraňuje skvrny (čaj, káva, vodní kámen,
značky od pera apod.) z většiny tvrdých povrchů. Může být použitá na většině
tvrdých plochách v kuchyni a v kouplně. Lze ji použít také na steny.
• je složená ze 100% pryskyřice a čistí pouze vodou

obj.číslo
1102567

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Houbička Vileda Glitzi Always Clean je navržená pro hygienické čištění bez poškrábání
citlivých povrchů nebo nádobí - minimální úsilí pro vynikající čistící výsledky.
• PUR aktivní vrstva odstraní i ty nejodolnější nečistoty
• ideální (nejen) pro drahé nádobí, jemné povrchy (teflon) a sklokeramické desky
• díky viskózní vrstvě je velmi absorpční
• hrubší povrch houbičky je celistvý a díky tomu se do houbičky nedostávají nečistoty
• 2 kusy v balení

obj.číslo
1212560
K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Přípravky na praní a do myčky

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

229,90 včetně DPH

190,-- Kč

při nákupu 4 ks Perwoll 3,6 l obdrží
zákazník Silan 900 ml 1 ks zdarma.

• PERWOLL RENEW & REPAIR 3,6 L

• KAPSLE NA PRANÍ PERWOLL RENEW 27 KS

• čistí a poskytuje intenzivní péči vašemu oblečení
• obnovuje zářivost barev, jemnost již roztřepených vláken
a posilňuje vlákna, aby se nepoškodila
• vhodný pro všechny druhy látek včetně jemných tkanin
• pere při nízkých i vysokých teplotách
• prádlo neztrácí barvu a udržuje krásné oblečení po delší dobu
• mikrovlákno odstraňuje z povrchu až 99% bakterií

• prací kapsle Perwoll pro všechny materiály
• do jsou přimíchány složky, díky kterým se snadno zbavíte skvrn
• pomůže zachovat tvar praného oblečení
• zajistí správnou intenzitu barev
• příjemná květinová vůně
• Perwoll kapsle obsahují o 85% méně vody
a jsou 3x kompaktnější než běžný tekutý prací prostředek

obj.číslo

popis

1200169
1200072

Black & Fiber
Color & Fiber

obj.číslo

popis

1213124
1213123

Renew & Care Black
Renew & Care Color

159,70 včetně DPH

132,-- Kč

119,80 včetně DPH

99,-- Kč

• LEŠTIDLO DO MYČKY 750 ML

• SOMAT ČISTIČ

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

DO MYČKY

Obsah 2x250 ml.

obj.číslo

obj.číslo

1202646

1202635

66,60 včetně DPH

55,-- Kč

325,50 včetně DPH

269,-- Kč

• SŮL DO MYČKY
Obsah 1,5 kg.

obj.číslo
1202630

325,50 včetně DPH

269,-- Kč

• SOMAT CLASSIC
100 TABLET

Tablety do myčky, 100 ks.

obj.číslo
1202325

36

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

obj.číslo
1202399

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

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

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Přípravky na praní, na toaletu / Mop

• BREF BRILLIANT GEL WC
BLOK 3X42 G

180,30 včetně DPH

149,-- Kč

Inovace od značky Bref! Naše skvělé
řešení pro vaši toaletu. Bref Brilliant Gel
se svým All in 1 složením
se 4 funkcemi nejen čistí toaletu
s každým spláchnutím a zabraňuje
usazování nečistot, ale také
poskytuje svěžest a zářivý lesk.
Až o 20 % více spláchnutí
ve srovnání s Bref Power Aktiv.

• REX POWER CAPS 40WL
• prací kapsle 3+1 (čistota, zářivost, svěžest a aromaterapie)
• 590 g
• 40 praní

obj.číslo

popis

1200936
1200937

AT Orchid Color
AT Lotus Uni

obj.číslo

popis

1213127
1213128

Artic Ocean
Spring Rain

Novinka
95,60 včetně DPH

79,-- Kč

229,90 včetně DPH

95,60 včetně DPH

190,-- Kč

79,-- Kč

• PERSIL PRÁŠEK FBS
BOX, 63 PRANÍ

Persil prací prostředek s Deep Clean technologií
obsahuje unikátní kombinaci aktivních látek,
které bojují proti těm nejodolnějším skvrnám.

obj.číslo
1200920

95,60 včetně DPH

79,-- Kč

• BREF COLOR AKTIV

• BREF DE LUXE

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

obj.číslo popis

1210353
1210354

chlorine
eucalyptus

1210355

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.

fresh flowers

obj.číslo
1204036

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

obj.číslo

popis

jasmine
magnolia

1210365

moonflower

139,-- Kč

495,-- Kč

Spray mop od Spontexu pro rychlý úklid
všech povrchů. Zásobník na vodu součástí
mopu. Oboustranná náhrada z mikrovlákna
2v1 pro mokré stírání i suché stírání prachu
a leštění. Mikrovlákno odstraňuje z povrchu
až 99% bakterií.

popis

1210352
1210359

168,20 včetně DPH

599,-- včetně DPH

• QUICK SPRAY DUO MOP

obj.číslo

• QUICK SPRAY MOP
DUO REFILL

Refill for Quick spray duo mop.
Oboustranná náhrada z mikrovlákna 2v1
pro mokré stírání i suché stírání prachu
a leštění. Mikrovlákno odstraňuje
z povrchu až 99% bakterií.

obj.číslo
1204037
K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz
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Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

ČISTÍ

DEZINFIKUJE

LIKVIDUJE

99.99%

NOVINKA

KORONAVIRŮ
testováno na SARS-CoV-2*

MR. PROPER PROFESSIONAL UNIVERZÁLNÍ
DEZINFEKČNÍ ČISTIČ 5 L
Zajišťuje důkladnou čistotu
Likviduje 99,99% virů a baktérií**
Dodává dlouhotrvající lesk a svěží citrónovou vůni
HACCP, bezpečný pro povrchy, které přicházejí do
kontaktu s potravinami
 Dezinfikuje již při 3% ředění
 1 balení = 166 L dezinfekčního čisticího prostředku





458,60 včetně DPH

379,-- Kč

obj.číslo
1202295

Baktericidní
Virucidní

229,90 včetně DPH

190,-- Kč

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
 Dezinfikuje v souladu s normami EN1276/
EN13697 (doba působení 2 min), EN14476
(doba působení 5 min)

JAR PROFESSIONAL PROSTŘEDEK NA
NÁDOBÍ CITRON 5 L





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

obj.číslo

obj.číslo

1202035

471,90 včetně DPH

390,-- Kč

1202560

71,40 včetně DPH

59,-- Kč

471,90 včetně DPH

390,-- Kč

JAR PROFESSIONAL KAPSLE DO
PROFESIONÁLNÍCH MYČEK ALL IN ONE
115 KS

ARIEL PROFESSIONAL KAPSLE NA PRANÍ
PRÁDLA COLOR 2X42 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
 Vše v jednom výrobku, není třeba
prostředek na oplachování ani sůl







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

obj.číslo

obj.číslo

1202546

1200918

Každá zkušenost se počítá.™
*Testováno na SARS-CoV-2 a obalené viry dle normy EN 14476. Doba působení 5 minut.
**Testováno na SARS-CoV-2 a obalené viry dle normy EN 14476, bakterie dle normy EN 1276 a EN 13697. Doba působení 5 minut.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

AKČNÍ NABÍDKA MR. PROPER 5 L
ZDARMA

3ks

=1x

Kupte 3 ks Mr. Proper Professional 5 L v libovolné kombinaci variant (Dezinfekční / Oceán / Citrón / Na
citlivé povrchy) a získejte 1x Mr. Proper Dezinfekční víceúčelový čisticí prostředek 3v1 750 ml ZDARMA.
Nabídka platí do konce letáku nebo do vyprodání zásob. Akce platí pouze pro objednávky na webu.
229,90 včetně DPH

229,90 včetně DPH

190,-- Kč

190,-- Kč

MR. PROPER PROFESSIONAL UNIVERZÁLNÍ
ČISTIČ CITRON 5 L

MR. PROPER PROFESSIONAL UNIVERZÁLNÍ
ČISTIČ VŮNĚ OCEÁNU 5 L

 Vhodný na čištění veřejných, kuchyňských i
sanitárních ploch a povrchů
 Jedna 5L láhev = 83 pětilitrových kbelíků
čisticího prostředku
 Není třeba oplachovat (při naředění dle
návodu na použití)
 Zanechává svěží, příjemnou citrónovou vůni
 Ekonomický provoz díky možnosti přesného
dávkování (pumpa)

 Vhodný na čištění veřejných, kuchyňských i
sanitárních ploch a povrchů
 Jedna 5L láhev = 83 pětilitrových kbelíků
čisticího prostředku
 Není třeba oplachovat (při naředění dle návodu
na použití)
 Zanechává svěží, příjemnou vůni
 Ekonomický provoz díky možnosti přesného
dávkování (pumpa)

obj.číslo

obj.číslo

1202119
Baktericidní
Virucidní

229,90 včetně DPH

190,-- Kč

1202140
Baktericidní
Virucidní

71,40 včetně DPH

59,-- Kč

MR. PROPER PROFESSIONAL ČISTIČ NA
CITLIVÉ POVRCHY 5 L

MR. PROPER DEZINFEKČNÍ VÍCEÚČELOVÝ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK 3V1 750 ML

 Odstraňuje lepkavé mastné skvrny a běžné
nečistoty
 Bezpečný pro použití na většinu
omyvatelných povrchů a podlah včetně
mramoru, přírodního kamene a keramiky
 Jedna 5L láhev = 83 pětilitrových kbelíků
čisticího prostředku
 Vhodný pro použití v automatických strojích
na mytí podlahy

 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)

obj.číslo

obj.číslo

1202290

1202155

Baktericidní
Virucidní

Každá zkušenost se počítá.™
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.

skvělé pero
z plastové
lahve.
Pilot B2P EcoBall

• Kuličkové pero se stiskacím mechanismem
a vyměnitelnou náplní
• Vyrobeno z 86 % z recyklovaných plastových lahví
s podílem 2,5 % plastů z oceánů, jezer a řek
• Tvar těla upozorňuje svým tvarem na použitý materiál
• Inkoust na olejové bázi pro hladké psaní
• Průměr hrotu: 1,0 mm
• Šířka stopy: 0,27 mm

Novinka

24,10 včetně DPH

OSTATNÍ BARVY NA OBJEDNÁNÍ
0012/2910101
černá
BA RVA

EC O BA LL

●
●
00
12/2910103
●
●
0012 / 29104

2

19,90 Kč

N Á PLŇ

červená
modrá
zelená

obj.číslo
0201443

barva

● modrá

EcoBall
je vyrobený z

86

%

z recyklovaných plastů

s podílem 2,5 % plastů
z oceánů, jezer a řek.*
* Pevný plastový materiál získaný z oceánů,
pláží, řek, jezer a břehů vodních toků.

