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Vyhrazujeme si právo na změnu cen
a předčasné ukončení akce.

NOVINKY, SLEVY, AKCE
PLATNOST OD 1. 11. 2021 - 28. 2. 2022



NECHTE SI OD NÁS UDĚLAT 
NABÍDKU NA NÁPLNĚ 
DO VAŠICH TISKÁREN
- SPOLUPRACUJEME S OSVĚDČENÝM 
  DODAVATELEM ALTERNATIVNÍCH NÁPLNÍ
- NOVÉ CENY I O VÍCE JAK 
  25 % DOLŮ Z PŮVODNÍCH CEN
- VYSOKÁ SPOLEHLIVOST KAZET 
  (REKLAMACE POD 1 %)
- ZAJIŠŤUJEME ZPĚTNÝ ODBĚR
  POUŽITÝCH NÁPLNÍ

S námi ušetříte.

Maximální spolehlivost, 
jedinečná kvalita tisku.

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

rozvoz zbo ží zdarma od 1000,--
 K

č  
be

z D
P H

ODVOZ 
ZDARMA

TONERY
A CARTRIDGE

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

Tiskněte plnou rychlostí.

Originál.



S námi ušetříte.

Maximální spolehlivost, 
jedinečná kvalita tisku.
Tiskněte plnou rychlostí.

Praktický automatický start/stop s integrovanou světelnou závorou  Manuální 
obousměrný chod  Světelná indikace přetížení a přehřátí  Možnost náhodné 
skartace kancel. sponek  Bez nutnosti mazání a údržby

12 l

10 
listů

5×18

Praktický automatický start/stop s integrovanou světelnou závorou  
Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu  Světelná indikace 
přetížení a přehřátí  Bez nutnosti mazání a údržby

12 l
DÁREK: Karta LIDL v hodnotě 250 Kč

DÁREK: 
Sada Fa – sprchový gel   
a deodorant

Spolehlivé skartovače Dahle bez nutnosti mazání a údržby.

25 l

90

4×12

23 l

PROBLÉMY
S TECHNIKOU?

Naše skartovače přinášejí klid.

Prodloužená záruka 1 rok navíc při registraci *

Inteligentní skartovač ke kancelářskému stolu  Bez nutnosti mazání a údržby 
 Navíc samočistící řezné vláce  Automatický start/stop s integrovanou 
světelnou závorou  Manuální obousměrný chod  Reverzní automatická 
funkce pro snadné uvolnění zaseknutého papíru  Světelná indikace přetížení 
a plného koše  Indikátor přehřátí  Likvidace posledního zbylého listu 
pro bezpečné zničení dat  Úsporný pohotovostní režim  Možnost náhodné 
skartace kancel. sponek

Ušetřete svůj čas pomocí automatického podavače až na 90 listů
Skartace až 10 listů manuálně / 90 listů automaticky  Automatický stop/start 
motoru  Bezpečné automatické zastavení motoru  Funkce zpětného chodu  
Indikace plného koše  Optický ukazatel přetížení  Likvidace platební karet  
Náhodná skartace drátků  Bez nutnosti mazání a údržby  Doba chlazení: 25 min.  
Nepřetržitá doba provozu při manuálním podávání: ≥ 60 min.

DÁREK: Zrnková káva Jacobs Barista, 1 kg
DÁREK: Překapávač Melitta Easytop II 

*  Pro získání prodloužené záruky registrujte skartovač do 31. 12. 2021 na www.dahle-office.com. 

PaperSAFE® 100 PaperSAFE® 140

5 
listů

5×18

10 
listů

4×12

PaperSAFE® 240 ShredMATIC® 90
obj.č: 0600795obj.č: 0601015

obj.č: 0600796 obj.č: 0601012

AKCE

1.350,-- 
bez DPH

1.633,50 
včetně DPH

AKCE

1.990,-- 
bez DPH

2.407,90 
včetně DPH

AKCE

3.290,-- 
bez DPH

3.980,90 
včetně DPH

AKCE

5.490,-- 
bez DPH

6.642,90 
včetně DPH

Originál.



• 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! 4x karton + Prací pr. Persil FBS

kód akce: 0135578

4x                  +

kód akce: 0135593

12x karton + A Aku vrtačka FIELDMANN

12x                  +6x                  +

6x karton + A Aku šroubovák FIELDMANN

kód akce: 0135592

24x karton + Hybridní zastřihovač vousů

kód akce: 0135594

4x                  +

kód akce: 0135579

4x karton + Somat tab. Excellence
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Akce Z-Z ručníky + kancelářský papír

AKCE

2.700,-- 
bez DPH

3.267,-- 
včetně DPH

AKCE

5.400,-- 
bez DPH

6.534,-- 
včetně DPH

DÁREK

450,-- 
bez DPH

544,50 
včetně DPH

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

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

DÁREK

495,-- 
bez DPH

599,-- 
včetně DPH

AKCE

1.980,-- 
bez DPH

2.395,80 
včetně DPH

AKCE

1.800,-- 
bez DPH

2.178,-- 
včetně DPH

AKCE

1.800,-- 
bez DPH

2.178,-- 
včetně DPH

4x                 +

kód akce: 0135595

4x karton + Prací pr. Persil FBS

4x                 +

kód akce: 0135596

4x karton + Somat tab. Excellence

AKCE

1.980,-- 
bez DPH

2.395,80 
včetně DPH

AKCE

2.970,-- 
bez DPH

3.593,70 
včetně DPH

6x karton + A Aku šroubovák FIELDMANN

kód akce: 0135597

6x                 +

12x karton + A Aku vrtačka FIELDMANN

kód akce: 0135598

12x                 +

AKCE

5.940,-- 
bez DPH

7.187,40 
včetně DPH

24x                  +

AKCE

10.800,-- 
bez DPH

13.068,-- 
včetně DPH

24x karton + Hybridní zastřihovač vousů

kód akce: 0135599

24x                 +

AKCE

11.880,-- 
bez DPH

14.374,80 
včetně DPH



PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Akce kancelářský papír
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Kapesníky BOX: mix karton SNĚHULÁK, 
ČERVENÁ - (60 ks, 3vrs., parfemace, 
krabička úprava SOFT touch)
obj.č: 1103117

AKCE

18,40 
bez DPH

22,30 
včetně DPH

Toaletní papír – SNĚHULÁK 
8 rolí, 3 vrstvy, (vánoční 
embossing, zlatá barvy ražby) 
obj.č: 1102265

AKCE

37,90 
bez DPH

45,90 
včetně DPH



• PROPISKA SOTTI TOUCH
Tenká kovová propiska SOTTI s touch koncem  
s chromovými doplňky a třemi tenkými proužky. 
Náplň X-20, modře píšící. Potisk: laser.

• PLAST/SILIKONOVÁ POWER BANKA
Plast/silikonová power banka s 4000 mAh baterií, solárním 
nabíjením a 1 LED diodou. Dodáváno vč. USB mikro 
kabelu. Potisk: 1 barva.

 • PRKÉNKO NA KRÁJENÍ
Prkénko na krájení z bambusu ve tvaru vánočního stromečku. 
Rozměr 200 x 300 x 10 mm. Potisk: laser.

 • PRKÉNKO NA KRÁJENÍ
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru prasete. 
Rozměr 298 x 200 x 10 mm. Potisk: laser.

• PROPISKA MARCI
Plastová propiska MARCI z kukuřičného PLA plastu 
(přírodní náhražka plastu vyrobená ze škrobu fermentované rostliny). 
Velkoobsahová náplň, modře píšící. Potisk: 1 barva.

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
100 22,40 / 1 ks
300 17,90 / 1 ks
500 16,60 / 1 ks

AKCE

od 17,90 
bez DPH

21,70 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
100 17,-- / 1 ks
300 11,60 / 1 ks
500 10,60 / 1 ks

AKCE

od 10,60 
bez DPH

12,80 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 348,70 / 1 ks

100 337,10 / 1 ks
250 328,60 / 1 ks

AKCE

od 328,60 
bez DPH

396,90
včetně DPH

 • ŠKRABKA NA LED
Plastová škrabka na led s rukavicí 210T polyester. 
Potisk: 1 barva.

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 80,-- / 1 ks

100 66,50 / 1 ks
250 57,70 / 1ks

AKCE

od 57,70 
bez DPH

69,80 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 123,70 / 1 ks

100 116,20 / 1 ks
250 111,60 / 1 ks

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 121,40 / 1 ks

100 114,-- / 1 ks
250 109,70 / 1 ks

AKCE

od 111,60 
bez DPH

135,-- 
včetně DPH

AKCE

od 109,70 
bez DPH

132,70
včetně DPH
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Reklamní předměty
Individuální kalkulace reklamních předmětů podle počtu 
objednaných ks. Zboží je určené pouze na prodej s potiskem.
Termín dodání 2 - 3 týdny od odsouhlasení návrhů.

• • •



• NEREZOVÝ TERMO HRNEK
Nerezový termo hrnek s dvojitými stěnami a barevnými 
plastovými částmi, v dárkové krabičce, 450 ml.
Potisk: laser.

• LAHEV NA PITÍ
Hliníková sportovní láhev na pití, 550 ml.
Potisk: laser.

• SADA NA VÍNO
Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v bambusové 
krabičce. Potisk: laser.

• FLANELOVÁ FLEECOVÁ DEKA
Flanelová fleecová deka, 280 gr/m². Zabaleno bílou stuhou s potisknutelnou papírovou 
kartou. Rozměr 1200 x 1500 mm. Potisk: komplimentka s plnobarevným tiskem.

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Reklamní předměty
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počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 130,90 / 1 ks

100 123,50 / 1 ks
250 118,90 / 1 ks

AKCE

od 118,90 
bez DPH

143,90 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 190,80 / 1 ks

100 183,40 / 1 ks
250 178,80 / 1 ks

AKCE

od 178,80 
bez DPH

216,30 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 372,10 / 1 ks

100 340,30 / 1 ks
250 335,20 / 1 ks

AKCE

od 335,20 
bez DPH

405,60 
včetně DPH

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 327,70 / 1 ks

100 320,30 / 1 ks
250 315,60 / 1 ks

AKCE

od 315,60 
bez DPH

381,90 
včetně DPH

• FLANELOVÁ FLEECOVÁ DEKA
Fleecová deka s vánočním motivem a stuhou, 
160 g/m². Rozměr 1300 x 1600 mm. 
Potisk: 1 barva.

počet (ks) cena (Kč bez DPH)
50 243,30 / 1 ks

100 234,70 / 1 ks
250 229,60 / 1 ks

AKCE

od 229,60 
bez DPH

277,80 
včetně DPH



• LÁTKA DEKORAČNÍ 
   - ORGANZA
Dekorační slavnostní organza je vhodná 
na výzdobu svátečního stolu, na výzdobu 
adventích věnců a jiných dekorací. Vynikne 
i při balení dárků a při vánočním aranžování. 

• barva: bílostříbrná
• materiál: 100% polyester
• rozměr: 200 x 28 cm
• mix vzorů

obj.číslo
9299600

• SPRAY 100 
   + 10 ŠABLON 
Sníh ve spreji s 10-ti šablonami 
s vánočními motivy. Ozdobte si okno 
krásnými vánočními motivy. Pomáhá 
vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru. 
Používá se k dekoraci oken, výkladních 
skříní, zrcadel, větviček, apod.

NÁVOD: Sprej musí mít pokojovou 
teplotu. Před použitím důkladně 
protřepat. Ze vzdálenosti 30 cm 
aplikovat rovnoměrně nástřik na suchý 
a čistý povrch. Nástřik lze ze skla 
odstranit vodou. Objem: 150 ml.

obj.číslo
9266943
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Tvorba dekorací na Vánoce

obj.číslo barva obsah rozměr
9288607 malé 10 ks 16 cm
9288608 velké 10 ks 28 cm

• PRSKAVKY
Vánoční prskavky jsou určené pro venkovní použití. 
Minimální věková hranice prodeje je 18 let.

NÁVOD: Prskavky zapalujte jednotlivě nad nehořlavým 
povrchem. Po dohoření jsou prskavky stále horké, 
doporučujeme odložit například do sklenice s vodou.

• VÁZACÍ STUHA 
Vázací stuha glitrová - mix 5 barev 
(zlatá, stříbrná, červená, fialová, modrá).
Vhodné k balení dárků nebo vázání květin. 
Přetažením konců stužky 
přes nůžky můžete vytvářet 
nádherné lokny a stuhu 
různě zakroutit.

• šířka: 1 cm
• délka: 20 m

obj.číslo
9288606

• OKENNÍ FÓLIE - VÁNOCE
Okenní fólie glitrové - vločky a hvězdy - Vyzdobte si okno 
těmito krásnými samolepkami na okno. Vytvoří Vám 
kouzelnou atmosféru domova.

NÁVOD: Sloupněte z podložky obrázek a umístěte na čisté, 
případně navlhčené sklo stranou, která byla na podložce.
Obrázek elektrostaticky přilne. Fólie se snadno sloupne 
a dá se přemístit. Dostupné i v jiných motivech a barvách.

• rozměr: 200 x 300 x 1 mm (Š x V x H)

obj.číslo
9288605

• UBROUSEK - VÁNOCE
Papírové vánoční ubrousky s moderně zpracovaným motivem 
vloček. Vytvoření decentní vánoční atmosféry stojí 
na maličkostech. I taková drobnost, jako vánoční ubrousky 
změní ráz vašeho stolování. Ubrousek je velice kvalitní 
z třívrstvého papíru.

• rozměr: 330 x 330 x 1 mm (Š x V x H)
• vyrobeno v EU

• SVÍCEN
Vánoční kulatý dřevěný svícen 
s vyřezaným stromkem - Uvnitř svícnu 
je plechový kalíšek na čajovou svíčku. 
Stačí ji vložit, zapálit a užívat 
si vánoční čas.

• rozměr: 55 x 80 x 55 mm

obj.číslo
9289605

• BALICÍ PAPÍR - DĚTSKÝ
Balicí papír, vánoční role, 
10 různých dětských vzorů. 

• rozměr role: 200 x 70 cm
• gramáž: 80 g / m²
• balení: 60 ks

obj.číslo
9289604

obj.číslo
9288609

• BALICÍ PAPÍR - VÁNOCE
    WINTER WOODLAND
Balicí papír, vánoční role, 
5 různých vzorů. 

• rozměr role: 200 x 70 cm

obj.číslo
9289601

AKCE

23,50 
bez DPH

28,40 
včetně DPH

AKCE

30,-- 
bez DPH

36,30 
včetně DPH

AKCE

20,70 
bez DPH

25,-- 
včetně DPH

AKCE

26,50 
bez DPH

32,10 
včetně DPH

AKCE

137,20 
bez DPH

166,-- 
včetně DPH

AKCE

64,90 
bez DPH

78,50 
včetně DPH

AKCE

23,20 
bez DPH

28,10 
včetně DPH

AKCE

54,60 
bez DPH

66,10 
včetně DPH

AKCE

18,50 
bez DPH

22,40 
včetně DPH

AKCE

6,50 
bez DPH

7,90 
včetně DPH

16 cm

28 cm



PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Tvorba dekorací na Vánoce - pískování
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• OKENNÍ FÓLIE - VÁNOCE
Okenní fólie glitrové - vločky a hvězdy - Vyzdobte si okno 
těmito krásnými samolepkami na okno. Vytvoří Vám 
kouzelnou atmosféru domova.

NÁVOD: Sloupněte z podložky obrázek a umístěte na čisté, 
případně navlhčené sklo stranou, která byla na podložce.
Obrázek elektrostaticky přilne. Fólie se snadno sloupne 
a dá se přemístit. Dostupné i v jiných motivech a barvách.

• rozměr: 200 x 300 x 1 mm (Š x V x H)

obj.číslo popis
9250170 hvězda

• DĚROVAČKY NA PĚNOVKU
Zpracuje pěnovku až o síle 2 mm. Různé motivy, ideální pro výrobu 
dekorací a tvoření v rámci výtvarných kroužků. Možné použít i na papír, 
karton, lepenku, atd. Velikost motivu cca 25 mm. Vhodné pro děti do 3 let.

• PĚNOVKA - JUMBO PACK
Pěnovka různých tvarů a barevných mixů, 
samolepicí. Velikost tvarů 10 - 40 mm.

obj.číslo popis obsah
0234078 hvězdy 50 ks
0234079 sněhové vločky 22 ks

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

obj.číslo
1002001

obj.číslo popis
9256800 Vánoční baňka
9256801 Vánoční andělíček

• DŘEVĚNÉ VÁNOČNÍ DEKORACE
Dřevěná dekorace s výřezem k vypískování barevným pískem. 
Velikost: výška 11 cm. Dřevěná překližka, tloušťka 3 mm.

obj.číslo barva
9256807 žlutá 
9256809 červená

• BAREVNÝ PÍSEK
Barevný písek pro kreativní tvoření. Jedná se o vysoce 
kvalitní přírodní křemičitý písek. Velikost zrna je max 0,3 
mm. Písek je vhodný pro: tvoření obrázků pomocí šablon, 
vysypávání mandal a obrazců na volnou podložku, 
pro tvorbu dekorativních váz, dekorační práce, jako zdobení 
stolů, pod svíčky, atd...Písek je námi ručně barvený vodou 
ředitelnými barvami - ekologické barvy, které neobsahují 
žádné pryskyřice, ethylenglykol, těžké kovy, VOC ani APEO. 
Dostupné i v jiných barvách.

• HVĚZDA POLYSTYRENOVÁ
Výrobek určený pro ozdobení.

• balení/sada: 12 ks
• rozměry: 80 mm

obj.číslo
0205363

• ŠABLONA NA PÍSKOVÁNÍ 
- ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Tento kalendář je ideální dárek 
na prosincové večery, kdy si děti každý 
den mohou vybarvit barevným pískem 
jeden z 24 dílků kalendáře. Na Štědrý 
den tak budou mít krásný obraz. Balení 
obsahuje: 1x šablonu velikosti 297 mm 
x 630 mm. Šablona neobsahuje písek.

obj.číslo
9256706

obj.číslo popis
9250173 vločka

obj.číslo popis
9250174 stromek

AKCE

135,90 
bez DPH

164,40 
včetně DPH

AKCE

65,20 
bez DPH

78,90 
včetně DPH

AKCE

103,-- 
bez DPH

124,60 
včetně DPH

AKCE

161,20 
bez DPH

195,10 
včetně DPH

AKCE

18,60 
bez DPH

22,50 
včetně DPH

AKCE

207,70 
bez DPH

251,30 
včetně DPH

AKCE

72,70 
bez DPH

88,-- 
včetně DPH

obj.číslo popis
9257709 andělíček mandalka

• DŘEVĚNÉ VÁNOČNÍ DEKORACE
Dřevěné dekorace v různých barvách a motivech. Obsah 12 ks.

obj.číslo popis velikost barvy
9299604 stromky 4 cm mix zelené. bílé a červené
9299601 anděl 3 cm mix modré, šedé a oranžové

AKCE

32,50 
bez DPH

39,30 
včetně DPH

AKCE

14,10 
bez DPH

17,10 
včetně DPH

AKCE

31,50 
bez DPH

38,10 
včetně DPH

obj.číslo šablona rozměr
9257800 Mikuláš 148 x 210 mm

• • • NOVÁ TECHNIKA PÍSKOVÁNÍ
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 Kreativní dárky

• PLYŠOVÝ NOTES
Stylový notes s plyšovým povrchem 
v různých barvách a motivech. 
Linkovaný notes, 148 vnitřních stran.

obj.číslo motiv
9256649 Doggie
9256740 Panda
9256741 Lama

• DIAMANTOVÝ 
    OBRÁZEK - KOLIBŘÍK
Návod: Odstraňte ochrannou fólii 
z obrázku. Jednotlivé diamanty 
přenášejte pomocí tužky na lepivá 
místa na obrázku. Poté tužkou 
přimáčkněte na obrázek. Vznikne 
Vám krásný obrázek z diamantů, 
který si můžete vystavit. Balení 
obsahuje: 1000 ks diamantů různých 
barev, obrázek a 1x tužka s aplikátorem.

obj.číslo
9256644

• KOUPELOVÉ BOMBY
Obsahuje: 3x barevný prášek, 
1x bombu, 1x soda, 2x forma, 
1x esenciální olej, 1x obrázkový 
návod. Vhodný pro děti od 8 let.

obj.číslo popis
9266940 Lama
9266942 Ananas

• SADA MALOVÁNÍ NA KAMENY
Malování na kamínky je velkým hitem posledních let. 
Malování na kameny v dětech probouzí kreativitu, 
rozvíjí jejich fantazii i jemnou motoriku. Kamínky 
poté můžete doma vystavit nebo jimi obdarovat 
své blízké.

Sada obsahuje:
• 6 říčních oblázků
• 4 akrylové barvy
• 4 sady vytlačovacích obtisků
• 1 štětec a dřevěnou špachtli
• vhodné pro děti od 6 let

obj.číslo
9266941

• ZAŽEHLOVACÍ KORÁLKY NA DESTIČKY
K sestavení obrázků z korálků používejte podložky pro korálky, 
na které buď podle šablon nebo podle vlastní fantazie vytváříte 
nejrůznější motivy. Poté na vyskládaný obrázek položte běžný pečící 
papír a zažehlete žehličkou ohřátou na nejvyšší stupeň. Nechte korálky 
vychladnout, obrázek sejměte z podložky a máte hotovo! Vhodné 
pro děti na podporu jemné motoriky. Korálky nemusíte jen zažehlovat, 
můžete je používat jako normální korálky a navlékat je na provázek. 
Korálky jsou vyrobeny z bioplastu vyrobeného z cukrové třtiny 
- nezvyšuje dopad CO2. Doporučený věk 5+, nevhodné pro děti do 3 let, 
obsahuje malé dílky, nebezpečí zadušení. 

obj.číslo popis
9277603 Zažehlovací korálky - barevné, 5000 ks
9277608 Zažehlovací korálky - svítící ve tmě, 1000 ks
9277604 Destičky pro zažehlovací korálky, 5ks

AKCE

207,10 
bez DPH

250,60 
včetně DPH

AKCE

134,-- 
bez DPH

162,10 
včetně DPH

AKCE

196,-- 
bez DPH

237,20 
včetně DPH

AKCE

139,40 
bez DPH

168,70 
včetně DPH

AKCE

74,80 
bez DPH

90,50 
včetně DPH

AKCE

108,80 
bez DPH

131,60 
včetně DPH

AKCE

188,70 
bez DPH

228,30 
včetně DPH

• SADA NA SCRAPBOOKING  
    - DĚTÁTKO, ALBUM 
Krásná sada scrapbooking pro ozdobení alba vašeho 
dítěte. Sada obsahuje 10 různých druhů papírů a mix 
doplňků na výrobu Vašeho originálního fotoalbumu.
Dostupné i v jiných motivech.

obj.číslo popis
9299606 sada Scrapbooking
9286908 album černý (15 x 15 cm)
9286909 album přírodní (15 x 15 cm)

AKCE

222,80 
bez DPH

269,60 
včetně DPH

AKCE

131,20 
bez DPH

158,80 
včetně DPH

• FOTOKARTON  
    BAREVNÉ  
    ZLATÉ HVĚZDY
Balení obsahuje 10 archů 
fotokaronu - 300 g, 25 x 35 
cm. Barevné kombinace 
- zlaté hvězdy s různým 
barevným podkladem 
- bílý, červený, modrý, 
zelený a černý.

obj.číslo
9299703

AKCE

66,30 
bez DPH

80,30 
včetně DPH
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• SPECIÁLNÍ PAPÍRY/FÓLIE, A4
Barevné sady v lepené vazbě bloku A4. Mix barev, 10 listů. 
Ideální pro tvoření drobných papírových dekorací a detailů.

obj.číslo popis cena (Kč bez DPH)
9267603 Metalický papír - 1 49,--
9267604 Celofánová fólie - 2 39,--
9267605 Lakovaný papír - 3 48,-- 
9267606 Hedvábný papír - 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.

Postup při odlévání olova:
Pro použití sady na odlévání olova je potřeba zajistit nádobu 
(kovovou) 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
9258702 sada v sáčku

obj.číslo popis
9267701 sada v krabičce

• 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 cena (Kč bez DPH)
0205535 7 ks (10,5 ml) 79, --
0205534 12 ks (10,5 ml) 149,--
0205536 10 ks (22 ml) 219,--

• ŠABLONY OBRÁZKOVÉ - 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 popis
9258700 Vánoční šablony ( mix motivů)
9258701 Zvířata (mix motivů)

• ŠABLONY OBRÁZKOVÉ 
    - VÁNOČNÍ MOTIVY
Souprava vánočních vzorníků šablon 
s dekoračními motivy pro barvy 
na sklo. 12 listů / 33 motivů.

obj.číslo
9256694

• VYŠKRABOVACÍ  
    NOTES - 10 LISTŮ
Vyškrabovací notes 260 x 190 mm. 
12 listů. Cena je uvedena za 1 ks.

obj.číslo
9256087

• 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. Obsah 8 ks.

obj.číslo
9256080

AKCE

6,-- 
bez DPH

7,30 
včetně DPH

AKCE

15,60 
bez DPH

18,90 
včetně DPH

AKCE

199,-- 
bez DPH

240,80 
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

141,-- 
bez DPH

170,60 
včetně DPH

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

AKCE

od 39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

od 79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH
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Tvorba razítek, modelovací hmota

• RAZÍTKA ALADINE STAMPO NOËL, 
    12 KS - POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Sada obsahuje 12 razítek a 3 razítkovací polštářky. 
Razítka jsou v praktickém balení - vyloupněte z pěnové 
desky, poté je můžete vrátit a snadno uskladnit. Velikost 
platíčka je 11 x 11 cm. Razítka můžete využít na vánoční 
přání, prostírání. Dále je možné ozdobit si jím polštáře, 
vánoční utěrky, textilní tašku atd. Hodí se i na tisk 
do hmot, keramiky i jako dekorace při výrobě těsta.

obj.číslo
9266843

• DŘEVĚNÁ DIÁŘOVÁ RAZÍTKA 
    ALADINE - VÁNOCE
Obsahuje 14 kusů razítek. Dřevěná razítka 
ve skleněné praktické dóze. Ideální jako diářová 
razítka, k dozdobení stránek, vánočních přáníček 
a visaček. Razítka mají hladkou texturu, 
která zajišťuje perfektní tisk na papír. Možné 
použít i do samotvrdnoucích hmot. Když použijete 
textilní barvu - lze tiskat i na textil. Hodí se i jako 
dekorace při výrobě těsta.  

obj.číslo
9266748

• RAZÍTKA ALADINE     
    STAMPO CHRISTMAS   
Nápaditá veselá vánoční razítka. 
Vyrábějte letos práníčka s vtipem! 
Sada obsahuje gumová razítka 
na výrobu papírových přáníček, 
visaček, balicích papírů, dekorací 
i drobných dárků. Hodí se i na potisk 
textílií, či tisk do hmot, keramiky 
i jako dekorace při výrobě těsta.

obj.číslo popis
9266842 vločky
9266840 adventní kalendář, vločky

BE
Z K

ONZERVANTŮ

Bílá 
= skutečně 
    bílá!

Skvělá  
náhrada  
za tradiční  
materiály  
bez nutnosti  
vypalování

• HYPOALERGENNÍ SAMOTVRDNOUCÍ 
    MODELOVACÍ HMOTA DO&DRY
Jemná a lehce zpracovatelná hmota, vhodná pro jakoukoli 
kreativní tvorbu jako náhrada za přírodní materiály bez nutnosti 
vypalování v peci. Vytvořený výrobek vytvrdne samovolně 
na vzduchu do cca 24 hod. Poté jej lze dále upravovat - barvit, 
brousit, lepit, lakovat apod. Při práci s hmotou lze přidáním 
malého množství vody předejít vysychání. Po zaschnutí je možné 
pomocí vody přidávat drobné detaily a povrch vyhladit. 
Hmotnost 500 g a 1000 g. Barva: bílá a terakota.

obj.číslo obsah barva cena (Kč bez DPH)
0205662 500 g bílá 63,20
0205657 1000 g bílá 106,60
0205699 500 g terakota 63,20
0205668 1000 g terakota 106,60

• FORMA NA ODLÉVÁNÍ      
    - VÁNOCE
Vyrobte si originální sádrové odlitky. 
Plastová forma k opakovanému 
používání, rozměr 20 x 30 cm. 
Vhodná pro odlévání ze sádry, 
modelovací hmotu apod.

obj.číslo
9256623

AKCE

od 63,20 
bez DPH

76,50 
včetně DPH

AKCE

39,10 
bez DPH

47,30 
včetně DPH

AKCE

162,40 
bez DPH

196,50 
včetně DPH

AKCE

180,20 
bez DPH

218,-- 
včetně DPH

AKCE

184,20 
bez DPH

222,90 
včetně DPH

AKCE

184,40 
bez DPH

223,10 
včetně DPH

vločky adventní kalendář,
vločky
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• KREATIVNÍ SET - NÁRAMKY 5 KS
Kreativní set pro holky - Náramky (5ks) - rozvíjí kreativní myšlení, fantazii 
i smysl pro estetiku. Kreativitě se meze nekladou. Vyrobte si originální náramky, 
které budou výborným módním doplňkem každé slečny. 

KREATIVNÍ SET OBSAHUJE: 11x barevné provázky, 5x zlaté korálky, 10x spony, 
20x kroužky, 5x háčky, 1x pomůcka na vázání provázků, návod k použití.

obj.číslo
9577901

• KREATIVNÍ SET - PRSTÝNKY 5 KS
Kreativní set prstýnky pro šikovné holčičky. Vyrobte si s dětmi vlastní 
originální prstýnky. Díky těmto kreativním setům si vaše děti procvičí 
prstíky a zdokonalí se v ručních pracích. Každý kousek bude originální.

BALENÍ OBSAHUJE: 5 ks prstýnků různé velikosti, lepidlo, pinzeta, třpytky.

obj.číslo
9377909

• KREATIVNÍ SET 
Kreativní sada, se kterou si můžete
vyrobit diář podle vlastní fantazie. 
Sada obsahuje diář, pero 
a kreativní doplňky na zdobení 
(kamínky, bambulky,...) 
Velikost diáře: 10 x 17,5 mm.

obj.číslo
9377908

• KREATIVNÍ SET - SOVA MODRÁ 2 KS
Kreativní set - sova modrá. Díky těmto kreativním setům si vaše děti 
procvičí prstíky a zdokonalí se v ručních pracích. Každý kousek bude 
originální a jedinečný. Můžete si jim jen tak vyzdobit byt, nebo si s ním 
mohou děti hrát, případně jej můžou maminky využít jako jehelníček.

BALENÍ OBSAHUJE: filc, látku, stuhu, plstěnou výplň, návod.

obj.číslo
9276906

• KREATIVNÍ SET - GIRLANDA SOVY HNĚDÁ
Kreativní set - girlanda s hnědými sovami. Vyrobte si s dětmi originální ozdobu 
se sovičkou a srdíčky. Děti si procvičí svoje prstíky a rozvinou kreativní myšlení. 
Ozdoba je v hnědo - šedé barvě.

BALENÍ OBSAHUJE: filc, látku, nit, koule, výplň, rolnička, návod.

obj.číslo
9276908

• JOVI BOX PRSTOVÉ BARVY
Speciální barvy pro nanášení na papír přímo 
prstem. Není třeba ředit vodou. Barvy jsou 
navzájem míchatelné. Lehce omyvatelné 
z prstů. Pozor: produkt obsahuje malé části, 
které může dítě snadno přehlédnout. 
Používejte za dozoru dospělé osoby. 
Vhodné pro děti od tří let. 

obj.číslo
9577902

• SADA S TISKAŘSKOU PĚNOU  
    - PRO DĚTI
Sada s tiskařskou pěnou obsahuje: 100 ml 
barvu na linoryt (červená, založená na vodní 
bázi), váleček 45 mm, misku na linoryt 19,5 
x 23,5 cm, 2x tiskařskou pěnu 14 x 20 cm.

obj.číslo
9577903

• VELKÁ CESTOVATELSKÁ  
    SADA - 96 KS
Obsah balení: různé barvy v tubě, 
pastely, pastelky, štětce, špachtle, 
plátno, tužky, paleta, struhadlo, guma, 
blok, stojan, taška...

obj.číslo
9577905

• JOVI MALOVÁNÍ PLASTELÍNOU
    CRAZY MONSTERS SADA
Úžasná a zábavná technika s Vaší oblíbenou rostlinnou 
plastelínou JOVI, která nikdy nevyschne, takže zábava 
je nekonečná. Sada je v obalu, který byl navržen tak, 
aby sloužil i jako kartónové pouzdro. Sada obsahuje: 8 ks 
plastelíny 50 g / 8 neonových barev / 3 ks předkreslené 
papíry + 2 ks čisté papíry / 1 ks kartónový rámeček 
na vystavení výtvorů / 3 ks modelovací nože / 1 ks váleček /
 1 ks foto návod krok za krokem / 1 ks kartonové pouzdro.

obj.číslo
9577904

Kreativní dárky

AKCE

47,40 
bez DPH

57,40 
včetně DPH

AKCE

50,70 
bez DPH

61,30 
včetně DPH

AKCE

148,80 
bez DPH

180,10 
včetně DPH

AKCE

54,60 
bez DPH

66,10 
včetně DPH

AKCE

105,20 
bez DPH

127,30 
včetně DPH

AKCE

495,10 
bez DPH

599,-- 
včetně DPH

AKCE

298,-- 
bez DPH

360,60 
včetně DPH

AKCE

299,70 
bez DPH

362,60 
včetně DPH

AKCE

2.505,80 
bez DPH

3.032,-- 
včetně DPH
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• GUMOVATELNÁ PERA SE STISKACÍ MECHANIKOU
Oblíbená praktická pera pro školáky – psaní textu bez přepisování. Stačí vygumovat 
napsaný text a snadno napsat nový. Balení v barevném displeji a mixu motivů. 
Barva náplně: modrá. Náhradní náplň dostupná pod obj. č. 0251701. 
Šířka stopy: 0,5 mm. Balení: 36 ks/ displej. 

obj.číslo popis
9256746 Star Wars
9256747 Buldogs
9256748 Candy Cats

AKCE

44,80 
bez DPH

54,20 
včetně DPH

AKCE

35,90 
bez DPH

43,40 
včetně DPH

AKCE

35,90 
bez DPH

43,40 
včetně DPH
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Psací potřeby / DIY sady

• STABILO® FLOW MODERN OFFICE
Pro ty, kteří hledají to správné a stylové plnicí pero. STABILO Flow se rozšiřuje 
o další řadu MODERN OFFICE, jejíž součástí jsou tři nové, elegantní, 
pastelové barvy - pastelová žlutá, pastelová tyrkysová a pastelová růžová.

obj.číslo barva
9286903 ● pastel. žlutá

obj.číslo barva
9286904 ● pastel.růžová

obj.číslo barva
9286905 ● tyrkysová

• POPISOVAČ LAKOVÝ PAINT MEDIUM
Lakový popisovač s kulatým hrotem 2,2 - 2,8 mm. Uni-ball Paint popisovač je navržen pro trvalé značení 
sytými barvami na jakémkoli povrchu: na papíře, skle, kovu, plastu, dřevu, tkanině a kameni. Tento lakový 
popisovač je skvělý pro umělce, studenty i průmysl. Permanentní inkoust je odolný vůči teplu, vodě 
a vyblednutí a neobsahuje síru ani křemík. Tělo popisovače: hliník. Vyrobeno v Japonsku.

• na různé materiály
• permanentní značení
• vnitřní i venkovní použití
• oděruvzdorné a světlostálé značení
• syté barvy

obj.číslo barva
2574170 ● černá
2574171 ● červená
2574179 ● fialová
2574183 ● hnědá
2574172 ● modrá
2574176 ● oranžová
2574178 ● růžová

obj.číslo barva
2574184 ● stříbrná
2574173 ● sv.modrá
2574175 ● sv.zelená
2574182 ● šedá
2574174 ● zelená
2574185 ● zlatá
2574177 ● žlutá

3 + 1 ZDARMA
NA VŠECHNO
KOV – SKLO – PLAST 
– KŮŽE – DŘEVO –  KÁMEN 
– PORCELÁN / KERAMIKA
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• DIY SADA MALÁ - VISAČKY
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 čtyři 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
0858350

• 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)

obj.číslo
9258705
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DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE

259,-- 
bez DPH

313,40 
včetně DPH

AKCE

47,-- 
bez DPH

56,90 
včetně DPH

+



• 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

• 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

+ zdarma Sanytol prací gel 1,65 l

+ zdarma sada Fa (sprchový gel + deodorant)

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

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

obj.číslo popis
0600832 Dahle 508 - délka řezu: 460 mm

Testováno na bezpečnost!

+ zdarma Sanytol tablety do myčky 4v1

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

• šablony pro foto formáty a dělení v cm 
• dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích 
• délka řezu: 360 mm 
• řezný výkon list A4 80 g/m²: 35 ls
• velikost pracovní desky 440 x 265 mm 

obj.číslo
0600811

+ zdarma dárková karta LIDL v hodnotě 500 Kč
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Řezačky

AKCE

890,-- 
bez DPH

1.076,90 
včetně DPH

AKCE

790,-- 
bez DPH

955,90 
včetně DPH

AKCE

990,-- 
bez DPH

1.197,90 
včetně DPH AKCE

4.990,-- 
bez DPH

6.037,90 
včetně DPH



+ zdarma dárková karta LIDL v hodnotě 500 Kč

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Sešívačky / Pořadač
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• NOVUS B 40
Cenově výhodná velkokapacitní sešívačka pro všechny větší úlohy. Anti 
blokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání. Celokovová 
s plastovým opláštěním. Variabilní hloubka vkládání. Expresní odstranění 
poruchy sešívání. Dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní. Otočná 
matrice pro rychlé střídání paralelního a bypassového sešívání - bez nutnosti 
změny velikosti drátků. Prodloužená záruka: 10 let. Drátky: 23/6 - 13.

obj.číslo
2514015

10 let
záruka

100

55 mm
140

75 mm25 let
záruka

• NOVUS B 50
Cenově výhodná velkokapacitní sešívačka pro všechny větší úlohy. Anti 
blokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání. Celokovová 
s plastovým opláštěním. Variabilní hloubka vkládání. Expresní odstranění 
poruchy sešívání. Dvojité vedení sponek pro přesné sešívaní. Otočná matrice 
pro rychlé střídání paralelního a bypassového sešívání - bez nutnosti změny 
velikosti drátků. Prodloužená záruka: 25 let. Drátky: 23/6 - 17.

obj.číslo
2516965

+ zdarma Sanytol čistič na povrchy 
    a předměty aerosol, 40 ml

+ zdarma zrnková káva Jacobs
    Barista, 1000 g

25 ks + zdarma sada Fa (sprchový gel + deodorant)

A4

hřbet 75 mm hřbet 50 mm barva
0702492 2400233 ● černá
0702200 0702299 ● červená
0702450 0702734 ● zelená
0702499 0702735 ● žlutá
0702491 2400234 ● modrá
0702514 2400410 ●● bílá
0702452 2400412 ● oranžová
0702453 2400413 ● šedá
0702457 2400417 ● tyrkysová
0702454 2400414 ● sv.modrá
0702451 2400411 ● vínová
0702456 2400416 ● fialová
0702458 2400418 ● růžová
0702459      x ● sv.zelená
0702455 2400415 ● švestková

• PÁKOVÝ POŘADAČ DONAU MASTER
Pořadač je potažen polypropylenovou fólií, formát A4.  
Balení pro 75 mm - krabice/25 ks,  
balení pro 50 mm - krabice/25 ks.

AKCE

790,-- 
bez DPH

955,90 
včetně DPH

AKCE

1.390,-- 
bez DPH

1.681,90 
včetně DPH

AKCE

39,--
bez DPH

49,80 
bez DPH

AKCE S DÁRKEM.
Pouze pro www. objednávky.

47,20 včetně DPH
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Zásuvkové boxy / Kalkulačky

• ZÁSUVKOVÝ BOX IDERAMA 
    DUHOVÝ, MATNÝ
Atraktivní samostatný box pro přehledné uložení dokumentů 
do prostorných barevných zásuvek. Snadná manipulace, 
vkládání dokumentů bez nutnosti otevření. Popisovatelné štítky 
v balení. Vhodný pro kanceláře, home office, školy. 

• pro formát A4 maxi - rozměr: 278 x 271 x 347 mm 
• materiál polyester: lehký, odolný, stohovatelný 
• záruka 25 let

+ zdarma Lactovit Mousse Cream

• ZÁSUVKOVÝ BOX IDERMA POP 
    DUHOVÝ, LESKLÝ
Atraktivní samostatný box pro přehledné uložení dokumentů 
do prostorných lesklých zásuvek, které jsou uzavřené a chrání dokumenty 
proti prachu. Popisovatelné štítky v balení. Kombinovatelné s dalšími výrobky 
z řady Iderama. Vhodný pro kanceláře, home office, školy. Pro formát A4 maxi 

• rozměr: 278 x 267 x 347 mm
• materiál polyester: lehký, odolný, stohovatelný 
• záruka 25 let

+ zdarma Lactovit Mousse Cream

obj.číslo
0820586

• KANCELÁŘSKÁ KALKULAČKA 
    DONAU TECH 4101
Praktická kalkulačka pro každodenní používání 
nejen do kanceláře. Usnadňuje práci a zároveň
je ideálním řešením v poměru cena/výkon.

    • 10místný displej
    • duální napájení (solární a baterie)
    • odmocnina, procenta, daňové výpočty, přirážka
    • kontrolní a opravná funkce, vymazání poslední 
       pozice a tlačítko dvojité nuly
    • automatické vypnutí
    • záruka: 5 let
    • rozměry: 136 x 134 x 28 mm

obj.číslo
3005203

• KANCELÁŘSKÁ KALKULAČKA 
    DONAU TECH 4102
Praktická kalkulačka pro každodenní používání 
nejen do kanceláře. Usnadňuje práci a zároveň
je ideálním řešením v poměru cena/výkon.

    • 10místný displej
    • duální napájení (solární a baterie)
    • procenta
    • vymazání poslední pozice a tlačítko 
       dvojité nuly
    • automatické vypnutí
    • záruka: 5 let
    • rozměry: 125 x 100 x 27 mm

obj.číslo
3005202

• KANCELÁŘSKÁ KALKULAČKA 
    DONAU TECH 4128
Praktická kalkulačka pro každodenní používání nejen 
do kanceláře. Usnadňuje práci a zároveň je ideálním 
řešením v poměru cena/výkon.

    • 12místný displej
    • duální napájení (solární a baterie)
    • odmocnina, procenta, daňové výpočty, přirážka
    • zaokrouhlení, tlačítko dvojité nuly
    • automatické vypnutí
    • záruka: 5 let
    • rozměry: 110 x 122 x 27 mm

obj.číslo
3005201

• KANCELÁŘSKÁ KALKULAČKA 
    DONAU TECH 4161
Praktická kalkulačka pro každodenní používání 
nejen do kanceláře. Usnadňuje práci a zároveň 
je ideálním řešením v poměru cena/výkon.

    • 16místný displej
    • duální napájení (solární a baterie)
    • odmocnina, procenta, daňové výpočty, 
       přirážka
    • zaokrouhlení, tlačítko dvojité nuly
    • automatické vypnutí
    • záruka: 5 let
    • rozměry: 199 x 153 x 31 mm

obj.číslo
3005200

obj.číslo
0820584

AKCE

1.390,-- 
bez DPH

1.681,90 
včetně DPH

AKCE

1.330,-- 
bez DPH

1.609,30 
včetně DPH

AKCE

228,-- 
bez DPH

275,90 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60 
včetně DPH

AKCE

229,-- 
bez DPH

277,10 
včetně DPH
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Zimní oblečení
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+ zdarma Lactovit Mousse Cream

• BUNDA ZIMNÍ PILOT
Zateplená bunda do pasu, odolná proti vodě 
a větru, větrání v podpaží, kapuce v límci, 
odnímatelný límec z umělé kožešiny, 
odnímatelné zateplené rukávy, rukávy 
a dolní okraj zakončeny pružnou 
úpletovou manžetou, lepené švy, kapsy.

obj.číslo velikost
9704070 S
9704071 M
9704072 L

obj.číslo velikost
9704073 XL
9704074 XXL
9704075 XXXL

AKCE

559,-- 
bez DPH

676,40 
včetně DPH

• MIKINA M007
• pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem 
   s větším podílem bavlny pro příjemné nošení
• trendy kombinace materiálů
• sedlo a boční díly zesílené úpletem
• tvarovací švy
• zapínání na zip
• 2 spodní zipové kapsy
• materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, CVC, 340 g/m2, fleece
• zesílení: piquet bonded fleece, 100 % polyester
• dostupná i v modré, červené a v černé barvě

obj.číslo velikost barva
9706787 S ● tm.šedá
9706788 M ● tm.šedá
9706789 L ● tm.šedá
9706790 XL ● tm.šedá
9706791 XXL ● tm.šedá
9706792 XXXL ● tm.šedá
9706793 4XL ● tm.šedá

obj.číslo velikost barva
9706794 S ● zelená
9706795 M ● zelená
9706796 L ● zelená
9706797 XL ● zelená
9706798 XXL ● zelená
9706799 XXXL ● zelená
9706800 4XL ● zelená

AKCE

659,-- 
bez DPH

797,40 
včetně DPH

• MONT. BLŮZA 
    BRIGHTON ZIMNÍ
Pánská montérková blůza zateplená 
fleecem, rukávy s nastavitelnou 
manžetou, kryté zapínání na zip 
a druky, multifunkční náprsní kapsy, 
boční kapsy na zip, regulovatelný pas, 
reflexní doplňky. Doporučené použití: 
stavebnictví, strojírenství, lehký 
průmysl, práce na silnici, odtahové 
služby, automobilový průmysl, 
logistika, skladová manipulace, 
spedice, autoservisy, údržba, 
montáže, zemědělství, 
zahrada, hobby.

obj.číslo velikost
9703765 44-46
9703766 48-50
9703767 52-54

obj.číslo velikost
9703768 56-58
9703769 60-62

AKCE

719,-- 
bez DPH

870,-- 
včetně DPH

• KALHOTY PAS
    BRIGHTON ZIMNÍ
Pánské montérkové kalhoty 
zateplené flanelem.

• pas s poutky na opasek 
   a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• multifunkční kapsy 
   na obou stranách
• kolena zesílena materiálem  
   600D polyesterem s možností  
   vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy s klopami
• reflexní doplňky

obj.číslo velikost
9703760 44-46
9703761 48-50
9703762 52-54
9703763 56-58
9703764 60-62

AKCE

649,-- 
bez DPH

785,30 
včetně DPH
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Obuv 

• PRAC. OBUV MARBLE S2
• kotníková obuv
• celokožená s ocelovou špicí
• materiál: hydrofobní svršek z 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenkové tištěné kůže
• podešev: PU-PU
• podšívka Cambrelle
• protiskluzová
• antistatická
• olejivzdorná

obj.číslo velikost
9708440 35
9708441 36
9708442 37
9708443 38
9708444 39
9703856 40
9708445 41

obj.číslo velikost
9708446 42
9708447 43
9708448 44
9708449 45
9708450 46
9708451 47
9708452 48

podšev podšívka Cambrelle zesílená přední část 
proti okopu

• ZIMNÍ OBUV QUEST   

• zimní softshellová obuv sportovního střihu
• zateplená černým umělým kožíškem
• treková podešev
• materiál: softshell
• podešev: phylon/guma
• váha: 500 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)
• barva: černá

obj.číslo velikost
9708484 36
9708485 37
9708486 38
9708487 39
9708488 40
9708489 41

obj.číslo velikost
9708490 42
9708491 43
9708492 44
9708493 45
9708494 46

AKCE

819,-- 
bez DPH

991,-- 
včetně DPH

AKCE

329,-- 
bez DPH

398,10 
včetně DPH

• PRAC. OBUV KINGLOW O1  

• pracovní kožená polobotka
• materiál: kůže
• podešev: PU/PU
• norma: EN 20347
• velikosti: 36 - 48
• váha: 500 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)
• barva: černo-modrá

obj.číslo velikost
9708537 36
9708538 37
9708539 38
9708540 39
9708541 40
9708542 41
9708543 42

obj.číslo velikost
9708544 43
9708545 44
9708546 45
9708547 46
9708548 47
9708549 48

AKCE

409,-- 
bez DPH

494,90 
včetně DPH
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Rukavice / Čepice
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• ZIMNÍ OBUV QUEST   

• zimní softshellová obuv sportovního střihu
• zateplená černým umělým kožíškem
• treková podešev
• materiál: softshell
• podešev: phylon/guma
• váha: 500 g (platí pro půlpár obuvi ve velikosti 42)
• barva: černá

• RUKAVICE ZIMNÍ WINFINE 
• ochranné rukavice CE CAT. II zimní
• funkční kompozice svrchního (PES) a vnitřního 
   (akryl) úpletu lépe izoluje přirozené teplo ruky
• máčené v latexové pěně s tzv. pískovou úpravou  
   („sandy finish“)
• polomáčené
• máčení: latexové máčení s pískovým dezénem
• materiál: akryl, PES
• norma: EN388:2016 2222B, EN407:2004  
   X2XXXX, EN511:2006 X2X
• barva: světle modrá

obj.číslo velikost
9708251 7
9708252 8
9708253 9
9708254 10
9708255 11

• RUKAVICE ZIMNÍ ROCKY
• rukavice z hovězí štípenky a bavlny 
   se zateplením
• norma: EN388 2016: 2121X

obj.číslo velikost barva
1212253 10,5 ●  ● ● ●  mix barev

• RUKAVICE BRAD
• polomáčené
• v nabídce i s prodejní etiketou (SPE)
• barva: bílá
• máčení: nitril
• materiál: polyester
• norma: EN388:2016 212XX

obj.číslo velikost
9700206 6
9700207 7
9700208 8

obj.číslo velikost
9700204 9
9700209 10

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

AKCE

15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

AKCE

55,-- 
bez DPH

66,60 
včetně DPH

• ČEPICE ZIMNÍ BOAST
    S LED SVÍTILNOU
• pletená zimní čepice s odnímatelnou LED svítilnou
• dobíjení přes USB konektor (světlo se jednoduše 
   vyjme z čepice a vloží se do USB portu v počítači)
• 3 režimy světla
• svítivost 150 lm
• nabíjecí výkon: 0,5 W; nabíjecí napětí: 5 V; 
   nabíjecí proud: 200 mAh
• jmenovitý výkon: 1W
• materiál: 100% akryl
• barva: žlutá hi-vis
• velikost: uni

obj.číslo barva
1212611 ● oranžová
1212610 ● černá
1212612 ● žlutá

AKCE

139,-- 
bez DPH

168,20 
včetně DPH
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Židle

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

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

obj.číslo barva
9403506 ● modrá
9403507 ● šedá

• DREAM
• kancelářská židle s prodyšným sedákem a opěrákem
• konstrukční síťovina zajišťuje vysoký komfort a vynikající prodyšnost  
  dotykových partií 
• bílá síť vysoké kvality, 100% polyester s otěruvzdorností 100.000 
   cyklů Martindale 
• synchronní mechanismus s aretací v základní poloze 
• nastavením síly přítlaku (protiváhy) podle hmotnosti uživatele 
• výklopné područky s měkkou dotykovou plochou 
• robustní nylonová báze 
• nylonová kolečka s průměrem 50 mm pro měkké povrchy 
• nosnost 120 kg 
• záruka 24 měsíců 

obj.číslo barva
9403478 ● černá 
9403479 ●● bílá

PARAMETRY
celková výška 95,5-108 cm/ výška sedáku 44-53,5 cm/ 
šířka sedáku 48,5 cm/ šířka celkem 64 cm/ nosnost 120 kg

obj.číslo barva
9403508 ● zelená

AKCE

4.900,-- 
bez DPH

5.929,-- včetně DPH
5.699,-- 
bez DPH

AKCE

5.068,-- 
bez DPH

6.132,30 včetně DPH
5.850,-- 
bez DPH
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Židle
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PARAMETRY
celková výška 123,5 - 135,5 cm/ výška sedáku 46-55 cm/ 
šířka sedáku 48 cm/ šířka celkem 70 cm/ nosnost 130 kg

• OKLAHOMA
• pracovní židle s prodyšným opěrákem a opěrkou hlavy
• synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy 
   a několikanásobnou aretací
• bederní regulovatelná opěrka
• svisle a vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou
• aluminiová leštěná báze
• kolečka s gumovou obručí pro všechny typy povrchů
• nosnost 130 kg
• záruka 24 měsíců

obj.číslo barva
9403085 ● černá 
9402967 ● šedá

• EDGE 

• kancelářská židle s úhlově nastavitelným podhlavníkem
• opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou
• nastavení výšky opěráku se systémem up-down
• synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací 
   a nastavením síly protiváhy
• chromovaná ocelová báze
• kolečka s průměrem 60 mm univerzálně použitelná pro všechny povrchy
• mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku
• výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou
• barevné provedení šedý nebo černý potah na sedáku, černá síť
• nosnost 130 kg
• záruka 36 měsíců

obj.číslo barva
9403407 ● černá 
9403408 ● šedý sedák/ ● černá záda

PARAMETRY
celková výška 119-132,5 cm/ výška sedáku 45-53,5 cm/ 
šířka sedáku 48-53 cm/ šířka celkem 68 cm/ nosnost 130 kg

AKCE

6.048,-- 
bez DPH

7.318,10 včetně DPH
6.984,-- 
bez DPH

AKCE

5.502,-- 
bez DPH

6.657,40 včetně DPH
6.351,-- 
bez DPH
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Pečicí papír, fólie, sáčky / Sáčky na odpadky / PE-PO

• PRIMAPACK POTRAVINOVÁ FÓLIE
Potravinová fólie je ideální pro uchování čerstvosti potravin a ochranu 
před jejich vysušením. Pomáhá déle uchovat vitamíny, minerály 
a aromatické látky. Brání přenosu chutí a pachů. 45 m.

obj.číslo
4015055

• PAPÍR NA PEČENÍ PRIMAPACK
Kvalitní papír na pečení PrimaPack s oboustranně nepřilnavou 
úpravou pro snadné a čisté pečení. Pokrmy se nepřipékají a plech 
či pekáč je ochráněn před nečistotami. 8 m.

obj.číslo
4015056

• PRIMAPACK PEČÍCÍ PAPÍR, 20 KS
Pečící papír je vhodný pro zdravé pečení pokrmů bez použití tuků, 
plech s použitím pečícího papíru není třeba vymazávat. Pohodlné 
použití jednotlivých archů, které mají rozměr vyhovující standardnímu 
plechu, usnadňuje manipulaci s papírem, který se nemusí stříhat 
na míru. Papír má oboustranně nepřilnavý silikonový povrch.

obj.číslo popis rozměr
4015057 velké archy 33 x 45 cm
4015058 malé archy 28 x 39 cm

• PRIMAPACK ZIPPER® 
    VÍCEÚČELOVÉ SÁČKY
Univerzální sáčky na uchovávání čerstvosti, mražení, skladování 
i přenášení. Pojízdný zip bezpečně a snadno uzavírá sáček. Flexibilní 
rozevíratelné dno pro snadné naplňování. Sáčky o objemu 1 l splňují 
EU nařízení pro příruční zavadlo v letecké dopravě.

obj.číslo objem obsah
4015059 1 l 15 ks
4015060 3 l 10 ks

velké archy

malé archy

• 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

AKCE

28,-- 
bez DPH

33,90 
včetně DPH

AKCE

27,-- 
bez DPH

32,70 
včetně DPH

AKCE

27,-- 
bez DPH

32,70 
včetně DPH

AKCE

19,-- 
bez DPH

23,-- 
včetně DPH

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH

AKCE

21,50 
bez DPH

26,-- 
včetně DPH

AKCE

25,50 
bez DPH

30,90 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH
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• MELITTA SOLO & PERFECT MILK
Dokonalá mléčná pěna za okamžik. Co dělá kávové speciality 
s napěněným mlékem tak výjimečné? Měly by být lehké 
a vzdušné. Se systémem Auto-Cappuccinatore můžete 
snadno vykouzlit dokonalou mléčnou pěnu pro vás a vaše 
hosty – od prvního do posledního šálku. Požitek z exkluzivní 
kávy s mléčnou pěnou.

obj.číslo popis
4015004 černá

• MELITTA AROMAFRESH
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. Pro přípravu kávy se dá použít i namletá káva, 
stačí jen vypnout mlýnek.

obj.číslo
4015027

obj.číslo popis
4015005 stříbrná

+ Melitta Perfect Clean tekutý čistič mléčného systému 250 ml
+ Melitta Perfect Clean čisticí tablety pro plnoautomatické kávovary 4 x 1,8 g

+ Melitta Anti Calc Tekutý odvápňovač pro kávovary a konvice 250 ml
+ Melitta Kávové filtry Gourmet 1 x 4/ 80 ks

• MELITTA PRIME AQUA MINI
Malá velikost, skvělý výkon! Rychlovarná konvice, která nejen dobře 
vypadá, ale je také kvalitní a hodí se i do té nejmenší kuchyně. Malá 
konvice z nerezové oceli ohřeje rychle a spolehlivě až 1 litr vody.

obj.číslo popis cena (Kč bez DPH)
4015556 matná černá 890,--
4015558 měděná 890,--
4015557 metalická 890,--
4015555 nerezová 790,--

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

obj.číslo
4015550

• MELITTA AROMAFRESH COLOR
Exkluzivní barevná edice s vyjímatelnou nádobou na vodu. Čerstvě namletá káva zajistí 
dokonalou chuť a aroma kávy! Integrovaný mlýnek umožní optimální hrubost mletí 
pro přípravu skvělé překapávané kávy. Překapávač nabízí i další praktické funkce 
jako jsou vyjímatelná nádoba na vodu a časovač a to navíc v trendové barvě, která 
se bude vyjímat v každé domácnosti. Pro přípravu kávy se dá použít i namletá káva, 
stačí jen vypnout mlýnek.

obj.číslo popis
4015552 metalická šedá

obj.číslo popis
4015553 měděná

• MELITTA LATTICIA OT
    MATNÁ ČERNÁ
Nejlepší prožitek z kávy a pohodlné 
ovládání. Sílu kávy a mletí je možné 
upravit podle individuální chuti. 
Objem kávy lze upravit dle potřeby 
na 25 ml až 220 ml. 

obj.číslo
4015551

AKCE

7.750,-- 
bez DPH

9.377,50 
včetně DPH

AKCE

2.990,-- 
bez DPH

3.617,90 
včetně DPH

AKCE

7.450,-- 
bez DPH

9.014,50 
včetně DPH

AKCE

13.950,-- 
bez DPH

16.879,50 
včetně DPH

AKCE

4.200,-- 
bez DPH

5.082,-- 
včetně DPH

AKCE

od 790,-- 
bez DPH

955,90 
včetně DPH

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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Zimní výbava

• ROHOŽ PRISMA
S gumou.

obj.číslo rozměr (cm) cena (Kč bez DPH)
9500060 40 x 60 210,--
9500061 60 x 90 390,--
9500062 80 x 120 990,--
9500063 90 x 150 1.250,--

• ROHOŽ FINGERTIP
Gumová.

obj.číslo rozměr (cm) cena (Kč bez DPH)
9500090 60 x 80 990,--
9500091 80 x 100 1.750,--

• 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

• HRABLO PROFI 
Ocelová nárazová hrana.

• šířka hrabla: 50 cm

obj.číslo
1220301

• HRABLO PROFI 
Ocelová nárazová hrana.

• šířka hrabla: 50,5 cm
• AL násada

obj.číslo
1220305

• 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

uhelka lakovaná
bílý hadr

hrubě tkaný
hadr

AKCE

od 210,-- 
bez DPH

254,10 
včetně DPH

AKCE

od 990,-- 
bez DPH

1.197,90 
včetně DPH

AKCE

14,80 
bez DPH

17,90 
včetně DPH

AKCE

25,60 
bez DPH

31,-- 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60
včetně DPH

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH

AKCE

180,-- 
bez DPH

217,80 
včetně DPH

AKCE

89,-- 
bez DPH

107,70
včetně DPH

AKCE

169,-- 
bez DPH

204,50
včetně DPH

AKCE

310,-- 
bez DPH

375,10
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30
včetně DPH

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80
včetně DPH
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• 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 cena (Kč bez DPH)
1200810 0,5 l 29,--
1200811 1 l 36,--
1200812 5 l 99,--

• LAVON WC HYGIENICKÝ GEL
     S CHLÓREM
Univerzální chlórový přípravek na čištění a bělení 
v domácnostech, institucích i v potravinářských 
a stravovacích provozech. Efektivně čistí a bělí 
všechny vodou omyvatelné povrchy. Vhodné 
na toalety, odtoky umyvadel a dřezů, podlahy, 
keramické obklady a všechny omyvatelné povrchy 
odolné prostředkům s chlornanem sodným. 
Dokonalá přilnavost k povrchu.

obj.číslo obsah cena (Kč bez DPH)
1210665 0,75 l 29,--
1210666 5 l 119,--

• LAVON DEZINFEKCE 
   NA POVRCHY  
Biocidní přípravek do potravinářství, průmyslu, 
domácností a veřejné prostory. Čistí a dezinfikuje 
všechny materiály a plochy s trojím účinkem 
- na obalené viry, bakterie a kvasinky. Neobsahuje 
chlor a alkoholy. Intenzivní vůně. OTESTOVÁNO 
dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020 a ČSN 
EN 13610:2003. 

obj.číslo obsah cena (Kč bez DPH)
1200816 750 ml 49,--
1200817 5 l 169,--

• LAVON UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE 
    NA RUCE A POVRCHY
Bezoplachový biocidní přípravek  do potravinářství, 
průmyslu, domácností a veřejných prostor. Likviduje 
bakterie, plísně, kvasinky a obalené viry. Určen 
k dezinfekci rukou, pracovních ploch či povrchů 
zařízení. V rámci prevence používejte na místa, 
která přicházejí do častého kontaktu s rukama. 
OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 
1500:2017 (pro zdravotnictví), ČSN EN 1650:2020 
a ČSN EN 13610:2003.  

obj.číslo obsah cena (Kč bez DPH)
1200818 200 ml 59,--
1200819 500 ml 78,--
1200820 5 l 399,--

• LAVON MÝDLOVÝ ČISTIČ
LAVON mýdlový čistič 1 l je účinný prostředek 
s obsahem mýdla pro dokonalé čištění beze 
šmouh. Je vhodný na podlahy a omyvatelné 
povrchy: lamino, vinyl, PVC, linoleum, dlažba, 
mramor...apod. Jemná vůně santalového dřeva 
a růže příjemně provoní všechny prostory.

obj.číslo obsah cena (Kč bez DPH)
1210667 1 l 29,--
1210668 5 l 118,--

• LAVON ODMAŠŤOVAČ
Speciální, silně alkalický, nízkopěnivý čistič 
na vysoce znečištěné podlahy a mastné 
omyvatelné povrchy.

obj.číslo obsah (l) cena (Kč bez DPH)
1210686 1 89,--
1210687 5 329,--

AKCE

od 49,-- 
bez DPH

59,23 
včetně DPH

AKCE

od 29,-- 
bez DPH

35,10
včetně DPH

AKCE

od 59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

od 29,-- 
bez DPH

35,10
včetně DPH

AKCE

od 89,-- 
bez DPH

107,70 
včetně DPH

AKCE

od 29,-- 
bez DPH

35,10
včetně DPH



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

obj.číslo
1210259

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

obj.číslo
1202735

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

obj.číslo
4015063

• FROSCH EKO ODMAŠŤOVAČ  
    DO KUCHYNĚ GREP
Silný přírodní čistič a odmašťovač na bázi 
sody účinně a  rychle odstraňuje mastnotu 
a zapečené nečistoty v kuchyni. Díky přírodnímu 
složení je bezpečný pro použití v blízkosti 
potravin v celé kuchyni. Zanechává příjemnou 
svěží vůni grepu a citrusů. Obsah: 500 ml.

obj.číslo
4015064

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

obj.číslo
4015062

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

obj.číslo
4015061

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

obj.číslo
1210258

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

obj.číslo
1210270
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Přípravky Frosh 

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

54,-- 
bez DPH

65,30 
včetně DPH

AKCE

54,-- 
bez DPH

65,30 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH
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• FROSCH EKO WC GEL
Frosch představuje ideální kombinaci důkladného 
čisticího účinku v celé domácnosti a současně je šetrný 
k lidem a životnímu prostředí díky obsahu přírodních 
látek. Důkladně odstraňuje nečistotu, vodní a močový 
kámen z celé toaletní mísy včetně horních okrajů. 
Pohlcuje zápach a zanechává příjemnou vůni. 
Obsah 750 ml.

obj.číslo vůně
1210065 levandule
1210066 citron

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

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

obj.číslo vůně
4015066 malina
4015065 máta

• FROSCH DÁRKOVÁ SADA  
    SPRCHOVÉ GELY 3 KS
Jemná receptura sprchových gelů na bázi přírodních 
látek je pH 5,5 neutrální. Obsahuje výtažky z aloe vera, 
granátového jablka nebo mandlového mléka. Panthenol 
zajišťuje hydrataci pokožky. Gely neobsahují škodlivé 
chemické látky jako parabeny, ropné deriváty, barviva, 
mikroplasty nebo EDTA. Díky vyváženému složení 
jsou vhodné pro každodení použití i u citlivé pokožky. 
Obsah 3 x 300 ml.

obj.číslo
4015067

• FROSCH DÁRKOVÁ SADA  
    PÁNSKÁ 3V1
Dárková sada pro muže obsahuje sprchový gel 
s náhradní náplní. Sprchový gel s recepturou 
3 v 1 pečuje o pokožku celého těla, pleť i vlasy. 
Osvěžující vůně moře dodává pocit čistoty 
a svěžesti. Šetrné složení na bázi rostlinných 
látek a mořských minerálů je pH neutrální 
a vhodné i pro citlivou pokožku. Receptura 
je bez parabenů, SLS, mikroplastů, ropných 
derivátů nebo EDTA. Dermatologicky testováno.

obj.číslo
4015068

• FROSCH EKO DÁRKOVÁ SADA 
Dárková sada, kterou potěšíte nejen své blízké, ale i přírodu. Set obsahuje sprchový gel Frosch 
Senses (Aloe vera nebo Granátové jablko) a dávkovač tekutého mýdla (Aloe vera nebo Granátové 
jablko). Šetrné složení pečujících produktů je vhodné i pro citlivou pokožku. Lehká neutrální vůně 
potěší muže i ženy každého věku. Ph je 5,5 neutrální. Veganský výrobek obohacen o panthenol, 
bez parabenů, barviv a chemie. Obsah 2 x 300 ml.

obj.číslo popis
4015069 Granátové jablko
4015070 Aloe vera

AKCE

67,-- 
bez DPH

81,10 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE

220,-- 
bez DPH

266,20 
včetně DPH
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Řada prostředků Sanytol

Zdravý životní styl

obj.číslo obsah (ml)
1210246 500

• DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ      
    ČISTIČ - SPREJ EUKALYPTUS
Bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním a virucidním
- čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí mikroby. 
Nezpůsobuje skvrny. Dezinfikuje kuchyně, sedátka WC, sanitární zařízení, 
sifony,... Biologicky odbouratelný. Zanechává svěží vůni eukalyptu. * 

obj.číslo obsah (ml)
1210223 500

• DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ      
    ČISTIČ - SPREJ GREP
Bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním a virucidním - čistí 
a dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí mikroby. Nezpůsobuje skvrny. 
Zanechává příjemnou vůni grepu. Biologicky odbouratelný. * 

obj.číslo obsah (ks)
1210295 36

• DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ - UTĚRKY
Čistí a dezinfikují plochy. Preventivním a pravidelným používáním docílí 
kontroly a regulování výskytu mikrobů v domácnosti. Zanechávají 
svěží vůní. Trojí účinek - bakteriální, fungicidní a virucidní - odstraní 99,99 % 
virů, bakterií a plísní. Účinné také proti Salmonele a Listerii. 
Neobsahují chlór. * obj.číslo obsah (ml) vůně

1202174 1000 eukalyptus
1202179 1000 citrón

• DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ      
    ČISTIČ PODLAHY A PLOCHY, KONCENTRÁT
Díky trojímu účinku - bakteriálnímu, fungicidnímu a virucidnímu - dezinfikuje 
všechny materiály a plochy a ničí mikroby. Čistí, dezinfikuje a odmašťuje všechny 
plochy v domácnosti. Neobsahuje chlór a nezpůsobuje skvrny. 
Biologicky odbouratelný.  * 

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použití si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.).

2 + 1 ZDARMA (utěrky) 2 + 1 ZDARMA (utěrky)

2 + 1 ZDARMA (sprej)
2 + 1 ZDARMA (utěrky)

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH
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2 + 1 ZDARMA (utěrky)

2 + 1 ZDARMA (utěrky)

Zdravý životní styl

obj.číslo obsah (ml)
1210254 500

• DEZINFEKCE ODMAŠŤUJICÍ ČISTIČ KUCHYNĚ
Účinně odstraňuje zbytky mastnoty a usazenin v kuchyni. Díky 
trojímu účinku - bakteriálnímu, fungicidnímu a virucidnímu odstraňuje 
99,99% mikroorganismů. Čistí a dezinfikuje do hloubky a je šetrný 
k povrchům. Neobsahuje chlór. Biologicky odbouratelný. *

obj.číslo obsah (ml)
1210253 500

• DEZINFEKCE ČISTIČ KOUPELNY
Účinně zabraňuje šíření nežádoucích mikroorganismů, 
tvorbě plísní a vodního kamene. Garantuje perfektní hygienu 
a odstraňuje 99,9% mikroorganismů. Odstraňuje plak a nanesené 
stopy mýdla. Neobsahuje chlór. *

• DEZINFEKCE OSVĚŽOVAČ 
    VZDUCHU, PLOCH A TEXTILIÍ
Pro perfektní hygienu domova a příjemný pocit svěžesti. Neutralizuje 
pachy a zabíjí 99,9% mikroorganismů ve vzduchu, na površích 
i textiliích. Zápach nepřekrývá, ale odstraňuje jeho příčiny. Dezinfikuje 
vzduch, koberce, závěsy, matrace, autosedačky a odstraňuje tabákové 
pachy, zatuchlinu, pachy v kuchyni, na toaletách, ve skříni, v autě,… *

obj.číslo obsah (ml) vůně
1210415 300 květinová
1210416 300 horská
1210417 300 mentolová

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použití si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.).  

• DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ 
    PODLAHY A PLOCHY, 5 L
Účinný čistič v koncentrátu pro domácnost. Čistí, dezinfikuje a odmašťuje 
všechny plochy. Trojí účinek odstraní až 99,9% virů, bakterií, plísní.
Neobsahuje chlór, biologicky odbouratelný. Objem: 5000 ml. * 

obj.číslo obsah (ml)
1202176 5000

2 + 1 ZDARMA (sprej) 2 + 1 ZDARMA (sprej)

1 + 1 ZDARMA (sprej)

2 + 1 ZDARMA (sprej)

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

390,-- 
bez DPH

471,90 
včetně DPH
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Děkujeme za Vaši spolupráci ...


