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Akce Z+Z ručníky + kancelářský papír
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• 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 karton + Finish tabl. all in 1 MAX 48 tablet

kód akce: 1102220

3x                  +

AKCE

1.770,-- 
bez DPH

2.141,70 
včetně DPH

5x                  +

kód akce: 1102221

5x karton + Persil Exp. 72 PD box Color

AKCE

2.950,-- 
bez DPH

3.569,50 
včetně DPH

10x                  +

10x karton + CAVOLINE® BOX L

kód akce: 1102222 

AKCE

5.900,-- 
bez DPH

7.139,-- 
včetně DPH

20x karton + Brother štítkovač QL-700

kód akce: 1102223

20x                  +

AKCE

11.800,-- 
bez DPH

14.278,-- 
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.

3x                 +

kód akce: 1102225

3x karton + Finish tabl. all in 1 MAX 48 tablet

AKCE

2.370,-- 
bez DPH

2.867,70 
včetně DPH

5x                 +

kód akce: 1102226

5x karton + Persil Exp. 72 PD box Color

AKCE

3.950,-- 
bez DPH

4.779,50 
včetně DPH

10x karton + CAVOLINE® BOX L

kód akce: 1102227

10x                 +

AKCE

7.900,-- 
bez DPH

9.559,-- 
včetně DPH

AKCE

15.800,-- 
bez DPH

19.118,-- 
včetně DPH

20x karton + Brother štítkovač QL-700

kód akce: 1102228

20x                 +
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Sešity / Bloky / Skicák / Index lístky

• 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 barva
0108031 ● mentolová
0108030 ● modrá

obj.číslo barva
0108032 ● růžová
0108033 ● levandulová

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

obj.číslo
2535220

• SKICÁK FREESTYLE 
    POSCA A4
• odolné desky bez log/značek  
   pro vlastní originální design přebalu
• 30 bílých listů 250 g/m2

• papír pro suché a mokré techniky
• přímo určen na tvoření 
   POSCA popisovači
• pevná dvojitá drátěná spirála 
   umožňuje rozšíření o doplňky
• elegantní design
• ekologicky šetrný výrobek 
   - certifikát FSC
• balení: 1 ks
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo
2300053

• BOBO ŠKOLNÍ SEŠIT KRTEČEK
Školní sešity BOBO vyrábíme od roku 1991. Školní sešity mají pevnou papírovou 
obálku s licencovaným motivem Krtečka od Zdeňka Milera., která chrání vnitřní 
listy. Na přední obálce je několikařádkový prostor pro nadepsání například jména 
a příjmení, třídy, školního předmětu aj. Naše školní sešity mají vyšší gramáž 
papíru - to zajistí vyšší pevnost v ohybu i tahu, menší průsvitnost a větší pohodlí 
při psaní. Papír školních sešitů je bělený a bezdřevý. Sešity jsou vhodné pro psaní 
tužkou i perem. Pevná papírová obálka s licencí Krteček o gramáži 150 g/m2, 
vnitřní papír s vyšší gramáží 70 g/m2. Svázáno šitou vazbou V1.

obj.číslo název formát provedení listů cena bez DPH
9180116 511 A5 linkované 10 8,--
9180117 512 A5 linkované 10 8,--
9180118 513 A5 linkované 10 8,--
9180119 520 A5 čisté 20 10,--
9180120 523 A5 linkované 20 10,--
9180121 524 A5 linkované 20 10,--
9180122 624 A6 linkované 20 8,--



NOVINKY

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30
včetně DPH

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90
včetně DPH

AKCE

od 8,-- 
bez DPH

9,70 
včetně DPH



• GUMOVACÍ PERA V SETU
    HARRY POTTER
Set obsahuje 2 gumovací pera a gumu, 
která gumuje stopy tužky i pera.
• hmotnost: 56 g
• rozměry: 99 × 2 × 207 mm

obj.číslo
9066770

dostupné
i v jiných
motivech

AKCE

114,-- 
bez DPH

137,90
včetně DPH

dostupné
i v jiných
motivech

AKCE

121,-- 
bez DPH

146,40
včetně DPH

• PEXESO NA CESTY
    HARRY POTTER
Pexeso v praktické, snadno uzavíratelné 
a díky provázku i přenositelné krabičce. 
Obsahuje 64 kartiček v oblíbených motivech. 
Rozměr: 120 × 120 × 120 mm.

obj.číslo
9230160

• SAMOLEPKOVÉ KNÍŽKY
    NELICENČNÍ
Titul obsahuje 16 stran a více než 200 samolepek 
k dolepování a procvičování anglického jazyka.

obj.číslo
9230075

AKCE

133,-- 
bez DPH

146,30
včetně DPH

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

obj.číslo
9230177

dostupné
i v jiných
motivech

AKCE

173,-- 
bez DPH

209,30
včetně DPH

• SEŠIT AKTIVIT NELICENČNÍ
Obsahuje 32 stran plných zábavných úkolů 
pro děti předškolního věku. 210 × 280 mm.

obj.číslo popis
9230129 Číslice
9230127 Sčítání

AKCE

95,-- 
bez DPH

104,50 
včetně DPH

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

obj.číslo
9230109

AKCE

238,-- 
bez DPH

261,80
včetně DPH

• PRO (PŘED)ŠKOLÁKY
    NELICENČNÍ
Balení obsahuje 40 oboustranných 
stíratelných kartiček v krabičce 
se stíratelným fixem.

obj.číslo popis
9230115 Písmena
9230116 Čísla

AKCE

251,-- 
bez DPH

303,70
včetně DPH

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

obj.číslo popis
9230121 Už se těším do školy
9230122 Už chodím do školy

AKCE

171,-- 
bez DPH

188,10
včetně DPH

• SAMOLEPKOHRANÍ
    TLAPKOVÁ PATROLA
Obsahuje 16 stránek zábavných aktivit 
a 50 barevných samolepek k dolepení.

obj.číslo
9230102

AKCE

57,-- 
bez DPH

62,70 
včetně DPH

dostupné
i v jiných
motivech
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NOVINKY
Kreativní potřeby



• ATLAS SVĚTA
Objevte krásy naší planety! Tato kniha obsahuje osm 
různých map. Na jednotlivých stranách se seznámíte 
se všemi kontinenty, poznáte země na naší planetě 
a zjistíte, kde tyto země leží. Nechybí zde ani oceány, 
moře, velké řeky a pohoří, které jsou nedílnou součástí 
naší planety. Obrázky na mapách vám ukáží, jaká zvířata, 
stavby či jiné zajímavosti můžete v jednotlivých zemích najít. 
Své znalosti si pak můžete ověřit pomocí zábavných kvízů, 
které naleznete na každé dvojstraně. Kniha je namluvena 
známým českým hercem Otakarem Brouskem ml. 
Kniha obsahuje přes 1800 zvuků a textů. 

obj.číslo
9179661

AKCE

408,-- 
bez DPH

448,80
včetně DPH

• DINOSAUŘI
Kniha Dinosauři z edice Kouzelné čtení provede čtenáře 
od zrodu prvních dinosaurů přes druhohory, kdy dinosauři 
ovládli svět a dosáhli gigantických rozměrů, až k jejich zániku 
způsobeného dopadem obrovského meteoritu. Kniha dětem 
ukáže, jak dinosauři vypadali podle nejaktuálnějších 
vědeckých poznatků včetně zvuků, které mohli vydávat. 
Dinosauři osloví jak nejmenší děti od 6 let, tak i starší děti, 
které se již aktivně o prehistorický svět zajímají. 
Kniha Dinosauři obsahuje přes 1 700 zvuků a textů.

obj.číslo
9179665

AKCE

408,-- 
bez DPH

448,80
včetně DPH

AKCE

226,-- 
bez DPH

248,60
včetně DPH

• MINIKNIHA DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
Domácí zvířátka - minikniha z edice Kouzelné 
čtení pro nejmenší děti od 2 let. Seznamte 
se s pejskem, husou nebo třeba oslíkem. Víte, 
co domácí zvířátka jedí, jak se říká zvukům, 
které vydávají, nebo jak nazýváme jejich 
domečky? A víte, jak se říká mláďatům domácích 
zvířátek? Ne? Tak to vůbec nevadí, otevřete 
si knížku a všechno se dozvíte. Praktická kniha 
na cesty má velikost 15 cm × 15 cm.

obj.číslo
9179680

• MINIKNIHA KOČKA
Je jedno, jestli je kočička mourovatá, bílá, černá, 
rezavá nebo s flíčky, všechny mají rády lenošení, 
zvláště na sluníčku. Kočičky jsou přebornice 
v lezení, a tak pro ně není problém zdolat třeba 
plot, když se vydávají na noční výpravy. Vezmi 
si knížku a podívej se, co všechno kočičky 
provádějí. Zanotovat si můžeš i kočičí písničku. 
Kniha pro nejmenší děti od 2 let obsahuje 10 
interaktivních stran o kočičkách. 

obj.číslo
9179683

AKCE

226,-- 
bez DPH

248,60
včetně DPH

• BINGO NA VÝLETY
Zpestřete si s Kvídem výlety do přírody 
s jednoduchou postřehovou hrou Bingo na výlety. 
Úkolem hráčů od 4 let je najít co nejrychleji 
daných 12 věcí (viz.kartička) v terénu a sesbírat 
všechny kartičky s těmito slovy. Odolné plastové 
karty a kovové karabinky jsou uzpůsobené hrám 
venku a tak vydrží i dobrodružný výlet. Karty 
lze pomocí karabiny připnout například k pasu. 
Hra Bingo na výlety je v malé plechové krabičce, 
která je praktická na cesty a vejde se tak 
do každého batohu. Hra Bingo na výlety 
- Postřehovka v přírodě - Kvído obsahuje: 
6 hracích karet, 72 kartiček s obrázky, 
4 karabiny na kartičky a pravidla.

obj.číslo
9179689

AKCE

206,-- 
bez DPH

249,30
včetně DPH

• DINOSAUŘI - OBJEVUJ SVĚT!
Kompletní průvodce světem dinosaurů pro děti. Dinosauři 
- Objevuj svět! je krabice nabitá zábavou a vědomostmi.  
Víte, kdy se objevili první dinosauři a jak vypadali? Čím 
se dinosauři živili? Jaké měli zuby? Přečtěte si knihu plnou 
zajímavostí a ověřte si své znalosti v pracovním sešitě. 
Sestavte si vlastní skvělý model dinosaura. Sada obsahuje 
encyklopedii, knihu samolepek, komponenty k sestavení 
modelu dinosaura (dřevěnou kostru a modelovací hmotu) 
a krásný plakát.

obj.číslo
9255620

AKCE

817,-- 
bez DPH

898,70
včetně DPH

• ALBI TUŽKA S KNIHOU  
    LIDSKÉ TĚLO
Tato interaktivní mluvící dětská kniha 
seznámí děti od 5 let s naším tělem. 
Knihou Lidské tělo provází malý ufon 
Prokouk, který přiletěl z planety Po, 
aby prozkoumal taje lidského těla. Všemu 
se diví a není divu: na planetě Po funguje 
všechno úplně jinak! Postava Prokouka 
a poutavé ilustrace podněcují děti 
k postupnému objevování jednotlivých 
částí lidského těla. Sada Albi tužka 
s knihou Lidské tělo obsahuje: 
Elektronickou Albi tužku, knihu Lidské tělo, 
nabíječku, USB kabel, Průvodce Kouzelným 
čtením, 10 kusů samolepek MP3 
přehrávače, 10 kusů samolepek ovládání 
hlasitosti a Audio blok.

obj.číslo
9255623

AKCE

1.363,-- 
bez DPH

1.499,30 
včetně DPH
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Albi - Kouzelné čtení / Hry



NOVINKY
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• DAHLE 560
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, 
našroubovaný ostrý nůž a ostrý spodní nůž z nožové oceli 
Solingen. Testováno na bezpečnost. Průhledný kryt nože, 
ruční přítlak, 2 úhlové příložníky a přestavitelný zadní doraz. 
Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr pracovní desky 
u Dahle 560 je 450 x 285 mm. Řezný výkon je 25 listů
A4 80 g/m2.

• délka řezu: 340 mm 
• výška řezu: 2,5 m

obj.číslo
0600806

JACOBS
BARISTA 

ESPRESSO 
500 G

AKCE

3.815,-- 
bez DPH

4.616,20 
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 více druhů materiálů: papír, karton, textil,  
   fotografie a fólie
• natištěné formáty a úhly 
  + 2 příložníky s dělením v mm
• k dokoupení sada kreativních nožů
• řezný výkon: 8 listů papíru (80 g/m2)
• záruka 24 měsíců
• délka řezu: 320 mm

obj.číslo
0600830

TAVNÁ
PISTOLE APLI 

PREMIUM
20 W

+

AKCE

802,-- 
bez DPH

970,40
včetně DPH

• NOVUS MASTER
Ekonomicky výhodná klasická děrovačka 
pro každý psací stůl na 25 listů. Celokovová 
děrovačka s horním dílem potaženým plastem. 
Potištěné posuvné pravítko pro snadné formátování. 
Praktická aretace horního dílu pro úsporu místa 
při ukládání. Vhodná do sady se sešívačkou Stabil.

obj.číslo barva
2514086 ● černá
2514087 ● červená
2514088 ● modrá

25

AKCE

128,-- 
bez DPH

154,90 
včetně DPH

• NOVUS STABIL CELOKOVOVÁ
Cenově výhodná sešívačka pro každý psací stůl. 

• maximální výkon sešívání 30 listů 
• celokovový výrobek 
• plnění shora s jednoduchým vedením sponek 
• otočná matrice pro trvalé nebo volné sešití 
• maximální hloubka vkládání papíru 65 mm 
• kapacita: 100 kusů sponek 24/6, 150 kusů sponek 26/6 Super 
• typově vhodná v sadě s děrovačkou Novus Master

obj.číslo barva
2514011 ● černá
2514013 ● modrá
2514012 ● červená

65 mm
30

BALENÍ
DRÁTKŮ

24/6

+

AKCE

128,-- 
bez DPH

154,90 
včetně DPH

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Kancelářské potřeby



• GUMOVACÍ PERO S VÍČKEM
• snadné gumování a přepisování
• dvě gumy
• kulička: 0,7 mm, linka: 0,5 mm
• barva těla odpovídá barvě náplně
• ideální do školy i kanceláře
• záruční doba: 24 měsíců

obj.číslo barva
2300035 ● černá
2300034 ● modrá
2300033 ● červená
2300032 ● zelená
2300031 ● fialová
2300030 ● růžová
2300029 ● nebesky modrá

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH

• 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
2574169 ●● bílá

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

NA VŠECHNO
KOV – SKLO – PLAST 
– KŮŽE – DŘEVO –  KÁMEN 
– PORCELÁN / KERAMIKA

AKCE

41,-- 
bez DPH

49,60 
včetně DPH

3 + 1

+
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Psací potřeby

NEVYBLEDNE NESTÁRNE NEROZPIJE SE

• 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 barva
0291915 0291920 ● černá
0291917 0291922 ● modrá
0291916 0291921 ● červená

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

náplň

pero



Akce platí na položky z tohoto letáku při objednání od 1. 6. do 15. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob, pokud nastane dříve. Ceny bez DPH.
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BIANA

LASER + PŘÍPRAVA
OD 250 KS PROPISEK ZDARMA
Platí pro jedno logo na propisku.

SINCE 2008CLASSICS
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uv potisk

PLASTOVÁ PROPISKA 
SE ČTVERCOVÝM PROFILEM

 140 x 10 mm
 UV1  A, B [60 x 6 mm]

 UV2  F [40 x 5 mm]

1111290 | 9,50 Kč

10 17 22 40 44 52 58 88

CARRE

PLASTOVÁ PROPISKA S KOVOVÝM KROUŽKEM  
 148 x 11 mm 
 UV1  A, B [38 x 6,5 mm], D, E [35 x 6,5 mm]

1110800 | 10,50 Kč

FIROL

12 19 24 32 34 35

44 48 58 54 80 91 F534 

UV POTISK + PŘÍPRAVA
OD 500 KS PROPISEK ZDARMA
200-499 za 1 Kč/ks + 200 Kč/příprava
Platí pro jeden potisk na propisku.

SINCE 2013CLASSICS

Akce platí na položky z tohoto letáku při objednání od 1. 6. do 9. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob, pokud nastane dříve. Ceny bez DPH.
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Oděvy

• DÁMSKÉ TRIČKO CITY 
• volný střih s bočními švy
• široký lem dolního kraje z vrchového materiálu
• průkrčník lemován vrchovým materiálem
• zpevnění ramenních švů páskou
• rukávy kratší délky
• silikonová úprava
• dostupné také v citrónové a bílé, černé a červené barvě

obj.číslo velikost barva
9718750 S ● tyrkys
9718751 M ● tyrkys
9718752 L ● tyrkys
9718753 XL ● tyrkys
9718754 XXL ● tyrkys

obj.číslo velikost barva
9718815 S ● purpur
9718816 M ● purpur
9718817 L ● purpur
9718818 XL ● purpur
9718819 XXL ● purpur

AKCE

114,90 
bez DPH

139,--
včetně DPH

• KALHOTY AKRON
Pánské softshellové kalhoty pro volný čas, 
flexibilní pas s možností upravení velikosti, 
poutka na opasek, 4 přední kapsy, zadní kapsa 
na zip, větrání na stehně a v zadní kolenní části, 
reflexní doplňky, TPU membrána. Odolnost 
materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo 
oblast švů, paropropustnost 5000 g/m²/24 h.

obj.číslo velikost
9707315 46
9707316 48
9707317 50
9707318 52

obj.číslo velikost
9707319 54
9707320 56
9707321 58
9707322 60

AKCE

676,90 
bez DPH

819,--
včetně DPH

AKCE

288,90 
bez DPH

349,60
včetně DPH• 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/m2

obj.číslo velikost barva
9721153 XS ● růžová
9721154 S ● růžová
9721155 M ● růžová

obj.číslo velikost barva
9721156 L ● růžová
9721157 XL ● růžová
9721158 XXL ● růžová

• DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLORET
• ergonomický střih, anatomicky tvarovaná kolena
• elastický materiál, eflexní prvky
• přední průhmatové kapsy, zadní kapsy kryté patkou, boční 
• multifunkční zdvojená kapsa
• vyvýšený pásek na zadním díle
• zdvojená záložka - možnost prodloužení délky nohavic
• materiál: 64% polyester, 33% bavlna, 3% elastan, 260 g/m²

obj.číslo velikost barva
9705927 34 ● ●  černorůžová
9705928 36 ● ●  černorůžová
9705929 38 ● ●  černorůžová
9705930 40 ● ●  černorůžová
9705931 42 ● ●  černorůžová
9705932 44 ● ●  černorůžová
9705933 46 ● ●  černorůžová

AKCE

792,90 
bez DPH

959,40
včetně DPH

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

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

obj.číslo barva
9705242 ● růžová

AKCE

112,90 
bez DPH

136,60
včetně DPH
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Rukavice a doplňky

• RUKAVICE TALE, 
    KOMBINOVANÉ   
Rukavice s úpletovou manžetou. Odvětví: 
autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví.

obj.číslo velikost
1212428 7
1212427 8

obj.číslo velikost
1212169 9
1212164 10

AKCE

24,-- 
bez DPH

29,-- 
včetně DPH

• CELOKOŽENÉ RUKAVICE D-FNS  
• celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
• jemná, měkká a poddajná kůže
• stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole     
   kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
• každý pár ve velikosti 10“ a 11“ v maloobchodním balení (´retail ready´)
• barva: dlaň - bílá, hřbet - šedá
• materiál dlaně: hovězí lícovka
• materiál hřbetu: hovězí štípenka
• norma: EN388 2016: 2122X

obj.číslo velikost
1213043 8
1213044 9

obj.číslo velikost
1213045 10
1213046 11

AKCE

53,90 
bez DPH

65,20 
včetně DPH

• NITRYLEX® MODRÁ
Klasické nepudrované nitrilové zdravotnické rukavice 
nejvyšší kvality. Bariéra pro bakterie, plísně a viry.

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

obj.číslo velikost
1212526 S
1212527 M

obj.číslo velikost
1212528 L
1212534 XL

AKCE

114,90 
bez DPH

139,--
včetně DPH

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

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

obj.číslo
9705241

AKCE

112,90 
bez DPH

136,60
včetně DPH

• CHLADÍCÍ RUČNÍK, MODRÝ
Chladící ručník CXS ze směsového materiálu v modrém provedení poskytuje 
dlouhotrvající chladící účinek a příjemné ochlazení v těch nejteplejších dnech. 
Použití je velmi snadné, stačí ručník namočit do studené vody, vyždímat a protřepat. 
Je určený pro sportovní aktivity, fyzickou zátěž, při bolestech hlavy, do horkého počasí 
i relaxaci. Gramáž chladícího ručníku je 45 g/m2. Chladicího efektu se nedosahuje 
chemickou reakcí, ale pouze technologickým zpracováním textilních vláken. 
Před prvním použitím vyperte. Osvěžení trvá po dobu 2 – 4 hodin. Rozměr: 80 x 30 cm.

obj.číslo
9701110

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90 
včetně DPH

AKCE

19,90 
bez DPH

24,10 
včetně DPH

• RUKAVICE MAPA VITAL ECO 
• kyselinovzdorné rukavice s velurovou úpravou 
   interiéru a reliéfním vzorkem
• norma: EN 420, EN 374-1, EN 374-5, 
   EN 388 1010, EN 421 

obj.číslo velikost barva
1212421 7 ● růžová
1212335 8 ● růžová
1212422 9 ● růžová

• CHLADÍCÍ ŠÁTEK,  
    BANDANA
Jedinečná technologie Cool 
krystalů absorbující vodu, která 
se pomalu odpařuje. Tím dodává 
uživateli chladící efekt, který trvá 
24 h. Lze použít jako prostředek 
na ochlazení těla. Cool chladící 
krystaly uložené v pouzdře 
ze 100% bavlněné látky absorbují 
a dlouhodobě zadržují studenou 
vodu, která ochlazuje pokožku 
v místě dotyku. Čelenka 
je testována až na 1000 použití. 

obj.číslo
9701269

AKCE

99,-- 
bez DPH

119,80 
včetně DPH
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PARAMETRY
celková výška 125-138 cm/ výška sedáku 45-53 cm/
šířka sedáku 47 cm/ šířka celkem 64 cm/ nosnost 130 kg

• SPIRIT ČERNÁ
• výškově nastavitelný podhlavník
• vysoký síťovaný opěrák
• výškově nastavitelná 
  bederní opora
• synchronní mechanismus 
  s vícebodovou blokací
• hloubkové nastavení sedáku
• nastavení negativního úhlu sedáku
• 3D područky s PU krytkami
• aluminiový kříž 
  s univerzálními kolečky
• nosnost: 130 kg
• záruka: 60 měsíců

obj.číslo
9403266

AKCE

6.732,-- 
7.370,-- bez DPH

8.145,70 
včetně DPH

• TECTON
• výškově nastavitelný podhlavník
• vysoký síťovaný opěrák
• výškově nastavitelná 
  bederní opěrka
• integrovaný synchronní 
  mechanismus s vícebodovou blokací
• hloubkové nastavení sedáku
• 3D područky s PU krytkami
• kovový chromový kříž 
  s univerzálními kolečky
• nosnost: 120 kg
• záruka: 36 měsíců

obj.číslo
9403502

PARAMETRY
celková výška 114-132 cm/ výška sedáku 44-53 cm/
šířka sedáku 49 cm/ nosnost 120 kg

AKCE

5.545,-- 
6.070,-- bez DPH

6.709,50 
včetně DPH

• SIMPLE
• síťovaný opěrák
• houpací mechanismus s blokací v základní poloze
• sklápěcí područky na pevném kloubu v opěráku
• kovový černý kříž s univerzálními kolečky
• nosnost: 120 kg
• záruka: 24 měsíců

obj.číslo barva
9403538 ● černá
9403539 ● modrá

obj.číslo barva
9403541 ● bordó
9403540 ● šedá

AKCE

2.620,-- 
2.970,-- bez DPH

3.170,20 
včetně DPH

PARAMETRY
celková výška 88-98 cm/ výška sedáku 41-51 cm/
šířka sedáku 47 cm/ nosnost 120 kg

• PIXEL
• výškově nastavitelný     
  podhlavník
• pevný síťovaný opěrák
• výškově nastavitelná    
  bederní opora
• synchronní mechanismus 
  s vícebodovou blokací
• 2D područky s PU krytkami
• nylonový kříž 
  s univerzálními kolečky
• nosnost: 120 kg
• záruka: 36 měsíců

obj.číslo barva
9403474 ● černá
9403499 ● šedá

PARAMETRY
celková výška 118-133 cm/ výška sedáku 45-54 cm/
šířka sedáku 51 cm/ nosnost 120 kg

AKCE

3.645,-- 
4.000,-- bez DPH

4.410,50 
včetně DPH
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Skartovače

• FELLOWES LX 45
• křížový řez: 4 x 37 mm
• skartovací kapacita: 8 listů/ 70 g papíru
• vstupní šířka: 220 mm, objem koše 17 l
• stupeň utajení: NBÚ TYP 2 důvěrné, DIN 66399 P - 4
• skartuje papír, kancelářské sponky, platební karty

obj.číslo
0600773

• FELLOWES 36 C
• křížový řez: 4 x 40 mm
• skartovací kapacita: 6 listů/ 70 g papíru
• vstupní šířka: 230 mm, objem koše 12 l
• stupeň utajení: NBÚ TYP 2 důvěrné, DIN 66399 P - 4
• skartuje papír, kancelářské sponky, platební karty

obj.číslo
0600772

13

• 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 a funkce zpětný chod
• Systém Safe Sense™ – bezpečnostní automatické zastavení 
   skartovacího stroje při dotyku rukou v oblasti vstupního otvoru

obj.číslo
0600774

22 l

222 mm

4x38 mm

10
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MODERNÍ DESIGN, 
SKVĚLÁ KVALITA,
VÝBORNÉ CENY...

AKCE

1.510,-- 
bez DPH

1.827,10 
včetně DPH

12 l

230 mm

4x40 mm

6

17 l

220 mm

4x37 mm

8

AKCE

2.090,-- 
bez DPH

2.528,90 
včetně DPH

AKCE

2.730,-- 
bez DPH

3.303,30 
včetně DPH



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

• spodní strana s protiskluzovou úpravou 
• zajišťuje dokonalou kvalitu zachycení pohybu 
  kuličkové i optické myši

obj.číslo
9101015

AKCE

160,-- 
bez DPH

193,60
včetně DPH

• PODLOŽKA POD MYŠ A ZÁPĚSTÍ 
    FELLOWES CRYSTAL - ČERNÁ
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

AKCE

340,-- 
bez DPH

411,40
včetně DPH

• 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)

obj.číslo
9102222

AKCE

540,-- 
bez DPH

653,40
včetně DPH
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Podložky pod myš, pod notebook a monitor

• 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
9102225

AKCE

590,-- 
bez DPH

713,90
včetně DPH



• 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 cena bez DPH
2002081 A4 1.680,--
2002082 A3 2.090,--

AKCE

od 1.680,--
bez DPH

2.032,80
včetně DPH

• 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 cena bez DPH
2002002 A4 2.250,--
2002003 A3 2.680,--

AKCE

od 2.250,--
bez DPH

2.722,50
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.

• 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

AKCE

5.870,-- 
bez DPH

7.102,70 
včetně DPH

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

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

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

1

• ARCHIVAČNÍ STOJAN MAGAZINE RACK ECO A4
Archivační stojan na časopisy, brožury a katalogy v jednoduchém, 
nadčasovém a funkčním designu je vyrobený z recyklovaných plastů 
v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací Blue Angel jsou vyrobeny 
minimálně z 80% z recyklovaných materiálů.

obj.číslo barva
0821680 ● černá
0821681 ● modrá
0821682 ● šedá

2

• ZÁSOBNÍK NA BLOČKY NOTE BOX ECO
Zásobník na papírové bločky v jednoduchém, nadčasovém a funkčním 
designu je vyrobený z recyklovaných plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty 
s certifikací Blue Angel jsou vyrobeny minimálně z 80% z recyklovaných 
materiálů. Zásobník obsahuje 800 listů recyklovaného papíru 
v kvalitě Blue Angel o velikosti 93 x 93 mm.

obj.číslo barva
0109970 ● černá
0109971 ● modrá
0109972 ● šedá

3

• STOJÁNEK NA PSACÍ POTŘEBY ECO
Stojánek na psací potřeby jako jsou pera, tužky, fixy, zvýrazňovače atd. 
v jednoduchém, nadčasovém a funkčním designu je vyrobený z recyklovaných 
plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací Blue Angel 
jsou vyrobeny minimálně z 80% z recyklovaných materiálů.

obj.číslo barva
0610250 ● černá
0610251 ● modrá
0610252 ● šedá

4

• ODPADKOVÝ KOŠ ECO - 16L
Oválný odpadkový koš o objemu 16 litrů v jednoduchém, 
nadčasovém a funkčním designu je vyrobený z recyklovaných 
plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací Blue Angel 
jsou vyrobeny minimálně z 80% z recyklovaných materiálů. 
Barva: šedá.

obj.číslo
0610069

5

• STOJAN NA KATALOGY ECO
Stojan na knihy či katalogy v jednoduchém, nadčasovém a funkčním designu 
je vyrobený z recyklovaných plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací 
Blue Angel jsou vyrobeny minimálně z 80% z recyklovaných materiálů.

obj.číslo barva
0821685 ● černá
0821686 ● modrá
0821687 ● šedá

6

7

• ZÁSUVKOVÝ BOX ECO 4
Zásuvkový box na dokumenty se čtyřmi zásuvkami v jednoduchém, nadčasovém a funkčním designu 
je vyrobený z recyklovaných plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací Blue Angel jsou vyrobeny 
minimálně z 80% z recyklovaných materiálů. Jednotlivé zásuvky mají velkou rukojeť pro snadnější 
otevírání pro ukládání dokumentů do formátu A4. Rozměry 290 x 230 x 360 mm (š x v x h).

obj.číslo barva
0820515 ● černá

obj.číslo barva
0820516 ● modrá

obj.číslo barva
0820517 ● šedá

1

2

3

4

5

6

7
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NOVINKY
Archivační potřeby

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH

AKCE

149,-- 
bez DPH

180,30
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

AKCE

790,-- 
bez DPH

955,90
včetně DPH

AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10
včetně DPH

AKCE

259,-- 
bez DPH

313,40
včetně DPH



• STOJAN NA KATALOGY ECO
Stojan na knihy či katalogy v jednoduchém, nadčasovém a funkčním designu 
je vyrobený z recyklovaných plastů v kvalitě Blue Angel. Produkty s certifikací 
Blue Angel jsou vyrobeny minimálně z 80% z recyklovaných materiálů.

• VARIOCOLOR® 
Snadná organizace dokumentů díky zásuvkovým boxům VARICOLOR® 
v moderním antracitovém designu. Zásuvky v zářivých barvách pomáhají 
kategorizovat dokumenty a zároveň vypadají atraktivně na každém 
pracovním stole. Jednotlivé zásuvky mají elegantní barevné kontury.

• zásuvkový box se třemi, pěti nebo deseti barevnými zásuvkami
• vyrobeno z prvotřídních plastů
• zásuvky se otevírají hladce a tiše a jsou na konci opatřeny zarážkami
• barevné zásuvky usnadňují organizaci dokumentů
• součástí balení jsou průhledná plastová okénka 
   pro vložení papírových štítků s popiskem
• vhodné pro ukládání formátů A4, C4 a dopisních papírů
• zásuvky jsou stohovatelné a mají protiskluzové plastové patky

obj.číslo zásuvky rozměr (mm) cena bez DPH
0820547 3 280 x 95 x 356 890,--
0820566 5 280 x 292 x 356 1.490,--
0820567 10 280 x 292 x 356 1.790,--

• VARICOLOR® MIX
Snadná organizace dokumentů díky zásuvkovým boxům 
VARICOLOR® MIX v moderním bílém designu. Zásuvky 
v zářivých pastelových barvách pomáhají kategorizovat 
dokumenty a zároveň vypadají atraktivně na každém 
pracovním stole. Jednotlivé zásuvky mají elegantní 
barevné kontury.

• vyrobeno z prvotřídních plastů
• zásuvky se otevírají hladce a tiše a jsou na konci 
   opatřeny zarážkami
• barevné zásuvky v pastelových barvách usnadňují 
   organizaci dokumentů
• součástí balení jsou průhledná plastová okénka 
   pro vložení papírových štítků s popiskem
• vhodné pro ukládání formátů A4, C4 a dopisních papírů
• zásuvky jsou stohovatelné 
   a mají protiskluzové plastové patky
• rozměry: 280 x 292 x 356 (š x v x h)

obj.číslo zásuvky cena bez DPH
0820520 5 1.590,--
0820521 10 1.890,--

17K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.czPAPE.CZ partner Vaší kanceláře

Archivační potřeby



NOVINKY

AKCE

od 1.590,--
bez DPH

1.923,90
včetně DPH

AKCE

od 890,-- 
bez DPH

1.076,90 
včetně DPH
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• LETTER TRAYS VARICOLOR®  
    MIX TRAY SET A4/ 5 KS
Snadná organizace dokumentů prostřednictvím 
stolního příslušenství řady VARICOLOR® MIX 
v moderním bílém designu. Elegantní barevné 
kontury v pastelových barvách umožňují 
snadnou orientaci, uchopení a ukládání 
dokumentů. Sada pěti odkladačů na dokumenty 
je vyrobena z vysoce kvalitního plastu a lze je na 
sebe stohovat do svislé nebo šikmé polohy. 

obj.číslo
0821625

• VARICOLOR® 
    TRAY SET/ 5 KS
Snadná organizace dokumentů prostřednictvím 
stolního příslušenství řady VARICOLOR® 
v moderním antracitovém designu. Elegantní 
barevné kontury umožňují snadnou orientaci, 
uchopení a ukládání dokumentů. Sada pěti 
odkladačů na dokumenty je vyrobena z vysoce 
kvalitního plastu a lze je na sebe stohovat 
do svislé nebo šikmé polohy. 

obj.číslo
0821613

• DURACLIP® 30 LISTŮ
Originální PVC desky DURACLIP® 30 se speciálním odpruženým ocelovým 
klipem. Ideální pro prezentace, spisy, citace, zprávy, poznámky z konferencí 
či seminářů. Desky DURACLIP® 30 mají kapacitu 30 listů A4, průhledný přední 
kryt a barevnou zadní část a hřbet. K dispozici je široká škála barev. Povrch 
desek umožňuje potisk např. firemním logem. Mechanismus desek DURACLIP® 
30 je jednoduchý. Stačí vytáhnout ocelový klip, vložit dokumenty a zatlačte klip 
zpět! Jedinečný odpružený ocelový klip se sám přizpůsobí počtu vložených listů 
- zas a znovu. Pětiletá záruka na kovový klip. 

obj.číslo barva
0712060 ● černá
0712061 ●● bílá
0712062 ● červená
0712063 ● žlutá
0712064 ● zelená
0712065 ● modrá
0712072 ● antracit

obj.číslo barva
0712066 ● tm.modrá
0712067 ● oranžová
0712068 ● šedá
0712069 ● noční modř
0712070 ● tm.červená
0712071 ● tm.zelená

• VARICOLOR® 
    MAGAZINE RACK/ 5 KS
Snadná organizace dokumentů prostřednictvím 
stolního příslušenství řady VARICOLOR® v moderním 
antracitovém designu. Sada pěti stojanů na časopisy, 
brožury a katalogy do formátu A4. Elegantní barevné 
kontury umožňují snadné uchopení a manipulaci 
s jednotlivými stojany. 

obj.číslo
0821612

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

obj.číslo barva
0712090 ● černá
0712091 ● červená
0712092 ● žlutá
0712093 ● zelená
0712094 ● modrá
0712095 ● tm.modrá

• DURASWING® 
    COLOR 30 LISTŮ
Antracitové PP desky prémiové 
kvality s barevným, výklopným 
plastovým klipem pro snadné 
zakládání a vyjímání dokumentů. 
Neprůhledné, vhodné pro archivaci 
a prezentaci neděrovaných 
dokumentů až do maximální 
kapacity 30 listů A4.

obj.číslo barva
0712080 ● červená
0712081 ● žlutá
0712082 ● sv.růžová
0712083 ● oranžová
0712084 ● sv.fialová

Archivační potřeby



NOVINKY

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

34,-- 
bez DPH

41,10 
včetně DPH

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

590,-- 
bez DPH

713,90
včetně DPH

AKCE

590,-- 
bez DPH

713,90
včetně DPH

AKCE

390,-- 
bez DPH

471,90
včetně DPH
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Cavoline CLIP

• CAVOLINE® CLIP
CAVOLINE® klipy nabízí řešení 
pro přehlednou správu kabelů a tím zvyšují 
bezpečnost na pracovišti i v domácnosti. 

• vyrobeno z měkkého plastu
• lze použít na hladkém a vyčištěném povrchu
• ideální pro telefonní a USB kabely do průměru 5 mm

obj.číslo popis obsah barva cena bez DPH
1026234 CLIP 1 6x klip šedá 79,--
1026235 CLIP 1 6x klip grafitová 79,--
1026236 CLIP 2 6x klip šedá 89,--
1026237 CLIP 2 6x klip  grafitová 89,--
1026238 CLIP 3 2x klip šedá 79,--
1026239 CLIP 3 2x klip grafitová 79,--
1026240 CLIP 4 2x klip šedá 99,--
1026241 CLIP 4 2x klip grafitová 99,--

• CAVOLINE® CLIP PRO 1/2
CAVOLINE® klipy nabízí řešení pro přehlednou správu kabelů, 
a tím zvyšují bezpečnost na pracovišti i v domácnosti. 

• vyrobeno z měkkého plastu
• lze použít na hladkém a vyčištěném povrchu
• ideální pro silné napájecí kabely 

obj.číslo popis barva obsah průměr kabelu cena bez DPH
1026244 CLIP PRO 1 šedá 6x klip 10 mm 190,--
1026245 CLIP PRO 1 grafitová 6x klip 10 mm 190,--
1026246 CLIP PRO 2 šedá 4x klip 14 mm 149,--
1026247 CLIP PRO 2 grafitová 4x klip 14 mm 149,--

• CAVOLINE® CLIP MIX
CAVOLINE® klipy nabízí řešení 
pro přehlednou správu kabelů 
a tím zvyšují bezpečnost na pracovišti 
i v domácnosti. 

• sada samolepicích kabelových klipů  
  pro 1, 2, 3 a 4 kabely USB
• vyrobeno z měkkého plastu
• lze použít na hladkém 
   a vyčištěném povrchu
• ideální pro telefonní a USB kabely 
   do průměru 5 mm
• obsah balení: 2x klipy pro 1, 2 
   a 3 kabely, 1 klip pro 4 kabely

obj.číslo barva
1026242 šedá

obj.číslo barva
1026243 grafitová



NOVINKY

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40
včetně DPH

AKCE

od 79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

AKCE

od 149,-- 
bez DPH

180,30 
včetně DPH
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Zásuvkový box / Cavoline BOX

• 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

obj.číslo
0820586

AKCE

1.278,-- 
bez DPH

1.546,40 
včetně DPH

SILAN
NATURALS

1,45 L

+

• 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

obj.číslo
0820584

AKCE

1.377,-- 
bez DPH

1.666,20 
včetně DPH

SILAN
NATURALS

1,45 L

+

• CAVOLINE® BOX
Ideální pro uschování zásuvkových lišt. 
Produktová řada CAVOLINE® zahrnuje funkční 
řešení pro přehlednou správu nejen kabelů a tím zvyšuje 
bezpečnost na pracovišti. Vizuálně atraktivní box na zásuvkové 
lišty je vhodný jak pro kancelářské prostředí tak i pro domácnosti. 

• elegantní box pro uložení kabelů a prodlužovačky s 5ti nebo 3mi zásuvkami
• oboustranně pogumované otvory pro vývody kabelů 
   pro snadnou manipulaci a ideální cirkulaci vzduchu
• víko s praktickým oválným otvorem na nabíjecí kabel mobilního telefonu
• vysoce kvalitní, nehořlavý plast
• protiskluzová spodní část

obj.číslo velikost zásuvky barva rozměr (mm) cena bez DPH
1026230 L 5 šedá 406 x 139 x 156 790,--
1026231 L 5 grafitová 406 x 139 x 156 790,--
1026232 S 3 šedá 246 x 116 x 128 649,--
1026233 S 3 grafitová 246 x 116 x 128 649.--



NOVINKY

AKCE

od 649,-- 
bez DPH

785,30 
včetně DPH



4 + 1
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Potřeby na mytí Spontex + Sanytol

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

SANYTOL
PROTI

ROZTOČŮM

+

AKCE

67,-- 
bez DPH

81,10 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

UTĚRKY
10 KS

+



NOVINKA

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH

AKCE

899,-- 
bez DPH

1.087,80 
včetně DPH

• HOUBIČKA 3 SCRUB & FLEX
Extra ohebná houbička s abrazivní vrstvou, která účinně a snadno vyčistí každý
záhyb bez poškrábání! Ergonomický tvar pro pohodlné držení a antibakteriální
vrstva pro delší životnost houbičky jsou dalšími benefity, které nabízí tento
produkt. Scrub&Flex odstraní až 99% bakterií.*
*Drsná část houbičky je ošetřena biocidním přípravkem, chloridem stříbrným,
který zabraňuje množení 99,9% přítomných bakterií E.Coli. Na základě interních
testů provedených v září 2021.

obj.číslo
1213600

• NÁHRADA PRO EXPRESS SYSTEM+ XL
Modrá elastická náhrada pro Express System + XL vyrobená 
ze 100% mikrovlákna. Mikrovlákno má schopnost odstranit 
až 99% bakterií. Vhodné pro všechny typy podlah.

obj.číslo
1213611

• MOP EXPRESS SYSTEM+ XL
Plochý systémový mop EXPRESS SYSTEM+ XL 
s extra velkou obdélníkovou hlavou mopu 372 
mm oproti Express+ 300 mm. Samoždímací 
mechanismus zabudovaný v rukojeti tyče 
pro úklid podlahy bez namáčení rukou. 
Dvoukomorový kbelík s třecími vroubkovanými 
stěnami pro odstranění nečistot z náhrady. 
Návlek ze 100% mikrovlákna je účinný 
i za použití vody a odstraňuje 99% bakterií 
ze všech povrchů. EXPRESS SYSTEM+ XL je 
ze 65% vyrobený z recyklovaného plastu. 
Objem kbelíku: 7 litrů. Balení obsahuje: kbelík, 
mop se zabudovaným ždímacím mechanismem 
v rukojeti tyče, náhradu ze 100% mikrovlákna. 

obj.číslo
1213610


NOVINKA
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• FINISH TABS 
    ALL-IN-1 MAX 48 KS
Tablety do myčky Finish All in 1 Max si poradí 
s jakýmkoli špinavým nádobím bez zbytečné 
spotřeby vody i energie navíc. Díky jejich 
účinnému složení s technologií Powerball vás 
hned napoprvé přesvědčí, že každé větší mytí 
nádobí v ruce je zbytečnou ztrátou času 
i vody pro vás stejně jako pro přírodu. Vždyť 
připečené jídlo nebo mastnotu zvládnete 
z nádobí bez problémů odstranit jednoduše 
za použití gelu nebo tablet Finish All in 1.

obj.číslo
1202586

AKCE

135,-- 
bez DPH

163,40 
včetně DPH

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

obj.číslo
1202566

AKCE

64,80 
bez DPH

78,40 
včetně DPH

• FINISH DEO  
    OSVĚŽOVAČ  
    MYČKY CITRON
Dodejte Vaší myčce nádobí svěží 
citronovou vůní! Speciální dvojité 
komory osvěžovače myčky Finish 
účinkují současně a Vy tak můžete 
při každém otevření myčky nádobí 
cítit místo nepříjemných zápachů 
jen osvěžující aroma.

obj.číslo
1202515

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

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

obj.číslo popis
1202580 regular

AKCE

88,-- 
bez DPH

106,50 
včetně DPH

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

obj.číslo
1202523

AKCE

106,-- 
bez DPH

128,30 
včetně DPH

• FINISH SŮL
Sůl do myčky. S extra velkými granulemi. 
Obsah 1,5 kg.

obj.číslo
1202514

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

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

obj.číslo
1202529

AKCE

159,-- 
bez DPH

192,40 
včetně DPH
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• OSVĚŽOVAČ VZDUCHU AIR WICK
Air Wick osvěžovač vzduchu je na použití jednoduchý sprej, 
který neutralizuje pachy a naplní váš domov krásnými vůněmi. 
Eliminuje pachy, účinkuje během několika vteřin. Balení 300 ml.

obj.číslo popis
1210366 Levandule
1210367 Aquamarine

obj.číslo popis
1210368 Magnolie a třešeň
1210369 Máta

AKCE

39,90 
bez DPH

48,30 
včetně DPH

• LANZA PRACÍ PRÁŠEK
Díky svému složení skvěle vypere vaše 
prádlo a zanechá ho příjemně provoněné. 
Navíc pomáhá chránit barvy 
před vyblednutím, takže vaše oblečení 
bude vypadat déle jako nové. 

obj.číslo popis prací dávky
1200388 na bílé 100 PD
1200389 na barevné 90 PD

AKCE

220,-- 
bez DPH

266,20 
včetně DPH


NOVINKA

• LANZA TEKUTÝ ČISTIČ  
    PRAČKY DUO 2x250 ML
• odstraňuje nečistoty
• odstraňuje usazeniny
• odstraňuje zápach
• chrání pračku
• čistí vnitřní části
• zanechává pračku 
   hygienicky čistou

obj.číslo
1200540

AKCE

87,-- 
bez DPH

105,30 
včetně DPH

AKCE

59,90 
bez DPH

72,50 
včetně DPH

• SILAN PEARLS 
Vhodné pro všechny typy praní, teploty, barvy a tkaniny - dokonce 
i pro sportovní oděvy. Intenzivní, dlouhotrvající svěžest vašeho oblečení. 
Jedinečný parfém pro vaše oblečení ve formě perel. Pro dokonalou vůni 
a měkkost používejte spolu s vaší oblíbenou aviváží. Karton 10 ks. Obsah 230 g.

obj.číslo popis
1200922 Magic affair

obj.číslo popis
1200925 Fresh sky

obj.číslo popis
1200892 Fresh (tyrk.)

• PRACÍ PR. PERSIL EXP. 
    72 PD BOX COLOR
Univerzální prací prášek Persil – prášek 
na praní pro hloubkové čištění i studenou 
vodou. Zaručuje účinné výsledky praní 
a hygienicky čisté prádlo. Prací prostředek 
na oblečení odstraňuje i ty nejodolnější skvrny, 
aniž by byl k oblečení drsný. Integrovaná 
technologie Deep Clean Plus zaručuje účinný 
čisticí výkon, který proniká hluboko do vláken 
pro hygienické odstranění skvrn, zatímco 
aktivní svěží účinek udržuje pocit čerstvě 
vypraného oblečení. To vše při zajištění péče 
o vlákna, ochraně tkanin před žmolkováním 
a zachování barev. Vysoký čisticí výkon 
i při nižších teplotách (od 20°C 60°C.). 
100% recyklovatelný obal.

obj.číslo
1200902



NOVINKA

AKCE

239,40 
bez DPH

289,70 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

72,-- 
bez DPH

87,10 
včetně DPH

• TOALETNÍ PAPÍR 
    PREMIUM
3vrstvý. 30 metr/ 8 ks.

obj.číslo
1102573

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

Přípravky na praní / Osvěžovače / Toaletní papír



PAPE.CZ partner Vaší kanceláře24 PAPE.CZ partner Vaší kancelářeK Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz

Leifheit výrobky

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

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

obj.číslo
1211018

AKCE

390,-- 
bez DPH

471,90 
včetně DPH

• LEIFHEIT NÁHRADNÍ HLAVICE 
    CLASSIC MOP VISCOSE 52068
Praktická náhradní hlavice z vysoce absorbčního 
vlákna s obsahem viskózy značky Leifheit.
• určená k novému mopu Leifheit Classic 
• účinně čistí schody a rohy 
• ideální pro snadné a důkladné čištění 
   dlaždic a kamenných podlah 
• lze prát v pračce na 60°C

obj.číslo
1211131

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• LEIFHEIT WINDOW CLEANER VYSAVAČ 
    NA OKNA 51003 + TYČ 43 CM 
    + MOP NA OKNA
NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ! Nový vysavač na okna Window Cleaner značky 
Leifheit má kompaktní design těla pro snazší manipulaci.
• vysává a leští okna beze skvrn 
• inovativní čištění oken díky elektrickému odsávání vody 
• vhodný na klasická i střešní okna, zrcadla, sprchové kouty, dlaždice 
• špičková kvalita, vyrobeno v Evropě 
• kompatibilní s Leifheit CLICK systémem - ideální pro vysoká okna,  
   světlíky a zimní zahrady 
• Standby senzor pro maximální výdrž baterie (cca 35 min) 
• velký otvor nádrže pro snadné vyprazdňování a komfortní čištění 
• nabíječka je součástí balení 
• široká gumová stírací čepel: 28 cm 
• rozměr: 31 x 28,5 x 14 cm

obj.číslo
1211100

AKCE

1.290,-- 
bez DPH

1.560,90 
včetně DPH

• PARNÍ ČISTIČ CLEAN TENSO
Parní čistič Clean Tenso pro důkladné hygienické 
čištění dlaždic, kamenných podlah a lakovaných 
dřevěných podlah značky Leifheit.

• individuálně nastavitelné množství páry - všechny typy podlah 
• 6 trysek pro efektivní čištění 
• vysoká teplota páry odstraní 99,99% bakterií - bez použití chemie 
• doba zahřívání cca 30 sekund 
• velká nádrž na vodu (550 ml) pro extra dlouhý provoz 
• savé mikrovlákno pro perfektní absorpci nečistot 
• materiál: 90% polyester, 10% polyamid - před použitím vyperte

obj.číslo
1211007

AKCE

1.990,-- 
bez DPH

2.470,90 
včetně DPH

• LEIFHEIT PROFI VĚDRO 
    S NÁŠLAPNÝM ŽDÍMÁNÍM   
    A INTEGROVANÝMI KOLEČKY   
• 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  
• i pro vytírání podlah citlivých na vlhko 
• nově jednodušší ždímání díky většímu pedálu 
• pevné držadlo a integrovaná kolečka 
• nízká hmotnost – pouze 2,4 kg 
• vysoká stabilita díky protiskluzovým kroužkům 
   na spodní straně vědra 
• objem 8 litrů

obj.číslo
1210288

AKCE

990,-- 
bez DPH

1.197,90 
včetně DPH

obj.číslo
1211015

• 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

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH

• NÁHRADA MOP MICRO 
    DUO, 42 CM LEIFHEIT
• určeno pro mopy Leifheit Profi System
• ideální pro všechny typy podlah
  dva typy mikrovláken pro perfektní 
  odstranění všech nečistot
• lze prát v pračce až na 60°C
• záběr 42 cm
• náhrada je v balení složená

obj.číslo
1211045

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90 
včetně DPH
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Koše / Kbelík / Vozík

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

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

AKCE

195,-- 
bez DPH

236,-- 
včetně DPH

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

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

AKCE

90,60 
bez DPH

109,60 
včetně DPH

• ODPADKOVÝ KOŠ AURORA 15 L
Praktický odpadkový výklopný koš SWING AURORA 
s odnímatelnou horní částí pro snadnější čištění. 
Originální italský design značky Tontarelli. 
Objem: 15 l. Rozměr: 28,5 x 22,5 x 47 cm.

obj.číslo barva
0610782 ●  krémová
0610784 ● ●  modrokrémová

AKCE

129,-- 
bez DPH

156,10 
včetně DPH

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

obj.číslo
0610841

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90 
včetně DPH

• ODPADKOVÝ KOŠ TONTARELLI CAROLINA 16 L
Plastový odpadkový koš Carolina o objemu 16 l. Obsahuje vnitřní nádobu 
pro snadnější vyprazdňování a čištění s praktickým úchytem. Má také nášlapný 
systém pro snadnější otevírání. Originální italský design značky Tontarelli.
Objem: 16 l. Rozměr: 27,5 x 30,2 x 41,5 cm.

obj.číslo barva
0610737 ● krémová

obj.číslo barva
0610788 ● modrá

obj.číslo barva
0610789 ● zelená

• NÁŠLAPNÝ KOŠ MODA
Materiál: plast. Objem: 45 l. 
Rozměr: 29 x 38,7 x 61 cm.

obj.číslo barva
0610843 ● černá transparentní
0610846 ● tmavě šedá metalická
0610847 ● carbon

AKCE

690,-- 
bez DPH

834,90 
včetně DPH • KOŠÍK NA PRÁDLO 

    S VÍKEM ARIANNA 
• materiál: plast
• různé velikosti
• barva: krémová, hnědá
• rozměr: 50 l

obj.číslo barva
1213060 ● krémová
1213061 ● hnědá

AKCE

290,-- 
bez DPH

350,90 
včetně DPH
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Jednorázové nádobí

• PAPÍROVÁ SLÁMKA JUMBO
• průměr: 0,8 cm
• délka: 25 cm
• 100 ks

obj.číslo
0604964

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

• KELÍMEK PVC
Průhledný, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks) cena bez DPH
0163933 0,2 100 39,--
0163934 0,3 100 76,--
0163932 0,5 50 49,--

AKCE

od 39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

75,-- 
bez DPH

90,80 
včetně DPH

• DŘEVĚNÉ NÁDOBÍ
Balení po 100 ks.

obj.číslo popis rozměr
0163094 lžíce 0,2 x 3,3 x 16 cm
0163814 vidlička 0,2 x 2,7 x 16 cm
0163815 nůž 0,2 x 2,2 x 16,5 cm

• PP POHÁREK BÍLÝ
Průhledný, prodej po balení.

obj.číslo objem (l) bal.(ks) cena bez DPH
0163930 0,5 50 49,--
0163925 0,2 100 39,--

AKCE

od 39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

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

obj.číslo rozměr (cm) cena bez DPH
1106031 10 x 16 119,--
1106002 13 x 20 172,--
1106020 16 x 23 216,--

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH

• MÍCHÁTKO 
   NA KÁVU
• výška: 0,1 cm
• šířka: 0,5 cm
• délka: 14 cm
• 1000 ks

obj.číslo
0163831

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

• PAP. KELÍMEK  
   COFFEE TO GO
• výška: 11,4 cm
• šířka/průměr: 8 cm
• objem: 330 ml
• 50 ks

obj.číslo
0163915

AKCE

101,-- 
bez DPH

122,20 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

59,-- 
bez DPH

71,40 
včetně DPH• PS VÍČKO  

   ČERNÉ TO GO
• výška: 2,4 cm
• šířka/průměr: 8 cm
• 100 ks

obj.číslo
0163888



NOVINKA

• PAP. KELÍMEK  
   BÍLÝ TO GO
• výška: 9,1 cm
• šířka/průměr: 8 cm
• objem: 280 ml
• 50 ks

obj.číslo
0163885


NOVINKA

AKCE

79,-- 
bez DPH

95,60 
včetně DPH

• TERMO-MISKA „AIRPAC“  
    + VÍČKO/ 25 KS
• výška: 6 cm
• šířka: 11,5 cm
• objem: 350 ml

obj.číslo popis cena bez DPH
0163027 miska 69,--
0163028 víčko 39,--

AKCE

od 39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH



NOVINKA
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Občerstvení

• ČAJ PICKWICK - EARL GREY  
    100 SÁČKŮ
• kvalitní ceylonský černý čaj obohacený 
   o příjemné aroma bergamotu
• sáčky s přebalem
• balení 100 x 2 g

obj.číslo
1100580

AKCE

179,-- 
bez DPH

205,90 
včetně DPH

• EILLES GOURMET CAFÉ ZRNO
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.

obj.číslo
1100628

AKCE

129,-- 
bez DPH

148,40 
včetně DPH

• CUKR TŘTINOVÝ BALENÝ
Třtinový hnědý cukr v ruličce hygienicky 
balený. Obsah: 200 x 4 gr.

obj.číslo
1100648

AKCE

99,-- 
bez DPH

113,90 
včetně DPH

• CUKR SÁČKY
Cukr hyg. balený, obsah 1000 ks 
= 4 kg, prodej po balení.

obj.číslo
1100643

AKCE

239,-- 
bez DPH

274,90 
včetně DPH

• SMETANA MALÁ
10 ks x 10 g.

obj.číslo
1100646

AKCE

18,-- 
bez DPH

20,70 
včetně DPH

obj.číslo popis cena bez DPH
1100450 perlivá 99,--
1100440 jemně perlivá 99.--
1100445 neperlivá 129,--
1100452 citron 129,--
1100454 grep 129,--
1100456 pomeranč 129,--
1100448 broskev 129,--
1100446 bílý hrozen 129,--
1100458 jablko 129,--
1100444 hruška 129,--
1100439 granátové jablko 129,--

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

AKCE

od 99,-- 
bez DPH

113,90 
včetně DPH

obj.číslo popis
1100451 perlivá
1100429 jemně perl.
1100427 neperlivá

• MATTONI PET
Obsah 0,5 l, 12 ks/bal., 
prodej po balení.

AKCE

159,-- 
bez DPH

182,90 
včetně DPH

• LAVAZZA QUALITA ROSSA
Lavazza Qualita Rossa je směs těch nejlepších zrn kávy 
Arabika a Robusta. Vhodná pro přípravu espressa. Má 
silnou chuť, bohatou pěnu a intenzivní aroma. Obsah 1 kg.

obj.číslo
1100626

AKCE

290,-- 
bez DPH

333,50 
včetně DPH
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AKCE

126,-- 
bez DPH

152,50 
včetně DPH

• DIAMANTOVÝ OBRÁZEK
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 popis
9256645 Plameňák
9256644 Kolibřík
9256646 Páv

AKCE

27,-- 
bez DPH

32,70 
včetně DPH

• MAGNET DEKORAČNÍ KULATÝ
Skleněné kulaté dekorační magnety v různých motivech 
- na magnetické tabulce je 25 různých designů. Magnetek drží 
na ledničce, radiátoru, pračce nebo jiném magnetickém povrchu. 
Dá se snadno přemísťovat. Průměr magnetu: 35 mm.
Varování: Není hračka, obal odstraňte z dosahu dětí. Doporučený 
věk pro použití je od 3 let dítěte. Magnety uvnitř lidského těla 
mohou způsobit vážné zranění! V případě spolknutí či vdechnutí 
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc! Uvedená cena je za 1 ks. 
Dodáváme v mixu po 25 ks dle skladové zásoby.

obj.číslo popis
9180193 Smajlík

obj.číslo popis
9180195 Zvířata

obj.číslo popis
9676654 Kočičky
9676657 Dinosaurus
9676656 Drak
9180182 Dinosauří vajíčka

• MALOVÁNÍ NA OBLÁZKY
Návod: Vyberte si oblázek. Tužkou si načrtněte 
předlohu, poté na čistý a suchý oblázek začněte 
kreslit, co Vás napadne. Akrylové barvy nechte 
pořádně zaschnout. Odstraňte folii ze zadní 
strany přenosové samolepky. Použitím dřevěné 
špachtle přeneste samolepku na oblázek 
a přitlačte. Pomalu odlepte přenosovou folii 
a samolepku uhlaďte.

Balení obsahuje:

• 4x říční oblázky
• 4x akrylové barvy
• 2 archy přenosových samolepek

AKCE

126,-- 
bez DPH

152,50 
včetně DPH
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• MAGNET DEKORAČNÍ MIX MOTIVŮ
Skleněné a čtveraté dekorační magnety ve 20 různých 
provedeních (mix kvítí, srdíček, mořských motivů, 
soviček, světových památek). Magnetek drží na ledničce, 
radiátoru, pračce nebo jiném magnetickém povrchu. 
Dá se snadno přemísťovat. Velikost magnetu: 4 x 4 cm.
Varování: Není hračka, obal odstraňte z dosahu dětí. 
Doporučený věk pro použití je od 3 let dítěte. Magnety 
uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné zranění! 
V případě spolknutí či vdechnutí vyhledejte okamžitou 
lékařskou pomoc!

obj.číslo
9180196

AKCE

30,-- 
bez DPH

36,30 
včetně DPH
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