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

ZPATKY DO SKOLY
, ,,

PLATNOST
od 1. 6. 2022
do 9. 9. 2022

Vyhrazujeme si právo na změnu 
cen a předčasné ukončení akce.



A4 A3

orientační odstín 80 g/m2 160 g/m2

A4 A3 A4

vanilková - pastelová 0131086 0131200 0131150

krémová - pastelová 0131087 0131223 0131151

žlutá - pastelová 0131088 0131202 0131152

lososová - pastelová 0131089 0131203 0131153

růžová - pastelová 0131090 0131204 0131154

světle zelená - pastelová 0131091 0131205 0131155

zelená - pastelová 0131092 0131206 0131156

modrá - pastelová 0131093 0131207 0131157

blankytně modrá - pastelová 0131094 0131208 0131158

citronově žlutá - trendová 0131095 0131209 0131159

zlatá - trendová 0131096 0131210 0131160

medová - trendová 0131097 0131211 x

levandulová - trendová 0131098 0131212 x

šedá - trendová 0131099 0131213 0131163

kanárkově žlutá - intenzivní 0131100 x x

zářivě žlutá - intenzivní 0131101 0131215 0131165

slunečná - intenzivní 0131102 0131216 0131166

pomerančová - intenzivní 0131103 0131217 0131167

korálově červená - intenzivní 0131104 0131218 0131168

cihlově červená - intenzivní 0131105 0131219 x

lipově zelená - intenzivní 0131106 0131220 0131170

jarní zelená - intenzivní 0131107 0131221 0131171

sytě modrá - intenzivní 0131108 0131222 0131172

VZ
O

RN
ÍK

MAESTRO® color 
Papír vyniká nízkou prašností a výbornou průchodností kopírovacím 
strojem. Použití: laserové a ink-jet tiskárny, běžné i vysokovýkonné 
kopírovací stroje, duplexní kopírování.  
Certifikace ISO 9706, FSC®, EcoLabel, EN71-3, Nordic Ecolabel, Green Range.

V balení 80 g/m2 papíru je 500 listů, v balení 160 g/m2 papíru je 250 listů,  
v kartonu je vždy 5 balení.  

Barevný papír mix  
Barevný papír pro inkoustové i laserové tiskárny. 

obj.číslo formát g/m2 listů v bal. popis
0130071 A4 80 250 pastel. barvy
0130070 A4 80 200 neon. barvy

obj.číslo listů
0131699 8
0131701 20

Složka pestrobarevných papírů
Sada barevných papírů pro kreslení, stříhání,  
dekorování a školní použití. Formát A4.

8 ls

16 ls

A4, 80 g/mA4, 80 g/m2

A4, 160 g/mA4, 160 g/m2

A3, 80 g/mA3, 80 g/m2

obj.číslo
0131700

Složka barevných lepicích papírů
8 barevných lepicích listů. Složky jsou výborným 
pomocníkem ve školách, školkách i družinách 
při výtvarné výchově. 8 listů, A4.

PAPIR
,

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH

AKCE

198,40 
bez DPH

240,10 
včetně DPH

AKCE

271,80 
bez DPH

328,90 
včetně DPH

AKCE

494,20 
bez DPH

598,-- 
včetně DPH

AKCE

283,70 
bez DPH

343,30 
včetně DPH

AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30 
včetně DPH

AKCE

21,-- 
bez DPH

25,40 
včetně DPH
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obj.číslo formát balení (ks)
0100100 A4 200
0100200 A3 200
0100220 A2 100
0100230 A1 100
0100115 A4 10
0100205 A3 10

Kreslicí karton
220 g/m2, prodej po bal.

formát A4 formát A3 barva
0100513 0100528 ● černá
0100507 0100522 ● červená
0100511 0100527 ● zelená
0100501 0100517 ● tm.zelená
0100505 0100520 ● žlutá
0100509 0100524 ● modrá
0100500 0100518 ● tm.modrá
0100510 0100525 ● oranžová
0100512 0100526 ● hnědá
0100508 0100523 ● růžová
0100504 0100560 ●●●●●●●●● ●  mix barev                

Kreslicí karton barevný
180 g/m2, balení 50 ks, prodej po 1 bal.

A4/200 ls

A4/10 ls

A3/10 ls

A3/200 ls A2/100 ls A1/100 ls

A4- mix 60 ls

A3- mix 60 ls

A4 A3

PAPIR
,

obj.číslo
0130036

Kancelářský papír Happy Office
Papír určený pro běžné kopírování 
(i oboustranné), faxy, laserové 
a inkoustové tiskárny.
• papír splňuje normu ISO9706 
   - možnost archivace
• formát A4
• 5 x 500 listů

Barevný papír A4
Barevné papíry jsou výbornou pomůckou 
při výtvarné výchově ve školách, školkách 
i družinách. Formát A4, 100 ls, 80 g/m2.

obj.číslo barva
0100561 ● černá
0100562 ● hnědá
0100563 ● sv.modrá
0100564 ● červená

obj.číslo barva
0100565 ● žlutá
0100566 ● tm.zelená
0100567 ● šedá

AKCE

467,70 
bez DPH

565,90 
včetně DPH

AKCE

97,-- 
bez DPH

117,40 
včetně DPH

AKCE

51,-- 
bez DPH

61,70 
včetně DPH

AKCE

28,-- 
bez DPH

33,90 
včetně DPH

AKCE

241,-- 
bez DPH

291,60 
včetně DPH

AKCE

517,-- 
bez DPH

625,60 
včetně DPH

AKCE

685,-- 
bez DPH

828,90 
včetně DPH

AKCE

1.372,-- 
bez DPH

1.660,10 
včetně DPH

AKCE

118,-- 
bez DPH

142,80 
včetně DPH

AKCE

145,-- 
bez DPH

175,50 
včetně DPH

AKCE

288,-- 
bez DPH

348,50
včetně DPH

AKCE

236,-- 
bez DPH

285,60 
včetně DPH
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Uhlové papíry „kopíráky“
100 archů v balení. Formát A4.

obj.číslo barva
0135200 ● černá
0135000 ● modrá

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

obj.číslo
2535226

Ilustrační obr. neobsahuje sponky ani pero. AKCE

106,20 
bez DPH

128,50 
včetně DPH

AKCE

119,-- 
bez DPH

144,-- 
včetně DPH



BLOKY

Elegantní 2kroužková 
spirála

Exkluzivní matný povrch   
s lesklými lakovanými detaily 

M
et

ro
po

le
 v

 n
oc

i

80
g/m2

40
LISTŮ

Poznámkový sešit - ECO BIRDS
Formát A4, vnitřní listy linkované. Ekologicky šetrný poznámkový blok 
z recyklovaného papíru v pevném kartonovém obalu s kroužkovou vazbou. 
Přírodní nebělený papír 80 g/m2, 120 listů. Zvýrazněné záhlaví, děrování 
pro zařazení do pořadače, mikroperforace pro snadné vytržení listu.  
100% recyklovaný, certifikát Blue Angel, EU Ecolabel a FSC®.  
Strany rozlišeny do čtyř barev. 

obj.číslo formát
0108029 A4

Poznámkový sešit 
- Metropole v noci
Mix 9ti motivů.

obj.číslo popis formát cena bez DPH
9252507 linka A4 26,--
9252600 linka A5 15,--
9252508 čtvereček A4 26,--
9252509 čistý A4 24,--

Poznámkový blok - Metropole v noci
Světové metropole zachycené na fotografiích tvoří kolekci 
obalů kvalitních poznámkových bloků. Obálka: pevná s matným 
povrchem a lesklým lakem zvýrazněnými detaily ve vazbě 
stříbrné dvojité spirály. Formát: A5/A4. 70 listů (papír 70 g/m²), 
linkovaný. Mix 6ti motivů.

obj.číslo formát cena bez DPH
9252505 A4 54,--
9252506 A5 35,--

70
g/m2

70
LISTŮ

80
g/m2

120
LISTŮ

AKCE

od 35,-- 
bez DPH

42,40 
včetně DPH

AKCE

od 15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

AKCE

198,-- 
bez DPH

239,60 
včetně DPH

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH
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80
g/m2

40
LISTŮ

Poznámkový sešit - Mláďata II
Formát A5, vnitřní listy linkované, 40 listů. Kolekce 
poznámkových sešitů s dalšími roztomilými domácími 
mazlíčky na obálce. Kvalitní šitá vazba s pevnou lesklou 
obálkou. Mix 6ti motivů.

obj.číslo
9252604



BLOKY

40
LISTŮ

80
g/m2 80

g/m2
40
LISTŮ

Poznámkový sešit - Květiny se třpytkami
Kolekce poznámkových sešitů s černobílými motivy květů na obálce. 
Atypicky design doplněn zlatými třpytkami. Formát: A4/A5. 40 listů 
(papír 80 g/m²). Mix 6ti motivů, vnitřní listy linkované.

obj.číslo formát cena bez DPH
9252602 A4 31,70
9252603 A5 16,50

Poznámkový sešit - Elisa
Kolekce poznámkových sešitů s kresbami dívky Elisy. Obal: pevná 
lesklá obálka. Formát: A5. 40 listů (papír 80 g/m²). Mix 6ti motivů, 
vnitřní listy linkované.

obj.číslo
9252601

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

AKCE

od 16,50 
bez DPH

20,-- 
včetně DPH
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Škrabací obrázek blok 
Vyškrabovací notes s perem - Dopřejte si chvilku odpočinku 
a kreativně se vydovádějte na vyškrabovacím notesu. 
Na jednotlivých listech můžete pomocí vyškrabovacího pera 
vytvářet různé pestrobarevné obrázky. Dítě si zlepší motoriku 
ruky a naučí se kreslit. Obsah: 10 listů, škrabátko.

obj.číslo motiv rozměr cena bez DPH
9180039 zlatý G holo 20 x 14 cm 38,50
9180040 duhové mandaly 21 x 28 cm 53,70
9180042 stříbrný S holo 26 x 19 cm 53,40



NOVINKA

AKCE

od 38,50 
bez DPH

46,60 
včetně DPH



NOVINKA

Škrabací obrázek blok 
Vyškrabovací notes s perem - Dopřejte si chvilku odpočinku 
a kreativně se vydovádějte na vyškrabovacím notesu. 
Na jednotlivých listech můžete pomocí vyškrabovacího pera 
vytvářet různé pestrobarevné obrázky. Dítě si zlepší motoriku 
ruky a naučí se kreslit. Obsah: 10 listů, škrabátko. 
Rozměr: 20 x 14 cm, 10 l. Mix/duha.

obj.číslo
9180041

AKCE

33,50 
bez DPH

40,50 
včetně DPH



obj.číslo formát číslo provedení listů cena bez DPH
0046000 A4 460 čisté 60 24,50
0044000 A4 440 čisté 40 17,60
0042000 A4 420 čisté 20 11,10
0056000 A5 560 čisté 60 13,20
0054000 A5 540 čisté 40 8,90
0052000 A5 520 čisté 20 5,70
0046400 A4 464 linkované 60 24,50
0044400 A4 444 linkované 40 17,60
0042400 A4 424 linkované 20 11,10
0056400 A5 564 linkované 60 13,20
0054400 A5 544 linkované 40 8,90
0052400 A5 524 linkované 20 5,70
0064400 A6 644 linkované 40 5,--
0062400 A6 624 linkované 20 3,50
0046500 A4 465 linkované 60 24,50
0044500 A4 445 čtverečkované 40 17,60
0042500 A4 425 čtverečkované 20 11,10
0056500 A5 565 čtverečkované 60 13,20
0054500 A5 545 čtverečkované 40 8,90
0052500 A5 525 čtverečkované 20 5,70
0080000 notový 8 8,90
0080001 notový 16 13,40
0051100 A5 511 20 mm linky 10 4,30
0051200 A5 512 16 mm linky 10 4,30
0051300 A5 513 12 mm linky 10 4,30
0051101 A5 5110 10 x 10 mm čtvereček 10 4,30

Školní sešity BOBO
Vyrobený z bezdřevého papíru. Bezdřevý papír znamená, že sešit byl vyroben z vláken 
neobsahující dřevní hmotu. Papír má gramáž 60 g/m2, ale u sešitů pro 1. ročník 
( 510, 511, 512, 513, 5110 ) je gramáž papíru 70 g/m2, u notových sešitů je gramáž papíru 
dokonce 90 g/m2. Vyšší gramáž papíru znamená vyšší pevnost v ohybu i v tahu. 
Vyšší gramáž zajistí menší průsvitnost a lepší kvalitu psaní.

Ochranná fólie na sešity
Transparentní pevná fólie určená 
k praktické ochraně kniha sešitů, 
snadná manipulace. Síla materiálu 
65 µm. Rozměr 400 x 1800 mm, 
dodáváno v roli.

obj.číslo
0090040

Obaly na sešity 
A4/A5, PP, 90 µm, 
transparentní
Průhledný obal na sešity 
formátu A4/A5 
z polypropylenu, síla 
materiálu 90 μm. Prodej 
po 10-ti kusech.

obj.číslo formát
0090080 A5
0090085 A4

A5 / 10 ks

A4 / 10 ks

Obal na sešity A4/A5, PP, 150 µm, barevný
Praktický univerzální plastový obal s hladkým a průhledným 
povrchem v různobarevném provedení. Zpevněné hrany. 
Síla materiálu: 150 μm. 

formát A4 formát A5 barva
0090016 0090004 ● trans. červená
0090017 0090005 ● trans. zelená
0090025 0090007 ● trans. žlutá
0090018 0090006 ● trans. modrá
0090026 0090008 ● trans. oranžová
0090027 0090009 ● trans. fialová
0090015 0090003 ● trans. čirá

A4 / 1 ks A5 / 1 ks

obj.číslo popis rozměr
9250123 Lenochod A4
9250127 Lenochod A5
9250387 Playword A4
9250395 Playword A5

Boxy na sešity
Oblíbený box na sešity ve formátu 
A5 a A4. Nezbytná součást vybavení 
každého školáka na uložení sešitů, 
papírů a dalších školních pomůcek. 
Odolný materiál - lamino, chrání 
proti poškození. Zavírání na gumičku. 
Šířka hřbetu 3 cm.

obj.číslo
0606600

Centropen 7729
Stíratelná tabulka MAJA. Sada 
obsahuje oboustranně stíratelnou 
tabulkou formátu 24 x 18 cm a dva 
značkovače. Jedna strana tabulky 
je určená pro kreslení, druhá 
na psaní. Tabulka je opatřena 
eurozávěsem.

AKCE

46,-- 
bez DPH

55,70 
včetně DPH

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH

AKCE

23,-- 
bez DPH

27,80 
včetně DPH

AKCE

42,-- 
bez DPH

50,80 
včetně DPH

AKCE

6,50 
bez DPH

7,90 
včetně DPH

AKCE

4,50 
bez DPH

5,50 
včetně DPH

AKCE

57,-- 
bez DPH

69,-- 
včetně DPH

A5

AKCE

68,-- 
bez DPH

82,30
včetně DPH

A4

AKCE

od 3,50
bez DPH

4,20 
včetně DPH

SESITY A OBALY
,,
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Omalovánky A5
Tyto omalovánky jsou jednoduché s velkými 
obrázky tudíž vhodné i pro ty nejmenší děti. 
Omalovánky formát A5, 8 stran k vymalování 
- dohromady 16 stran.

obj.číslo motiv
9799561 Mořský svět
9799563 Fotbal
9799565 Kočkoviny

Anti-Stress Black 9390
Unikátní kreativní souprava černých omalovánek a metalických popisovačů 
pro chvíle relaxace. Vybarvením omalovánek metalickými popisovači získáte 
jedinečný zářivý obrázek. Motivy omalovánek jsou vytištěny transparentním 
lakem na kvalitním černém papíru. Metalické popisovače se sytými inkousty 
s 1 mm tenkou stopou jsou ideální k vybarvování jemných detailů. 
Sada obsahuje 4 černé omalovánky A4 
a 6 metalických popisovačů. 
• ERGO držení, válcový hrot, 
    šířka stopy 1 mm

obj.číslo
0131820

AKCE

195,-- 
bez DPH

236,-- 
včetně DPH

AKCE

9,10 
bez DPH

10,-- 
včetně DPH

Omalovánky - spojovačky
Spojte si obrázky podle čísel. Po spojení se Vám
ukáže skrytý obrázek. Ten si pak můžete vybarvit 
jako omalovánky. Děti se zabaví, naučí rozeznat čísla 
a dělat rovné čáry. Tyto spojovačky jsou jednoduché 
s velkými obrázky, tudíž vhodné i pro menší děti. 
Vybarvování obrázků pomůže rozvíjet řadu 
schopností a dovedností, zejména má velký vliv 
na jemnou motoriku ruky. Omalovánky mají 
vzdělávací charakter. Formát: A4. Počet předloh: 32.
Nevhodné pro děti do 3 let. Mix motivů.

obj.číslo motiv
9180035 Zvířátka
9180036 Dino
9180037 Moře

AKCE

33,70 
bez DPH

37,10 
včetně DPH



NOVINKA

OMALOVANKY, SAMOLEPKY  
,



NOVINKA

Samolepky
Dekoračné samolepky s glitry různých motivů a rozměrů.

obj.číslo motiv rozměr cena bez DPH
9179998 Smajlíci 9,5 x 21 cm 29,80
9179993 Exotická zvířata 14 x 25 cm 33,30
9179995 Motýli 30 x 12 cm 31,50

AKCE

od 29,80 
bez DPH

36,10 
včetně DPH



Čeština pro druháky
Sborník cvičení k opakování pravopisných
jevů ve 2. třídě základní školy.

obj.číslo
9179509

Český pravopis
Nové vydání oblíbené stručné české mluvnice, 
která by měla napomoci orientaci v systému českého 
pravopisu. Obsahuje mluvnické a pravopisné přehledy, 
pravopisná cvičení, diktáty, jazykové rozbory. 
Poučuje i vysvětluje.

obj.číslo
9179513

Kontrolní diktáty pro 2. 3. 4. a 5. ročník
Příručka formátu A5 obsahuje diktáty a pravopisná 
cvičení vhodná pro jednotlivé ročníky sloužící 
k opakování a procvičování učiva. Součástí publikace 
je také klíč ke cvičením. 
Rozměry publikace: 145 x 205 mm (formát A5).

obj.číslo
9179516

AKCE

67,90 
bez DPH

74,70 
včetně DPH

dostupné 
i pro druhý

stupeň

dostupné 
i pro 1., 3., 4. 

a 5. třídy

První psaní to je hraní
Celostránkové ilustrace motivují děti k nácviku 
tahů, které jsou potřebné ke zvládnutí základů 
psaní. Průpravnými cviky - oblouky, kličkami, 
šikmými i přímými čarami, vlnovkami i ovály 
- které píší fixem do sešitu, dochází k uvolnění 
křečovitých pohybů ruky. Děti si tak nenásilně 
rozvíjejí grafomotorickou dovednost. Pro tuto 
pomůcku se používá za sucha stíratelný fix.

obj.číslo
9179544

Už se těším do školy
Publikace formátu A4 obsahuje zábavné úkoly, 
které cvičí mimo jiné postřeh, pozornost, vedou 
k porovnávání velikostí, rozlišování barev apod. 
Snahou je, aby si dítě pěstovalo určitý zvyk 
soustředěné činnosti.

obj.číslo
9179552

AKCE

88,60 
bez DPH

97,50 
včetně DPH

Anglické křížovky
Rozměry publikace: 210 x 297 mm
Formát: A4.

obj.číslo
9179508

Matematika pro prvňáky
Zásobník příkladů pro 1. třídu ZŠ obsahuje 
sčítání a odečítání čísel v oboru do 20. Počet 
příkladů je třeba přizpůsobit možnostem dítěte. 
Rozměr: 235 x 168 x 3 mm.

obj.číslo
9179521

AKCE

48,30 
bez DPH

53,10 
včetně DPH

dostupné 
i pro 2., 3., 4. 

a 5. třídy

Periodická soustava prvků
Periodická tabulka prvků velikosti A4 - výuková tabulka 
- vhodný doplněk k výuce chemie na základních 
a středních školách.

obj.číslo
9179607

AKCE

28,70 
bez DPH

31,60 
včetně DPH

VYUKOVE POTREBY
, ,,,

AKCE

88,60 
bez DPH

97,50 
včetně DPH

AKCE

43,90 
bez DPH

48,30 
včetně DPH

AKCE

67,10 
bez DPH

73,80 
včetně DPH
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AKCE

88,60 
bez DPH

97,50 
včetně DPH



Periodická soustava prvků
Periodická tabulka prvků velikosti A4 - výuková tabulka 
- vhodný doplněk k výuce chemie na základních 
a středních školách.

obj.číslo
0091011

Desky na třídní knihu s okénkem
Desky na třídní knihu A4 se stříbrným 
nápisem a s okénkem na přední straně. 
Vevnitř desek je z každé strany průhledná 
kapsa. Desky jsou vyrobeny z vinylového 
materiálu. Velikost desek je 315 x 235 mm. 
Mix barev.

obj.číslo
0091012

Klasifikační sešit A5 - žlutý
Předností je rychlá orientace díky 10ti výsekům pro jednotlivé 
třídy. Za každým seznamem je volný prostor pro poznámky. 
Na úvodní straně najdete, mimo místo pro základní informace, 
rovněž 2x rozvrh hodin. V zadní části je plánovací kalendář.

AKCE

76,-- 
bez DPH

91,90 
včetně DPH

AKCE

70,-- 
bez DPH

84,70 
včetně DPH

obj.číslo
0091015

Žákovská knížka
Žákovská knížka je připravena dle připomínek učitelů, 
aby vyhovovala současným požadavkům a byla přehledná. 
Snadná orientace, dostatečný počet stran. Zajímavá barevná 
obálka. Formát A5, počet stránek 32 + obálka.

AKCE

14,-- 
bez DPH

16,90 
včetně DPH

VYUKOVE POTREBY
,,, ,

obj.číslo popis
0091013 ČÍSLICE

Sada tisků ČÍSLICE a ABECEDA
Sada tisků ABECEDA a ČÍSLICE slouží k vystřižení jednotlivých písmen či číslic 
vytištěných na tvrdém papíře. Výborná pomůcka pro prvňáčky. Skládáním 
písmen nebo číslic se děti naučí tvořit slova, věty a počítat. Formát A4 - 4 ks.

obj.číslo popis
0091014 ABECEDA

AKCE

12,-- 
bez DPH

14,50 
včetně DPH

Desky na ABECEDU
Vhodná pomůcka pro prvňáčky na zařazení písmenek z abecedy. 
Vyrobeno z kvalitního PVC - bez ftalátů, zdravotně nezávadné. 
Formát desek je A4, lehce omyvatelný. Rozměry: 22 x 31,5 cm.

obj.číslo popis
9250438 Dinosaurus
9250464 Lenochod

obj.číslo popis
9250470 Unicorn
9250466 Fotbal

Desky na ČÍSLICE
Vhodná pomůcka pro prvňáčky na zařazení písmenek z abecedy. 
Vyrobeno z kvalitního PVC - bez ftalátů, zdravotně nezávadné. 
Rozměry: 25 x 18 cm.

obj.číslo popis
9250443 Dinosaurus
9250465 Lenochod

obj.číslo popis
9250471 Unicorn
9250467 Fotbal

AKCE

58,60 
bez DPH

70,90 
včetně DPH
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AKCE

63,40 
bez DPH

76,70 
včetně DPH



Štětce Spoko vlasové, kulaté
Kvalitní vlasové kulaté štětce, 8 velikostí. 
Vhodný pro práci s vodovými barvami. 
Dřevěná černá lakovaná násadka. 
Délka štětců tohoto typu 17 - 20 cm. 

obj.číslo velikost cena bez DPH
0205697 2 5,50
0205930 4 5,90
0205698 6 6,40
0205932 8 7,--
0205933 10 7,80
0205705 12 8,60
0205706 14 11,--
0205707 16 13,--

Štětce Spoko štětinové ploché
Kvalitní štětinové štětce ploché, 8 velikostí. 
Vhodný pro práci s hutnými barvami - tempera, 
akrylové, nanášení lepidel a speciálních laků. 
Dřevěná černá lakovaná násadka. Délka štětců 
tohoto typu 17 - 20 cm. 

obj.číslo velikost cena bez DPH
0205813 2 5,60
0205812 4 5,90
0205811 6 6,40
0205810 8 7,70
0205920 10 8,60
0205922 12 9,50
0205825 14 13,--
0205924 16 16,--

Vodové barvy, plastové pouzdro,  
18 barev + 2 štětce - Colorino
Široká paleta akvarelových barev v plastovém 
pouzdře se dvěma kulatými štětci. 
Vysoký obsah pigmentů pro syté barvy. 
Při opakovaném použití po zaschnutí 
nepopraskají. Rozměr barvy: 28 mm. 
Praktické plastové pouzdro.

obj.číslo
0205909

Kalíšky na vodové barvy
Sada kalíšků na rozdělávání barev. Mix barev. 
Uvnitř je plastový trychtýř, který zabraní 
případnému vylití vody. Nádobka na uzavírání.

obj.číslo
0205910

Školní vodové barvy, se štětcem, 
12 barev
Základní vodové barvy  v plastovém  
pouzdře s kulatým štětcem.  
Celkem 12 barev vč. tělové.

obj.číslo
0205475

Sady školních štětců 
Výběry nejčastěji používaných štětců 
ve zvýhodněných sadách.

obj.číslo popis
0205871 sada - 3 ploché vel.: 4, 8, 12
0205872 sada - 4 kulaté vel.: 6, 8, 10, 12
0205870 sada - 2 ploché vel.: 8, 12 - 3 kulaté vel.: 6, 8, 10

Vodové barvy AKUARELLOS
12 intenzivních a zářivých barev s vysokou krycí schopností. Snadno 
míchatelné barvy. Unikátní design – obal lze uchopit jako malířskou 
paletu. Praktické víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev. 
Omyvatelný obal – po umytí stále jaké nové. Pevná struktura barvy. 
12 barev + 1 štětec v balení zdarma. Průměr barvy: 30 mm.

obj.číslo
0205906

Tuš vytahovací
Pro technické kreslení a rýsování, 
pro výtvarnou výchovu.

obj.číslo obsah (g) barva cena bez DPH
2047000 20 ● černá 14,70
2047003 6 x 20 6 barev 109,90
2047002 1000 ● černá 284,--

VYTVARNE POTREBY
, , ,,

AKCE

48,-- 
bez DPH

58,10 
včetně DPH

AKCE

91,-- 
bez DPH

110,10 
včetně DPH

AKCE

37,-- 
bez DPH

44,80 
včetně DPH

AKCE

15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

AKCE

22,-- 
bez DPH

26,60 
včetně DPH

AKCE

27,-- 
bez DPH

32,70 
včetně DPH

AKCE

30,-- 
bez DPH

36,30 
včetně DPH

AKCE

od 14,70 
bez DPH

17,80 
včetně DPH

AKCE

od 5,50 
bez DPH

6,70 
včetně DPH

AKCE

od 5,60 
bez DPH

6,80 
včetně DPH
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Temperová barva, 
500 ml a 1000 ml - Creall
Kvalitní temperové barvy vyrobené 
v Holandsku. Snadná manipulace. 
Vhodné pro školní výtvarné práce 
a zájmové kroužky. 

barva 500 ml 1000 ml
● černá 0205610 0205647

●● bílá 0205613 0205648

● střed.zelená 0205632 0205646

● tm.zelená 0205618 0205440

● tyrkysová x 0205438

● žlutá 0205615 0205642

● past. modrá 0205637 x

● tm.modrá 0205616 0205433

● tm.červená x 0205641

● zákl.červená x 0205644

● past.červená 0205635 x

● past.žlutá 0205633 x

● oranžová 0205617 0205643

● past.oranžová 0205634 x

● sv.červená 0205630 0205431

● růžová 0205624 0205665

● magenta x 0205432

● námoř.modrá 0205631 0205434

● tm.hnědá 0205620 0205664

● sv.hnědá x 0205666

● šedá x 0205649

● tělová x 0205650

● fialová 0205623 0205663

● past.zelená 0205638 x

● okrová 0205619 0205441

● modrá 0205640 0205645

● sv.zelená 0205627 0205439

● sv.žlutá x 0205426

● tm.žlutá x 0205429

● stříbrná 0205625 x

● zlatá 0205626 x

Artist pastelky akvarelové,  
kulaté, se štětcem
Kvalitní kulaté pastelky „Aquarell“ s vysokým 
podílem barevných pigmentů. Pastelky 
se v kombinaci s navlhčeným štětcem změní 
na vodové barvy. Syté barvy, měkké kreslení, 
tuha 3 mm. Balení: 12 barev/krabička.

obj.číslo
0205372

obj.číslo
0205533

Kores Témperas
Temperové barvy v 12 intenzivních 
odstínech (12 ml) s vysokou krycí schopností. 
• snadno mísitelné a ředitelné vodou
• ideální do školy i pro volný čas
• unikátní patentovaný omyvatelný obal,
   lze uchopit jako malířskou paletu
• lze použít na papír, karton a plátno obj.číslo popis

0205490 12 barev
0205491 24 barev

Kolores Akuarelle
Akvarelové pastelky pro kreslení a malování.
• snadno se rozmaže a rozetře pro umělecký efekt
• nekonečné možnosti míchání
• v balení zdarma štětec a ořezávátko

500 ml 1000 ml

12 barev 24 barev

VYTVARNE POTREBY
, , ,,

Temperové barvy Colorino
Školní sada intenzivních temperových barev. 
Kvalitní, přilnavé, ředitelné vodou.

obj.číslo popis
0205416 6 barev

obj.číslo popis
0205532 12 barev

Ubrus do výtvarné výchovy
Rozměr: 65 x 50 cm.

obj.číslo popis cena bez DPH
9250367 plameňák 38,40
9250369 school 38,40
9250368 animals 38,40
9485612 mix 2 motivů (puntíky, krávy) 26,30

* zlatá - 500 ml
* stříbrná - 500 ml

*
*

AKCE

44,90 
bez DPH

54,30 
včetně DPH

AKCE

80,40 
bez DPH

97,30 
včetně DPH

AKCE

71,40 
bez DPH

86,40 
včetně DPH

AKCE

117,90 
bez DPH

142,70 
včetně DPH

AKCE

190,-- 
bez DPH

229,90 
včetně DPH

AKCE

92,40 
bez DPH

111,80 
včetně DPH

AKCE

72,30 
bez DPH

87,50 
včetně DPH

AKCE

140,40 
bez DPH

169,90 
včetně DPH

AKCE

73,50 
bez DPH

88,90 
včetně DPH
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AKCE

od 26,30 
bez DPH

31,80 
včetně DPH



VYTVARNE POTREBY
, , ,,

AMI přenosní polní malířský stojan
Přenosní polní malířský stojan z lehkého 
bukového dřeva.
• nastavitelná výška
• tvrdé gumové nožičky
• celková výška: 188 cm, max.výška plátna 120 cm
• hmotnost: 1,5 kg

obj.číslo
9577906

AKCE

874,-- 
bez DPH

1.057,50 
včetně DPH

JOVI prstové barvy v lahvi - žlutá, 500 ml
Kvalitní prstové barvy na bázi přírodních ingrediencí se želatinovou 
strukturou, velmi příjemné a šetrné na dotek. Jsou ředitelné vodou, mají 
výborné krycí schopnosti. Omyvatelné a velmi snadno odstranitelné z rukou 
a povrchů. Vhodné pro otisky rukou i nohou. Neobsahují lepek a hlavní 
alergeny. Barvy nejsou toxické. Fantastická škála zábavných, míchatelných 
barev. Stimulují motorickou koordinaci a jemnou motoriku rukou a prstů. 
Nanáší se přímo prsty, štětcem, hubkou, válečky nebo špachtlí, aby bylo 
dosaženo těch nejpozoruhodnějších výsledků. Pro děti od 2 let.

obj.číslo
9180100

dostupné 
i v jiných
barvách

DK kaligrafický 
set
Kaligrafická sada 
značky Meyco 
obsahující jednu 
dřevěnou násadku 
a pět různých 
hrotů (velikosti 
1, 2, 3, 4, 5).

obj.číslo
9298762

AKCE

74,-- 
bez DPH

89,50 
včetně DPH

Šepsované plátno 
na lepence AMI, 
20 x 20 cm
Šepsované plátno na lepence, 
na malování olejovými, akrylovými 
a temperovými barvami. Lněná 
zrnitost kartonu s nanesenou 
základní vrstvou, bez obsahu kyselin. 
Tloušťka 3 mm. Jejich výhodou je 
vysoká pevnost, jsou odolnější 
proti propíchnutí a zároveň 
jsou lehké.

obj.číslo
9179275

dostupné 
i v jiných

velikostech

AKCE

35,-- 
bez DPH

42,40 
včetně DPH

DK tuš, 40 ml
Levnější verze tuše výborně aplikovatelná pomocí pera, 
štětce a airbrushe. Je ideální na ilustrační práci a na 
míchání různých technik, např. s vodovými barvami. 
Nejvhodnější materiál je papír, kartón a lepenka.

obj.číslo
9298761

AKCE

70,-- 
bez DPH

84,70 
včetně DPH

Darwi čistič štětců, 100 ml
Čistič štětců na alkoholové 
bázi. Určený k čištění štětců 
po nanášení všech přípravků 
a barev rozpustných v alkoholu.

obj.číslo
9179273

AKCE

114,10 
bez DPH

138,10 
včetně DPH

Pelikan - štětec Griffix
Ergonomická rukojeť, speciální délka vhodná 
pro děti, ideální pro školní použití, jmenovka, 
rychlé a snadné čištění a sušení díky syntetickému 
vlasu a plastové rukojeti, pro malé i velké plochy 
(kulaté i ploché štětce).

obj.číslo barva velikost
9179298 ● modrá 6
9179296 ● žlutá 6
9179297 ● zelená 10
9179295 ● oranžová 10
9179299 ● červená 12

AKCE

od 43,90 
bez DPH

53,10 
včetně DPH



NOVINKA

Pelikan kelímek 
na vodu Elephant
Kelímek na vodu PELIKAN 
v atraktivním designu. Pelikan 
kelímek na vodu s držákem 
na štětce a vodní komorou.

obj.číslo barva
9066775 ● modrá
9066776 ● růžová

AKCE

42,-- 
bez DPH

50,80 
včetně DPH
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dostupné 
i v dalších
barvách

obj.číslo
9065499

Metalická akrylová barva
- červená
Obsah 50 ml. Vodou ředitelná. 
Na interiérové i venkovní 
projekty. Na všechny povrchy: 
papír, karton, dřevo, kov, beton, 
polystyrén, kámen, keramika. 
Doporučujeme dva tenké nátěry 
pro dokonalý metalický vzhled. 
Mytí vodou a mýdlem. Netoxické, 
Certifikováno CE a EN71. 
Nevhodné pro děti do 3 let.

AKCE

68,-- 
bez DPH

82,30 
včetně DPH


NOVINKA


NOVINKA

AKCE

125,-- 
bez DPH

151,30
včetně DPH



VYTVARNE POTREBY
, , ,,

Essdee Print Foam 9mm A4, 
10 bloků v balení
Jak pracovat s tiskařskou pěnou: 
vytvořte si návrh, který přes průpisný 
papír překreslete na tiskařskou pěnu. 
Vytvořený návrh vyryjte tupým 
předmětem, popřípadě obyčejnou 
tužkou na tiskařskou pěnu. Na plastovou 
misku si připravte linorytové barvy 
(je možné barvy míchat a kombinovat). 
Předpřipravenou barvu nanášejte 
gumovým válečkem na tiskařskou pěnu. 
Na natřenou barvu obtiskněte papír 
a přitlačte jej. Pomalu odlepte papír 
od pěny a tisk máte hotový. 
Vyrobeno v Anglii.

obj.číslo
9179599

Sada pro linoryt 3v1
Linorytová sada s 10 různými noži a s rozkládací násadkou, 
která je zároveň i pouzdro na nože. Ve složeném stavu jí můžete 
použít místo grafického lisu a obrázek uhlazovat přímo s ní. 
Tato sada je vhodná pro začátečníky. Sada pro linoryt obsahuje 
- 10 různých nožů (rydel), plastový držák s kovovou objímkou 
pro uchycení rydla, 5 samolepících kulatých lin o průměru 4,5 cm 
vhodných na výrobu razítek, pečetí... Vyrobeno v Anglii.

obj.číslo
9179597

AKCE

197,20 
bez DPH

238,60 
včetně DPH Essdee sada rydel na lino - 5 ks 

+ pečetidlo
Sada rydel vyrobených z oceli s vysokým obsahem 
uhlíku potěší každého umělce zabývajícího 
se linorytem. Rydla jednoduše upevníte do plastové 
rukojeti s hliníkovou objímkou a můžete začít tvořit. 
Rozmanitými tvary rydel docílíte různě hrubých rýh 
a zajímavých efektů. Vyrobíte si vlastní linová razítka, 
která otisknete na papír pečetidlem. Tělo pečetítka 
slouží k bezpečnému uskladnění rydel.

obj.číslo
9179417

AKCE

141,40 
bez DPH

171,10 
včetně DPH

Essdee lino 
Gumové lino je určeno k linorytové grafice. 
Do lina se ryje speciálními rydly. 
Díky jeho gumové konzistenci se s ním 
pracuje velice snadně. V balení 2 ks. 
Rozměr: 203 x 152 x 3,2 mm.

obj.číslo
9179598

AKCE

101,-- 
bez DPH

122,20 
včetně DPH

dostupné 
i v jiných
barvách

Essdee barva na linoryt, 300 ml/ 
metalická bronzová
Viskózní tisková barva na linoryt Essdee je vhodná 
na všechny druhy uměleckého tisku. Obsahuje 
vysoce kvalitní inkoust na bázi vody se speciálními 
přísadami, které poskytují hladký tok barvy, 
lepší lepivost a tím i vynikající pokrytí a tiskové 
vlastnosti. Barva na tisk představuje dokonalý 
umělecký nástroj pro přenos a vizuální zobrazení 
informačního obsahu na potlačovaném médiu. 
Přináší vynikající kvalitu tisku na všech druhů 
papíru, plátna, kartonu, lina, linorytu apod. 
Barva na linoryt je neprůhledná a lze ji míchat 
s ostatními odstíny.

obj.číslo
9179418

AKCE

224,40 
bez DPH

271,50 
včetně DPH

AKCE

293,70 
bez DPH

355,40 
včetně DPH

obj.číslo popis cena bez DPH
9250409 Dinosaurus 175,10
9180151 Lenochod 289,--

Kufřík Lamino 
• formát: A4
• rozměry: 34 x 23 x 10 cm
• hmotnost: cca 450 g
• nosnost: max. 2 kg
• materiál: papír, lepenka,  
   kovový zámeček, kovové nýty

obj.číslo popis
9250482 Dinosaurus
9250481 Lenochod

Zástěra
Zástěra do výtvarné 
výchovy či na jiné tvořící 
aktivity. Zapínání 
na sponku kolem krku 
(délka max. 50 cm), v pase 
šňůrky na zavázání (max. 
80 cm). Vepředu dvě 
prostorné kapsy. 
• rozměry: 52 x 44 cm
• materiál 100% polyester

AKCE

139,70 
bez DPH

169,-- 
včetně DPH

dostupné 
i v jiných
motivech

dostupné 
i v jiných
motivech
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AKCE

od 175,10 
bez DPH

211,90 
včetně DPH



STABILO BOSS MINI Pastelové  
zvýrazňovače - sada 6 barev
Miniverze sady klasických zvýrazňovačů v pastelových barvách.
• jedinečný zvýrazňovač v pastelových barvách
• miniverze sady klasických zvýrazňovačů - milé a praktické balení
• vhodný pro práci s papírem, kopiemi a faxem
• ve 2 šířích stopy - klínový hrot – stopa 2 nebo 5 mm
• zvýrazňovač, který dobře padne do ruky
• vysoká životnost hrotu
• vysoce odolný proti vysychání 
• STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany 
   proti vysychání a pro plnou koncentraci na práci
• balení 6 pastelových barev

obj.číslo
0273337

AKCE

182,-- 
bez DPH

220,20
včetně DPH

Pastelky STABILO® Woody 3v1/ 6 barev
Multifunkční pastelka, vodovka a voskovka v jednom. 
Ideální pro dětské ruce díky své tloušťce. Nelámavá tuha XXL 
o průměru 10 mm - jako 8 standardních pastelek. Kreslí 
na různé povrchy: dřevo, karton, sklo, kůže, plast, kov, černý 
papír a další hladké povrchy. Lze snadno smýt vodou. 
Vyrobena 100% ze dřeva certifikovaného PEFC™.

obj.číslo
0205381

AKCE

223,50 
bez DPH

270,40
včetně DPH

PSACI POTREBY STABILO
, ,,

Tužka STABILO® EASYGRAPH
Pokud jde o první psaní, ergonomická tužka STABILO EASYgraph pomůže 
dětem naučit se psát pohodlně a snadno. Tvar STABILO EASYgraph byl 
vyvinut vědci speciálně pro dětskou rukou. Trojhranný tvar a neklouzavé 
plošky intuitivně navádí ke správnému úchopu. Žlutý konec signalizuje 
variantu pro leváka, červený pro praváka.

obj.číslo barva
0205232 ● modrá pro praváky
0205230 ● modrá pro leváky
0205231 ● růžová pro praváky
0205229 ● růžová pro leváky

AKCE

33,-- 
bez DPH

39,90 
včetně DPH

STABILO® BOSS ORIGINAL ARTY
• se zvýrazňovači si v textu označíte vše důležité
• zkosený tvar hrotu napomáhá přesnějšímu podtržení
• barvy v sadě: vícebarevná
• zvýrazňovač STABILO s permanentním inkoustem
• stopa je široká 5 mm
• v balení očekávejte 23 ks zvýrazňovačů

obj.číslo
0273319

AKCE

656,-- 
bez DPH

793,80 
včetně DPH

4 PAPE.CZ partner Vaší kancelářeK Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • objednavky@pape.cz14



PERA

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

PSACÍ, VÝTVARNÉ A OPRAVNÉ POTŘEBY
kuličková pera / inkoustová pera / psací soupravy / kombinovaná pera / luxusní psací potřeby / náplně / psací potřeby Pilot Frixion /  

psací potřeby Pilot B2P/ gelové rollery / rollery / linery / permanentní popisovače / lakové popisovače / popisovače CD/DVD /  
popisovače pro fólie zpětných projektorů / popisovače na papír / tabulové popisovače / speciální popisovače / zvýrazňovače / mikrotužky /  

tužky / ořezávátka / pravítka / stírací pryže / opravné potřeby / výtvarné a školní potřeby

Roller 
s vyměnitelnou 

náplní

www.stablio.cz

Náhradní náplň
• dlouhá životnost 
• hrot M, ideální 
   pro první psaní 
• kvalitní modrý inkoust 
• s každou náplní nový hrot. 
• 3 ks

obj.číslo
 0291907

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

obj.číslo barva popis
0291910 ● modrá pro praváky
0291911 ● růžová pro praváky

obj.číslo barva popis
0291908 ● modrá pro leváky
0291909 ● růžová pro leváky

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

Holograph

Znovunaplnitelný
roller

AKCE

155,-- 
bez DPH

187,60
včetně DPH

AKCE

52,-- 
bez DPH

62,90 
včetně DPH
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obj.číslo
0205476

Tužka s násobilkou
Školní kulatá tužka ve 4 barevných 
provedeních s potiskem násobilky. 
Typ B vyhovuje běžnému použití - psaní 
i kreslení. Zakončení bílou pryží. Balení: 
transparentní plastový displej, 60 ks. 
Mix 4 barev.

obj.číslo
0205214

Grafitová tužka Grafitos 
Fantasy
Mix dětských motivů. HB tvrdost 
pro jemné a pohodlné psaní.
• vysoce kvalitní dřevo
• trojhranný ergonomický tvar
• ideální pro děti

obj.číslo
0205210

Grafitová tužka s pryží Mathmagic
Tužka s malou násobilkou. HB tvrdost          
pro jemné a pohodlné psaní.
• vysoce kvalitní dřevo
• trojhranný ergonomický tvar
• ideální pro děti
• s bílou pryží

M1 Fancy & M2 Office a náhradní tuhy
Mechanická mikrotužka v barevném a stylovém designu.  
• obsahuje 2 náhradní tuhy
• M1 Grafitos: ve 4 barvách: oranžová, tyrkysová, růžová, světle zelená
• M2 Grafitos: pogumavý povrch pro větší komfort
• M2 Grafitos: dostupná ve 3 základních barvách: modrá, černá, červená
• Náplně do mikrotužek: 15 HB tuh v plastové krabičce

obj.číslo popis
0200457 M1 Grafitos 0,5 mm
0200458 M1 Grafitos 0,7 mm
0200451 M 2 Grafitos 0,5 mm 
0200459 M 2 Grafitos 0,7 mm

obj.číslo popis
0210645 náhradní tuhy 0,5 mm
0210646 náhradní tuhy 0,7 mm

Twin & Twin Jumbo
Oboustranná červeno-modrá tužka se super měkkou a jemnou tuhou. 
• vhodné pro výuku a opravování

obj.číslo popis
0205211 červeno/modrá
0205215 Jumbo červeno/modrá

Korekční tužka kores TRI PEN
Pro všestranné použití. Vybavena kovovým 
hrotem pro přesnou a snadnou aplikaci. 
Rychle schne a perfektně kryje. Trojhranný 
ergonomický úchop. Obsah 10 g.

obj.číslo
0841806

TUZKY
,,

obj.číslo
0091018

Grafitos set 12 tužek
• sada 12 ks grafitových tužek různých tvrdostí  
  (8B,7B,6B,5B,4B,3B,2B,B,HB,F,H,2H)
• ergonomický trojhranný tvar
• v elegantním designu matné černé
• ve vysoce kvalitním kovovém pouzdře
• lakovaný konec
• vysoce kvalitní dřevo pro snadné ořezávání
• silná a odolná tuha
• jemné a pohodlné psaní, neškrábe
• ideální pro kreativní kreslení
• ideální pro použití doma, v kanceláři a ve škole

AKCE

5,50 
bez DPH

6,70 
včetně DPH

AKCE

35,-- 
bez DPH

42,40 
včetně DPH

AKCE

4,90 
bez DPH

5,90 
včetně DPH

AKCE

8,30 
bez DPH

10,-- 
včetně DPH

AKCE

15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

AKCE

21,-- 
bez DPH

25,40 
včetně DPH

AKCE

13,-- 
bez DPH

15,70
včetně DPH

AKCE

6,40 
bez DPH

7,70 
včetně DPH

AKCE

134,-- 
bez DPH

162,10 
včetně DPH

Tužka Magic barevná
Speciální výrobek pro kreslení i jako hezký dárek. 
Je vytvořen speciální technologií, která umožňuje 
vytvořit jádro ze tří kombinovaných barev. 

obj.číslo popis cena bez DPH
9179734 Jumbo 194,50
9179735 Progresso 22,90



NOVINKA

AKCE

od 22,90 
bez DPH

27,70 
včetně DPH
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AKCE

4,90 
bez DPH

5,90 
včetně DPH



PERA

obj.číslo barva
0250100 ● černá
0250200 ● červená

obj.číslo barva
0250300 ● zelená
0250000 ● modrá

obj.číslo barva
0250402 ● ● ● ● sada

Centropen 2811 F
Šíře stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m, liner je osazen jemným plastovým hrotem, 
určen pro nejširší použití.

obj.číslo barva
9179858 ● modrá

Gumovací pero Pelikan modré
Gelové pero se šířkou stopy 0,7 mm, barva náplně 
modrá, s uzávěrem, materiál plast, inkoust gumovací, 
pro praváky i leváky, vyměnitelná náplň, 1 ks na blistru.

0250402 - sada 4 barvy

ergo

obj.číslo stopa
0295901 0,1 mm
0295902 0,3 mm

obj.číslo stopa
0295903 0,5 mm
0295904 0,7 mm

obj.číslo stopa
0295900 sada 0,1 - 0,7 mm 

Centropen 2631 Document
Zvlášť vhodný k vytahování, skicování v technickém kreslení. Plastový hrot v kovové 
objímce. Výrobek je plněn černým dokumentním světlostálým a vodě odolným 
inkoustem vhodným pro kopírování. Určen k archivačním záznamům.

0295900 - sada 4 hroty

Roller Pilot FriXion Ball 07
Gumovací roller s víčkem. Barva těla odpovídá barvě stopy.
Vyměnitelná náplň.

obj.číslo barva
0201620 ● černá
0201621 ● červená
0201623 ● zelená

obj.číslo barva
0201622 ● modrá
0201624 ● fialová

obj.číslo barva
0201613 ● růžová
0201614 ● sv.modrá

obj.číslo barva
0200512 ● červená
0200513 ● zelená
0200511 ● černá

obj.číslo barva
0200510 ● modrá
0200503  10 barev - sada

K-Pen K1 F
Píše obzvlášť plynule až 2500 m.
• inkoust odolný proti vyblednutí
• jednotlivé barvy jsou o šíři stopy 0,7 mm = F
• mix 6 barev jsou o šíři stopy 1 mm = M

Kuličkové pero Pilot B2P 
EcoBall Ocean Plastic
Kuličkové pero se stiskacím mechanismem 
a vyměnitelnou náplní. Vyrobeno z 86% 
z recyklovaných plastových lahví s podílem 2,5% 
plastů z oceánů, jezer a řek. Tvar těla upozorňuje 
svým tvarem na použitý materiál. Inkoust 
na olejové bázi pro hladké psaní. 
Průměr hrotu: 1 mm. Šířka stopy: 0,27 mm.

obj.číslo barva
0201443 ● modrá

AKCE

5,90 
bez DPH

7,10
včetně DPH

AKCE

55,-- 
bez DPH

66,60
včetně DPH

AKCE

22,20 
bez DPH

26,90
včetně DPH

AKCE

58,-- 
bez DPH

70,20
včetně DPH

AKCE

23,-- 
bez DPH

27,80
včetně DPH

AKCE

92,-- 
bez DPH

111,30
včetně DPH

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30
včetně DPH

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40
včetně DPH

AKCE

10,-- 
bez DPH

12,10 
včetně DPH
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NOVINKA

Pilot FriXion Clicker R  0,5 - roller 
modrý 2058-503
Nový elegantní design! FriXion Clicker má 
všechny přednosti jako ostatní výrobky 
z této řady. Je přepisovatelný - napsaný text 
lze vymazat a znovu přepsat na tomtéž místě 
tolikrát, kolikrát chcete. Text zneviditelníte 
zahřátím na 65 ºC, které vznikne třením 
(gumováním) plastového zakončení rolleru 
na papíře. Pokud jej zchladíte pod -15°C 
(například v mrazáku), stopa bude opět 
viditelná. Šířka stopy 0,5 mm.

obj.číslo
9179968

AKCE

66,-- 
bez DPH

79,90
včetně DPH



NOVINKA



Spoko Pure kuličkové pero, mix barev
Odlehčené kuličkové pero vhodné do kanceláře, školy 
nebo k zápisu poznámek. Tenké tělo se sametově 
hladkým povrchem a s vroubkovaným gripem 
pro pohodlnější uchop a psaní. Dodáno v barevném 
mixu 9 pestrých barev. 

obj.číslo
0200031

obj.číslo
0200010

Spoko Fruity kuličkové pero, mix barev
Kuličkové pero s praktickým pogumovaným úchopem. 
Dodáváno v pěti pestrých barvách.

obj.číslo
0200535

Spoko Triangle, mix barev
Ergonomicky tvarované pero s trojúhelníkovým 
průřezem umožňuje velmi pohodlné držení a psaní. 
Easy Ink náplň – inkoust s nízkou viskozitou 
pro pohodlnější a plynulejší psaní. Náhradní náplň: 
obj. č. 0216700. Šířka stopy: 0,5 mm.

obj.číslo
0200058

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

Pilot FriXion Fineliner
Díky termosenzitivnímu inkoustu: Napiš, vymaž 
a ihned přepiš! Tolikrát, kolikrát potřebuješ. 
Jedinečný gumovací liner s polyacetalovým 
hrotem. Komfortní a vysoce odolný hrot se hodí 
jak pro psaní, tak na kreslení. Prostě vše v jednom! 
Guma umístěná v zakončení víčka. 
Barva inkoustu: hnědá, šířka stopy: 0,45 mm. 
Průměr hrotu: 1,30 mm. 

obj.číslo barva
0292020 ● černá
0292021 ● červená

obj.číslo barva
0292023 ● zelená
0292022 ● modrá

Spoko Corry mini opravný strojek
Korekční strojek Corry je vyroben v kapesní 
velikosti a vybaven protiskluzovými plochami 
pro snadnou manipulaci. Možnost okamžitého 
přepsání. Nezanechává stopy na fotokopiích. 
Šíře pásky: 5 mm, délka návinu: 6 m. 
Dodáváno v mixu 4 neonových barev.

obj.číslo
0841703

PERA, OPRAVNY STROJEK
,

AKCE

22,-- 
bez DPH

26,60 
včetně DPH

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

AKCE

13,-- 
bez DPH

15,70 
včetně DPH

AKCE

17,-- 
bez DPH

20,60 
včetně DPH

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH
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PERA

obj.číslo
0251707

Gumovatelné pero - Mickey Mouse
Oblíbená praktická pera pro školáky. 
Výběr z atraktivních motivů.
Psaní bez přepisování. Mix motivů. 

obj.číslo
0251703

Gumovatelné pero - tajemní jednorožci
Oblíbená praktická pera pro školáky. 
Výběr z atraktivních motivů.
Psaní bez přepisování. Mix motivů. 

obj.číslo
0251702

Gumovatelné pero - Marvel Avangers
Oblíbená praktická pera pro školáky. 
Výběr z atraktivních motivů.
Psaní bez přepisování. Mix motivů. 

LEHCE NAPIŠ,
CHYBY VYMAŽ

AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH

AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH

AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH


NOVINKA

obj.číslo
9179883

Gumovatelné pero Teen - boy
Gumovací gelové kuličkové pero s motivem skateboardu, 
gamepadu obsahuje speciální inkoust tzv. vymaž a přepiš, 
nebo vymaž a nech znovu objevit.


NOVINKA

obj.číslo
9485619

Gumovatelné pero Fox
Gumovací gelové kuličkové pero s motivem lišky obsahuje 
speciální inkoust tzv. vymaž a přepiš, nebo vymaž a nech 
znovu objevit.



NOVINKA

obj.číslo
9179882

Gumovatelné pero Funny Sea
Gumovací gelové kuličkové pero s motivem moře obsahuje 
speciální inkoust tzv. vymaž a přepiš, nebo vymaž a nech 
znovu objevit.
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AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH

AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH

AKCE

36,90 
bez DPH

44,70 
včetně DPH



PASTELKY

Pastelky Kolores Mandalas 
50 intenzivních a zářivých barev - ideální pro vybarvování 
antistresových omalovánek a kreslení mandal. Pastelky se super 
měkkou a extra jemnou tuhou o průměru 3 mm. Extra barevné 
pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy. Vysoce kvalitní lipové 
dřevo pro snadné ořezávání, nelámavé.
• trojhranný ergonomický tvar
• rámeček pro vepsání jména
• netoxické, v souladu s normou EN
• plastový pořadač barev

obj.číslo
0205470

Pastelky Kolores Jumbo
Jumbo pastelky se super měkkou a extra jemnou 
tuhou o průměru 5 mm.
• ideální pro předškoláky: na učení psaní
• trojhranný ergonomický tvar
• extra barevné pigmenty pro jasnější 
   a intenzivnější barvy
• vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné  
   ořezávání, nelámavé
• rámeček pro vepsání jména
• ořezávátko v balení zdarma

obj.číslo popis
0205400 12 barev
0205406 24 barev

Pastelky Kolores
Pastelky se super měkkou a extra jemnou tuhou o průměru 3 mm.
• extra barevné pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy
• vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, nelámavé
• trojhranný ergonomický tvar
• rámeček pro vepsání jména
• netoxické, v souladu s normou EN

obj.číslo popis
0205495 6 barev 
0205496 12 barev

obj.číslo popis
0205497 24 barev 
0205498 36 barev

 12 barev 6 barev

24 barev 36 barev

obj.číslo
0205381

Pastelky STABILO® woody 
3v1 - 6 ks 
Multifunkční pastelka, vodovka 
a voskovka v jednom. Ideální 
pro dětské ruce díky své tloušťce. 
Nelámavá tuha XXL o průměru 10 
mm - jako 8 standardních pastelek. 
Kreslí na různé povrchy: dřevo, 
karton, sklo, kůže, plast, kov, černý 
papír a další hladké povrchy. Lze 
snadno smýt vodou. Vyrobena 
100% ze dřeva certifikovaného 
PEFC™.

AKCE

25,-- 
bez DPH

30,30 
včetně DPH

AKCE

48,-- 
bez DPH

58,10 
včetně DPH

AKCE

85,-- 
bez DPH

102,90 
včetně DPH

AKCE

127,-- 
bez DPH

153,70
včetně DPH

AKCE

108,-- 
bez DPH

130,70
včetně DPH

AKCE

200,-- 
bez DPH

242,--
včetně DPH

AKCE

198,-- 
bez DPH

239,60
včetně DPH

AKCE

246,-- 
bez DPH

297,70
včetně DPH



NOVINKA

Koh-i-noor souprava 
mechanických pastelek 12 ks
Souprava mechanických pastelek složená z 12 kusů 
a hrotítka. Pláště pastelek a hrotítko jsou vyrobeny 
z čirého průhledného polystyrenu. Pastelky s mechanickým 
vysouváním výměnné tuhy jsou vhodné pro kreslení, 
vybarvování, podtrhávání a další barevné rozlišování. 
Určeny jsou hlavně pro školáky, ale i do kanceláře. 
Baleno v uzavíratelné plastové krabičce s eurozávěsem, 
která slouží pro jejich přehledné ukládání. Při používání 
pastelek slouží krabička zároveň jako stojánek.

obj.číslo
9179975

AKCE

138,80 
bez DPH

167,90
včetně DPH
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Artist pastelky dřevěné, kulaté
Pastelky prémiové kvality pro začínající 
umělce a nadšené výtvarníky. Vysoký podíl 
barevných pigmentů zajišťuje sytost barev, 
měkké kreslení bez namáhání ruky. Dřevěné 
kulaté pastelky v černém lakovaném těle.  
Tl. tuhy 3 mm. Balení: 12 barev/krabička.

obj.číslo
0205371

Pastelky trojhranné, černé dřevo, 12 barev
Elegantní pastelky v černém designu s lakovaným zakončením 
v barvě pastelky. Kvalitní pastelky pro kreslení sytými barvami 
bez námahy ruky (vysoký obsah pigmentů). Tuha pastelky je 
lepená po celé délce - extra odolná proti lámání. Hroty jsou 
mimořádně odolné vůči tlaku na papír. Snadné ořezávání. 
Součástí balení je ořezávátko.

obj.číslo
0205373

Trojhranné pastelky JUMBO, 
12 barev - Colorino
Kvalitní trojhranné pastelky s vysokým podílem 
barevných pigmentů. Snadno uchopitelné. 
Vysoký podíl barevných pigmentů a extra měkká 
tuha usnadňují kreslení i malým dětem. 
Ideální pro předškoláky.

obj.číslo
0205411

Trojhranné pastelky Colorino
Kvalitní barvy v ergonomicky tvarovaných 
pastelkách. Trojhranný tvar usnadňuje 
držení a extra měkká tuha pak nenamáhá 
ruku při kreslení. Díky kvalitní tuze je 
hrot pastelky odolný vůči lámání - méně 
ořezáváte, šetříte. 

obj.číslo popis
0205409 12 barev 
0205410 24 barev

PASTEL pastelky
10 barev, kulaté. Kvalitní klasické pastelky 
pro extra měkké kreslení pastelovými barvami. 
Tuha pastelky je lepená po celé délce - extra 
odolná proti lámání. Hroty jsou mimořádně 
odolné vůči tlaku na papír. Snadné ořezávání.

obj.číslo
0205492

Pastelky metalické Jumbo + ořezávátko
Sada kvalitních pastelek v JUMBO velikosti a neonových 
barvách, které vyniknou především na tmavém podkladu. 
• snadné ořezávání
• součástí balení je navíc JUMBO ořezávatko
• velikost pastelky: 17 cm, pr. 10 mm

obj.číslo barvy barev
0205376 metalické 6

PASTELKY

AKCE

47,-- 
bez DPH

56,90 
včetně DPH

AKCE

84,-- 
bez DPH

101,60 
včetně DPH

AKCE

76,-- 
bez DPH

92,-- 
včetně DPH

AKCE

69,-- 
bez DPH

83,50 
včetně DPH

AKCE

86,-- 
bez DPH

104,10 
včetně DPH

AKCE

54,-- 
bez DPH

65,30 
včetně DPH

AKCE

98,-- 
bez DPH

118,60
včetně DPH
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Fixy, 12 barev
Tenké fixy jasných barev. Snadno 
vypratelné. Odvětrávané víčko. 

obj.číslo
0205412Fixy trojhranné 2v1,  

štětcový a tenký hrot, 12 barev
Fixy se štětcovým hrotem a tenkým 
hrotem na druhé straně. Výrazné barvy, 
odvětrávané víčko. Snadné vykreslení 
ploch i kontur, detailů.

obj.číslo
0251630

obj.číslo
0250780

Fixy trojhranné Jumbo, 10 barev
Fixy velikosti „JUMBO“ a oblíbený 
ergonomický tvar. Syté barvy. Snadno 
vypratelné.

Štětcové fixy, 10 barev
Fixy se štětcem místo běžného hrotu umožňují kreslení 
a malování současně - šíře stopy 0,1 - 5 mm. Barvy jsou 
syté a speciálně vhodné pro kreslení kontur a následné 
vybarvování vybraných ploch. 

obj.číslo
0205414

Fixy dětské Smile
Bezpečný zaoblený hrot je odolný vůči tlaku. 
Ideální pro předškolní děti. Výrazné barvy. Dlouhá 
životnost, snadno vypratelné. Balení: 8 barev.

obj.číslo
9252504

FIXY, VOSKOVKY, PASTELY

PASTEL oboustranné fixy
10 pastelových barev. 2v1 = jemný 
štětec a tenký hrot. Kreslete 
a vybarvujte v oblíbených jemných 
pastelových barvách. 

obj.číslo
0251631

AKCE

108,-- 
bez DPH

130,70
včetně DPH

AKCE

37,-- 
bez DPH

44,80 
včetně DPH

AKCE

103,-- 
bez DPH

124,60
včetně DPH

AKCE

112,-- 
bez DPH

135,50
včetně DPH

AKCE

118,-- 
bez DPH

142,80
včetně DPH

AKCE

88,-- 
bez DPH

106,50 
včetně DPH

Voskovky trojúhelníkové Jovi Medvídek 
Voskovky Jovi jsou trojúhelníkové voskové pastely, 
které mají zářivé barvy, nelámou se, nelepí se, 
nezapáchají a nešpiní ruce. Snadno se nanáší, 
vzájemně míchají a vrství. Voskovky se mohou 
používat na všechny druhy matných papírů, 
na tenkou lepenku a kartón, stejně jako na dřevo 
nebo nerovné povrchy. Díky trojhrannému tvaru 
jsou ideální pro malé děti. Dobře se jim drží v ruce 
a skvěle je připravují pro správné držení tužky.

obj.číslo popis
9678954 10 kusů

obj.číslo popis
9678953 20 kusů

AKCE

191,-- 
bez DPH

231,10
včetně DPH

AKCE

112,-- 
bez DPH

135,50
včetně DPH

20 ks

10 ks

Pelikan - Voskové 
pastelky Myška 6 ks
pomáhá rozvíjet motorické 
dovednosti, nezanechává 
skvrny na rukou, mix barev 
- modrá, červená, zelená, 
žlutá, oranžová, fialová, 
na blistru.

obj.číslo
9066777



NOVINKA
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AKCE

95,-- 
bez DPH

115,-- 
včetně DPH



Voskovky Krayones Jumbo
Bezpečné pro děti. Jemné a plynulé vedení pastelky. 
Různé barvy pro různé techniky. Jumbo je ideální 
pro použití v mateřských školách a pro předškolní 
výchovu. 12 zářivých barev.

obj.číslo popis
0205515 12 barev

obj.číslo
0205504

Neon voskovky, extra měkké, 
trojhranné, 6 barev
Kvalitní trojhranné voskovky v oblíbených 
zářivých barvách. Příjemné kreslení díky 
extra měkkému složení. Balení: 6 barev.

Artist olejové pastely 
Olejové pastely vysoké kvality pro začínající umělce a nadšené výtvarníky. 
Extra měkké, vynikající krytí s intenzivními barvami. Lze použít se štětcem 
a terpentýnem. Vhodné pro malovaní na papír, karton a plátno. 

obj.číslo popis
0205394 12 barev 

obj.číslo popis
0205395 24 barev

Artist suché pastely 
Suché pastely s vysokou sytostí pigmentu pro začínající umělce 
a nadšené výtvarníky. Vynikající krytí s intenzivními barvami. 
Snadné stínování. Čtvercový tvar umožňuje kreslit tenké, přesné 
čáry i zakrýt velké plochy širší boční částí pastelů. Doporučení: 
konečný výkres chraňte ochrannou vrstvou vůči otěru.

obj.číslo popis
0205377 12 barev 

obj.číslo popis
0205379 24 barev

FIXY, VOSKOVKY, PASTELY

Voskovky kulaté, Colorino
Kvalitní voskovky, syté barvy. 
Pro kreativní techniky kreslení. 

obj.číslo popis
0205415 12 barev
0205501 24 barev

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

AKCE

93,-- 
bez DPH

112,50 
včetně DPH

AKCE

21,-- 
bez DPH

25,40 
včetně DPH

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

63,-- 
bez DPH

76,20 
včetně DPH

AKCE

125,-- 
bez DPH

151,30
včetně DPH

AKCE

108,-- 
bez DPH

130,70
včetně DPH

AKCE

215,-- 
bez DPH

260,20
včetně DPH
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LEPIDLA

Pritt - Gama Fix lepidlo 100 g
Víceúčelové bílé disperzní lepidlo. Lepí papír, karton, 
dřevo, keramické hmoty, fotografie, textil a další 
materiály. Ideální pro modeláře a pro široké použití 
ve škole, doma i v kanceláři. Pohodlná, rychlá a čistá 
aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla. 
Vypratelné při 40º C. 

Univerzální disperzní lepidlo 250 g
Lepí papír, fotografie, tkaniny, kůži, dřevo, korek, 
lepenku, dřevovláknité materiály a jiné savé materiály. 
Může se používat na lepení materiálů přicházejících 
do styku s potravinami a na dětské hračky. Vhodné 
pro kutily a modeláře.

obj.číslo
1000200

obj.číslo
1000130

8 g 15 g

35 g

White Glue bílé disperzní PVA lepidlo
Bílé disperzní PVA lepidlo, čistá a lehká aplikace, 
vhodné i na výrobu slizu. Rychlouzávěr pro čisté 
a snadné použití. Lepí papír, kartón, lehké textilie, 
kůži, korek, dřevo. Ideální pro hobby, výtvarné 
a řemeslné práce, neobsahuje rozpouštědla, 
netoxické, lehce vypratelné.

obj.číslo
2535338

Lepicí guma Gumfix 
Obsahuje 84 ks předsekaných čtverečků. Lepí hladké 
plochy, tapety, sklo, kov. Praktický pomocník v každé 
domácnosti, kanceláři a ve škole. Nezanechává stopy 
a je znovu použitelná.

obj.číslo obsah (ml)
1000114 60
1000115 125

obj.číslo obsah (ml)
1000116 250

Glufix
Tekuté transparentní lepidlo. Vybaveno ventilkem, 
který zabraňuje vytékání, lepí papír, kartón a textilie. 
Je netoxické, neobsahuje rozpouštědla. Dlouhá 
životnost, lehce vypratelné.

obj.číslo obsah (ml)
1000702 30
1000701 50

Lepicí tyčinky - DONAU
Lepicí tyčinka s bílým lepidlem pro školní i domácí 
použití. Výborná na papír, lepenku, fotografický papír, 
textilie, atd.. Neobsahuje rozpouštědla, netoxická, 
vodou smývatelná. Na bázi PVP. Nedeformuje lepenou 
plochu a snadno se nanáší. Až 6-tiletá životnost.

obj.číslo obsah (g)
1026000 8
1026001 15

obj.číslo obsah (g)
1026002 35

CREALL KID‘S školní 
tekuté lepidlo
Ekonomické balení ideální 
pro školy a školky. Pro lepení 
papíru a kartonu. Vodní 
báze, z přírodních složek, 
bez rozpouštědel a lepku.                               
Vyrobeno v EU - Nizozemsko. 
Obsah: 1 l.

obj.číslo
1000106

30 ml

50 ml

60 ml 125 ml

250 ml

AKCE

39,-- 
bez DPH

47,20 
včetně DPH

AKCE

20,-- 
bez DPH

24,20 
včetně DPH

AKCE

31,-- 
bez DPH

37,50 
včetně DPH

AKCE

52,-- 
bez DPH

62,90 
včetně DPH

AKCE

43,-- 
bez DPH

52,-- 
včetně DPH

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

AKCE

18,-- 
bez DPH

21,80 
včetně DPH

AKCE

45,-- 
bez DPH

54,50 
včetně DPH

AKCE

122,-- 
bez DPH

147,60
včetně DPH

AKCE

9,-- 
bez DPH

10,90
včetně DPH

AKCE

15,-- 
bez DPH

18,20 
včetně DPH

AKCE

31,-- 
bez DPH

37,50 
včetně DPH

Lepicí tyčinka metalický design
• standardní Kores bílá lepicí tyčinka
• designová edice ve čtyřech metalických barvách
• obsahuje glycerin pro jemné lepení
• čistá a hladká aplikace
• vhodná pro všechny druhy papíru
• lepí trvale za 60 sekund
• ideální pro použití doma, v kanceláři i ve škole
• vyrobeno v ČR
• 20 g

obj.číslo
9179871

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH
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Y-PLUS HANDLE - plastové kombinované pravítko, 
30 cm, mix barev
Barevné plastové pravítko v délce 30 cm se speciální flexibilní plochou 
pro snadnou manipulaci. Spodní lem je tvořen měkkým gumovým pruhem. 
Celkový rozměr: 320 x 50 x 3 mm.

obj.číslo
0225302

obj.číslo
0227000

Trojúhelník s kolmicí
Transparentní, čirý.

Y-PLUS MID transparentní pravítko,  
30 cm/20 cm, mix barev
Barevné transparentní pravítko v délce 30 cm/20 cm s dvojitým měřítkem 
(vnitřní a vnější) pro snadný posun při rýsování. Konec pravítka je lehce  
tvarovaný pro jednoduché přemístění.

obj.číslo popis
0225306 20 cm
0225305 30 cm

20 cm 30 cm

PRAVITKA
,

AKCE

9,60 
bez DPH

11,60
včetně DPH

AKCE

25,10 
bez DPH

30,40 
včetně DPH

Y-PLUS SHELL - transparentní pravítko  
s barevným okrajem, 30 cm/20 cm, mix barev
Plastové pravítko s prohnutým koncem pro snadnou manipulaci 
- hladce přilne k podložce a pomocí tvarovaného zakončení lze 
jednoduše přemístit. Délka 30 cm/20 cm. 

obj.číslo popis
0225304 20 cm
0225303 30 cm

20 cm

AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30 
včetně DPH

30 cm
AKCE

17,80 
bez DPH

21,50 
včetně DPH

AKCE

5,70 
bez DPH

6,90
včetně DPH

AKCE

9,-- 
bez DPH

10,90
včetně DPH



NOVINKA

Sada křivítek 750068 III/K13,K23,K33
Souprava křivítek určená k rýsování křivek pomocí ohrocené tužky
nebo technického pera. Souprava se skládá z křivítek K13, K23 a K33. 
Je určena pro použití ve škole, v kanceláři, ale i pro hobby. Křivítka 
jsou zabalena do celotransparentního polypropylenového pouzdra 
s papírovou vložkou a eurozávěsem.

obj.číslo
9179872

AKCE

54,-- 
bez DPH

65,30 
včetně DPH
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Y-PLUS FLUO - pryž barevná, mix barev
Trojhranná pryž ideální do školního penálu. 
Neobsahuje ftaláty. Rozměr: 39,4 x 36 x 10 mm. 
Mix barev.

obj.číslo
0220426

AKCE

23,-- 
bez DPH

27,80 
včetně DPH

Spoko školní kružítko kovové  
+ příslušenství, mix barev
Jednoduché kružítko s náhradní tuhou a ořezávátkem. 
Velikost kružnice Ø 17 cm. Dodáváno v praktické 
transparentní krabičce.

obj.číslo
0205892

AKCE

33,-- 
bez DPH

39,90 
včetně DPH

Školní kružítko kovové s kloubem, 
modré, plastová krabička - Spoko
Kovové kružítko s jedním ohebným kloubem 
a náhradní tuhou, vel. 14 cm. Velikost kružnice Ø 24 cm. 
Dodáváno v praktické transparentní krabičce.

obj.číslo
0205890

AKCE

49,-- 
bez DPH

59,30 
včetně DPH

Školní nůžky, plastový úchop, 13 cm,  
asymetrické, mix barev - Spoko
Školní nůžky se zakulacenou špičkou a měřítkem 
na čepeli. Délka nerezové čepele 8 cm.  
Asymetrické rukojeti jsou kryty měkčeným  
plastem v různobarevném provedení.

obj.číslo
0870251

AKCE

16,-- 
bez DPH

19,40 
včetně DPH

Školní nůžky, plastový úchop, 18 cm,  
asymetrické, mix barev - Spoko
Školní nůžky s nerezevou čepelí 8 cm. Asymetrické 
rukojeti jsou kryty měkčeným plastem  
v různobarevném provedení.

obj.číslo
0870254

AKCE

32,90 
bez DPH

39,80 
včetně DPH

obj.číslo
0220104

Y-PLUS NEON - bílá pryž 
Bílá pryž chráněna papírovým obalem v různobarevném 
provedení, navíc s perforací pro odtržení potřebné části.  
Rozměr: 62 x 22 x 11,5 mm. Neobsahuje ftaláty. 

AKCE

5,80 
bez DPH

7,--
včetně DPH

AKCE

7,20 
bez DPH

8,70
včetně DPH

Dahle nůžky školní, 13 cm, pro leváky
Dětské nůžky pro leváky s kulatou špičkou. 
Nerezová, kalená speciální ocel. 
Čepele s pravítkem v cm. 
Rukojeti nůžek z nelámavého plastu ABS. 

obj.číslo
0870271

Pelikan ergonomické kružítko Griffix 
Ergonomické kružítko s kloubem, materiál plast, 
maximální průměr kružnice 137 mm, barva - modrá 
a růžová, v balení - tuhy a ořezávátko.

obj.číslo barva
9179623 ● modrá
9180032 ● růžová

AKCE

71,50 
bez DPH

86,50 
včetně DPH



NOVINKA

KRUZITKA, NUZKY, PRYZE
,,,, ,,,

Pelikan - Guma na tužku 
pastelová
PVC, mix pastelových barev, 
2 ks na blistru.

obj.číslo
9179271

AKCE

31,-- 
bez DPH

37,50 
včetně DPH
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Dahle stolní ořezávátko
Ruční ořezávátko s velkým zásobníkem na odřezky, 
automatické zastavení ořezávání, samoaretační podavač 
tužek, automatické odblokování, měkké svěrné čelisti 
nedeformují tužku. Ocelový nůž dlouhodobě zaručuje 
ostré špičky. Do průměru tužky 11,5 mm.

obj.číslo
0865455

AKCE

197,-- 
bez DPH

238,40
včetně DPH

Řezačka Dahle 507, A4
Bezpečná kotoučová řezačka pro běžné 
použití v kanceláři i škole. Ostrý kotoučový 
nůž a spodní nůž zaručují přesný řez. 
Snadná výměna řezací hlavy. Stabilní kovový stůl.
• 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

AKCE

882,-- 
bez DPH

1.067,20
včetně DPH

Spoko ořezávátko dvojité s víkem a kontejnerem, mix barev
Školní ořezávátko s praktickým víčkem a lapačem, hobliny ani zbytky tuhy se samovolně 
nevysypou. Dvojité pro jumbo i standardní průměry tužek. Celkový rozměr: 35 x 20 x 40 mm. 

obj.číslo
0865416

AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30
včetně DPH

obj.číslo
3005138

Vědecká kalkulačka Casio 
FX 82 CE X
Kalkulátor serie ClassWiz 
s češtinou, maďarštinou, 
polštinou a slovenštinou. Má 
379 funkcí, displej: „přirozené 
učebnicové zobrazení“ s vysokým 
rozlišením 63 x 192 bodů, 16/10 
+ 2 číslice, pevné zasouvací 
pouzdro.

AKCE

461,-- 
bez DPH

557,80
včetně DPH

LINEX DS 1000 ořezávátko
Stolní ořezávátko pro standardní typ tužek, manuální mechanismus, praktická 
svorka pro bezpečné upevnění k desce stolu. Pravá kovová šneková fréza vysoké 
kvality. Ořezává bez ulomení špičky (obyčejná levná ořezávátka při dořezávání 
ulomí špičku). Otočný šroub pro nastavení tvaru špičky (tužky/pastelky).

obj.číslo
0865472

AKCE

355,-- 
bez DPH

429,60
včetně DPH

Kores Beetle plastové ořezávátko, mix barev
Jednoduché plastové ořezávátko. 5 různých barev ve tvaru broučka. 
Čepel z kvalitní oceli.

obj.číslo
0865468

AKCE

11,-- 
bez DPH

13,30 
včetně DPHY-PLUS TOMO - ořezávátko 

s lapačem, barevný mix
Malé ořezávátko s měkkým gumovým 
gripem po obvodu a lapačem, ideální 
do školního penálu. Rozměr: 43 x 22 mm. 

obj.číslo
0865418

AKCE

9,60 
bez DPH

11,60
včetně DPH

Y-PLUS ROBOT - ořezávátko, 
celokovové
Kvalitní ořezávátko do školního penálu. 
Rozměr: 29,7 x 17 x 10,8 mm. Mix barev.

obj.číslo
0865421

AKCE

12,-- 
bez DPH

14,50 
včetně DPH

OREZAVATKA, KALKULACKA
,, , , ,,

AKCE

32,-- 
bez DPH

38,70 
včetně DPH



NOVINKA

KORES DEPOSITO, dvojité plastové ořezávátko 
se zásobníkem 
Čepel z kvalitní oceli vyrobené v Německu. Ideální do školy, 
domácnosti a kanceláře. Pro snadné a časté ořezávání. 
Mix 5 barev.

obj.číslo
0865469
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Sada popisovačů pro bílé tabule Kores
Obsahuje: 4 ks popisovačů + mazací magnetickou houbičku.  
Popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality 
• rychle zasychá  
• vydrží bez víčka min. 48 hod.
• odolné UV záření 
• snadno smazatelné z bílých tabulí, nezanechává šmouhy 
• živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí  
• 4 barvy - černá, modrá, zelená a červená  
• kulatý hrot 
Magnetická stírací houbička na bílé tabule 
• ergonomický tvar pro komfortní používání  
• magnetická 
• nezanechává stopy  
• rozměr: 110 x 55 x 20 mm

obj.číslo
0263060

obj.číslo barva
0263110 ● černá
0263111 ● červená

obj.číslo barva
0263112 ● zelená
0263113 ● modrá

obj.číslo barva
0263114 ● ● ● ●  sada

Centropen 8569
Stíratelný značkovač je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, 
porcelán. Inkoust na alkoholové bázi je za sucha stíratelný, světlostálý. Náplň je 
zdravotně nezávadná. Skladovat ve vodorovné poloze.  
Klínový hrot, šíře stopy 1 – 4,5 mm.

0263114 - sada 4 barvy

Popisovač na bílé tabule a flipcharty
Popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality.
• plynulý tok inkoustu pro jemné a pohodlné psaní
• vydrží bez víčka min. 48 hod.
• odolné UV záření
• nezanechávají po smazání žádné stopy
• netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen
• kulatý hrot
• dostupné v setu 6 nebo 10 zářivých  
    intenzivních barev 
• 6 barev - růžová, tyrkysová, oranžová,  
    hnědá, fialová, světle zelená
• 10 barev - černá, červená, zelená, modrá,  
    růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá,  
    fialová, světle zelená

obj.číslo popis
0263065 6 barev 
0263066 10 barev

obj.číslo
0606079

Čisticí roztok 
na bílé tabule
Vynikající praktický prostředek 
na čištění a údržbu všech typů 
bílých tabulí. Silný antistatický 
účinek. Obsah 250 ml.

Stěrka mini 
Magnetická stěrka  
na bílé tabule.

obj.číslo
0606072

Stěrka výměnná 
Magnetická stěrka na bílé tabule. 
Snadno vyměnitelné stírací 
plstěné vložky.

obj.číslo popis
0606060 stěrka
0606061 náhradní filc / 12 ks

obj.číslo ks barva
0234000 100 ●● bílá
0234020 6 ●●●●   mix barev

Křídy školní
Křída vhodná na popisování tabulí, 
které jsou k tomu určeny.

Laserové ukazovátko 
Laserové ukazovátko dodávané v pouzdře proti poškození. 
Dosah 600 m. Barva paprsku zelená. Napájení 2 x AAA.

obj.číslo
0606083

filc- 12ks

TABULE A PRISLUSENSTVI
,, ,,, ,

obj.číslo
0233999

Houba na školní tabule 
Rozměr cca 11 x 18 x 5 cm.

AKCE

88,-- 
bez DPH

106,50 
včetně DPH

AKCE

18,-- 
bez DPH

21,80 
včetně DPH

AKCE

74,-- 
bez DPH

89,50 
včetně DPH

AKCE

98,-- 
bez DPH

118,60 
včetně DPH

AKCE

22,-- 
bez DPH

26,60 
včetně DPH

AKCE

23,70 
bez DPH

28,70 
včetně DPH

AKCE

81,60 
bez DPH

98,70 
včetně DPH

AKCE

82,70 
bez DPH

100,10 
včetně DPH

AKCE

141,20 
bez DPH

170,90
včetně DPH

AKCE

350,80 
bez DPH

424,50
včetně DPH

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60
včetně DPH

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60
včetně DPH
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AKCE

18,-- 
bez DPH

21,80 
včetně DPH



Bílá magnetická tabule 
Magnetická bílá tabule. Popisovatelná, za sucha 
stíratelná. Rám z eloxovaného hliníku. Odkládací 
lišta. Včetně upevňovacího materiálu.

obj.číslo rozměr tabule (cm) povrch cena bez DPH
0606242 60 x 90 lakovaný 591,--
0606243 90 x 120 lakovaný 1.086,--

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE S VYMĚNITELNOU NÁPLNÍ

EKONOMICKÝ
a

EKOLOGICKÝ
››››› ›››››

JASNÁ barva
a vyměnitelná

náplň
vás nezradí.

#HAPPYWRITING

Pilot V-board Master Begreen 
Popisovač na bílé tabule s výměnnou náplní. Moderní technologie zajišťuje 
intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti. Stopa je při použití nepřerušovaná, 
žadné nežádoucí skvrny, snadné doplňování. Šíře stopy 2,3 mm.  
Přátelský k životnímu prostředí. Náhradní náplň – 5981.

obj.číslo barva
0201650 ● černá
0201651 ● červená

obj.číslo barva
0201653 ● zelená
0201652 ● modrá

obj.číslo barva
0201654 ● oranžová
0201655 ● ● ● ● ●  sada

Náplň 5981 pro V-board Master Begreen 
Náplň pro popisovače na bílé tabule V-Board Master. Náplň na alkoholové bázi, 
nevystavujte vysokým teplotám, držte dál od dětí a ohně. Skvrny na oblečení 
od inkoustu nemusí být odstranitelné.  

obj.číslo barva
0201680 ● černá
0201681 ● červená

obj.číslo barva
0201684 ● zelená
0201682 ● modrá

obj.číslo barva
0201685 ● oranžová

0201655 - sada 5 barev

TABULE A PRISLUSENSTVI
,, ,,, ,

obj.číslo velikost počet (ks)
0864543 20 mm 6
0864540 30 mm 8

Magnet Smile 
Magnety dodají „úsměv“ vaší 
prezentaci nebo výuce. Ve dvou 
velikostech o průměru 20 mm (8 ks). 

AKCE

35,50 
bez DPH

43,-- 
včetně DPH

AKCE

23,60 
bez DPH

28,60 
včetně DPH

AKCE

86,80 
bez DPH

105,-- 
včetně DPH

AKCE

179,-- 
bez DPH

216,60
včetně DPH

AKCE

od 591,--
bez DPH

715,10
včetně DPH
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POM-POM kuličky - Jumbo pack
Mix barev a velikostí, 500 ks. Měkké kuličky: 
ø 10 mm 200 ks, ø 15 mm 100 ks, ø 20 mm 100 ks, 
ø 25 mm 50 ks, ø 35 mm 15 ks, ø 40 mm 20 ks, 
ø 50 mm 15 ks. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo
0234090

MOVING EYES pohyblivé oči 
- Jumbo pack
Mix barev a velikostí, 600 ks, samolepicí. Oči 
s pohyblivou zorničkou - polotovar pro výtvarnou 
práci. 300 ks černých, 150 ks barevných a 150 ks 
s očními řasami. Velikost balení: 200 x 140 mm.

obj.číslo
0234091

Polystyrenové koule - Jumbo pack
Mix velikostí, 100 ks. Vhodné pro mnoho technik: lepení, 
malování, patchwork, decoupage a tvoření s filcem 
či pěnovkou. Snadné vpichování dekoračních materiálů 
a úprava použitím nožíku. Mix velikostí: ø 60 mm 10 ks, 
ø 50 mm 10 ks, ø 35 mm 15 ks, ø 25 mm 25 ks, ø 20 mm 
25 ks, ø 10 mm 15 ks. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo
0234092

Pěnovka - Jumbo pack
Mix barev, 500 ks, samolepicí. Pěnovka ve tvaru číslic a písmen v barevném 
mixu. Zadní strana je permanentně lepicí. Určeno pro tvorbu dekorací, 
kreativní a pedagogické aktivity. Velikost písmen a čísel: výška 40 mm, 
tl. 2 mm. Velikost balení: 340 x 250 mm.

obj.číslo popis
0234093 číslice

obj.číslo popis
0234094 abeceda

Nanuková dřívka - Jumbo pack 
Barvená dřívka pro dekorace a výtvarníky. 
500 ks. Rozměr: 114 x 10 x 2 mm. 
Velikost bal.: 300 x 200 mm.

obj.číslo
0234096

Pěnovka - Jumbo pack
Pěnovka různých tvarů a barevných mixů, samolepicí. Velikost tvarů 10 - 40 mm.

obj.číslo popis obsah
0234077 květiny 40 ks
0234078 hvězdy 50 ks

obj.číslo popis obsah
0234079 sněhové vločky 22 ks
0234075 mix zvířátek 100 ks

Dřevěné kolíčky - Jumbo pack 
Velké balení je ideální pro školky a dílny. 
Určeno pro výrobu nejrůznějších dekorací. 
Lze namalovat, lepit, zdobit. 400 ks.

obj.číslo
9256618

AKCE

365,30 
bez DPH

442,--
včetně DPH

AKCE

482,70 
bez DPH

584,10
včetně DPH

AKCE

237,-- 
bez DPH

286,80
včetně DPH

AKCE

311,-- 
bez DPH

376,30
včetně DPH

AKCE

439,-- 
bez DPH

531,20
včetně DPH

AKCE

196,-- 
bez DPH

237,20
včetně DPH

AKCE

70,-- 
bez DPH

84,70 
včetně DPH

AKCE

75,-- 
bez DPH

90,80 
včetně DPH

AKCE

70,-- 
bez DPH

84,70 
včetně DPH

DEKORATIVNI POTREBY
, ,,
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AKCE

75,-- 
bez DPH

90,80 
včetně DPH



Chlupaté drátky mix barev - Jumbo pack 
Barevné modelovací plyšové drátky určené pro výtvarné 
práce a výrobu dekorací v maxi balení. Drátky jsou 
flexibilní, měkké pro kreativní tvoření. Balení celkem 360 
drátků: 210 v základních barvách (bílá, žlutá, oranžová, 
červená, růžová, šeřík, nebesky modrá, modrá a zelená) 
a 150 v metalických barvách (zlatá, stříbrná, červená, 
modrá, zelená a fuchsiová). Rozměr: Ø 7 mm x 300 mm.

obj.číslo
0235003

Pěnovka A4 v mixu metalických barev
Pěnovka s povrchem pokrytým metalickými třpytkami 
ve 4 barvách. Ideální materiál pro tvorbu dekorací, 
výtvarné a pedagogické aktivity. Pěnovku lze stříhat, 
lepit nebo z ní vysekávat drobné tvary děrovačkami. 
Zdravotně nezávadná, pro děti od 3 let. Rozměr listu: 
210 x 297 x 2 mm. Balení: 4 ks/ 4 barvy.

obj.číslo barva
0235001 ● ● ● ●  (červená, zelená, zlatá, stříbrná) 
0235002 ● ● ● ● ●    (růžová, modrá, bílá, černá)

Dekorační knoflíky - Jumbo pack 
V různobarevném provedení balené po 30 kusech. Průměr 
knoflíků: 11 mm, 18 mm a 21 mm. Určeny pro tvorbu 
dekorací, kreativní a pedagogické aktivity.

obj.číslo
0205575

Peříčka - Jumbo pack 
Velké balení je ideální pro školky 
a dílny. Určeno pro výrobu 
nejrůznějších dekorací. 
Mix zářivých barev. 
Snadné použití. 400 ks.

obj.číslo
0205576

Dekorační knoflíky - Jumbo pack 
V různobarevném provedení balené po 60 kusech. 
Průměr knoflíků: 12 mm. Určeny pro tvorbu 
dekorací, kreativní a pedagogické aktivity.

obj.číslo
0205574

AKCE

113,-- 
bez DPH

136,70
včetně DPH

AKCE

77,40 
bez DPH

93,70 
včetně DPH

AKCE

60,-- 
bez DPH

72,60 
včetně DPH

AKCE

364,-- 
bez DPH

440,40
včetně DPH

AKCE

287,-- 
bez DPH

347,30
včetně DPH

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

AKCE

206,-- 
bez DPH

249,30
včetně DPH

DEKORATIVNI POTREBY
, ,,

AKCE

138,50 
bez DPH

167,60
včetně DPH

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.

obj.číslo popis
9250170 hvězda
9250171 tulipán

obj.číslo popis
9250172 kruh
9250173 vločka
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Pěnové dekorace
Mix barev a velikostí.

obj.číslo popis obsah
9256627 Květiny 452 ks
9256628 Dopravní prostředky 250 ks

AKCE

140,30 
bez DPH

169,80 
včetně DPH

AKCE

90,10 
bez DPH

109,-- 
včetně DPH

KNORR Dekorační  lepicí páska Glitter
Dekorativní samolepicí washi pásky jsou 
dokonalým doplňkem kreativních projektů, 
kterým dodají tyto pásky jiskru a lesk. Někdy 
stačí malý kousek pásky, aby Váš design posunul 
o další úroveň výš. Pomocí dlouhých 
nebo krátkých střihů můžete vytvářet jedinečné 
karty, alba, pozvánky, dekorace a další.

obj.číslo
9179618

Přírodní lýko
Vhodné k různému dekorování, výplním 
košíčků, balení dárkových košů, různých 
dárků, vyplétání i jako ozdobná stužka 
nejen při vázání květin. Obsah: 50 g.

obj.číslo barva
9179278 ● hnědá
9179279 ● černá

AKCE

84,30 
bez DPH

102,-- 
včetně DPH

dostupné 
i v jiných
motivech

KNORR samolepicí papírové pásky 
Samolepicí pásky - sada květiny. 
Obsah: 4 ks. Rozměr: 92 x 44 x 41 mm.

obj.číslo
9532658

dostupné 
v různých 
dekorech

AKCE

79,80 
bez DPH

96,60 
včetně DPH

obj.číslo
0252319

PERMANENT CREATIVE 2896 - sada 12 barev
Kreativní permanentní značkovač ve 12 odstínech určený 
ke kreativnímu psaní a malování na nejrůznější materiály: 
lakovaný papír, gumu, kůži, plast, kov, sklo, folie, kámen...
• alkoholová báze
• válcový hrot
• šířka stopy 2 mm

AKCE

118,80 
bez DPH

143,70
včetně DPH

dostupné 
i v dalších
barvách

AKCE

57,-- 
bez DPH

69,-- 
včetně DPH

Dekorativní nůžky
Pro tvorbu zdobných krajů a lemů. Určené na stříhání 
dekorací z papíru, filcu, lepenky a podobného materiálu. 
Jsou určené pro praváky i leváky.

obj.číslo
0205369

AKCE

20,60 
bez DPH

24,90 
včetně DPH

Špejle dřevěné nehrocené
Špejle určená k běžnému použití 
v každé domácnosti. Délka: 30 cm, 
průměr: 3 mm, balení: 100 ks.

obj.číslo
0604900

AKCE

22,10 
bez DPH

26,70 
včetně DPH

DEKORATIVNI POTREBY
, ,,


NOVINKY
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AKCE

28,90 
bez DPH

35,-- 
včetně DPH

Bambulky - akrylové, 
zvířecí
Akrylové bambulky - zvířecí, 
54 ks: 5 cm - 6 ks, 3 cm - 12 
ks, 2 cm - 24 ks, 1 cm - 12 
ks. Akrylové bambulky jsou 
heboučké a měkoučké 
oproti polypropylenovým 
bambulkám. Daly by 
se přirovnat k plyšovým 
hračkám. Mají výraznější 
a sytější barvy. Velikost 
balení: 6 x 8 cm.

obj.číslo
9180017

Bambulky - mix barev
Bambulky polypropylenové, mix barev 
- o průměru 10 mm - 8 barev - bílá, žlutá, 
červená, oranžová, růžová, fialová, modrá, 
zelená. Obsah: 200 ks.

obj.číslo
9180018

AKCE

44,60 
bez DPH

54,-- 
včetně DPH

Chlupaté modelovací 
drátky
Pastelové neonové drátky -
30 cm, 50 ks, průměr 7 mm.

obj.číslo
9180019

AKCE

54,50 
bez DPH

65,90 
včetně DPH


NOVINKA


NOVINKY



 

Od
st

ín
y b

ar
ev

 js
ou

 o
rie

nt
ač

ní
.

bílá
žlutá
oranžová
červená
tmavě červená
tmavě růžová
světle růžová
růžová
modrofialová
tmavě modrá
tyrkysová
světle modrá
tmavě zelená
světle zelená
středně zelená
hnědá
černá

obj.číslo barva
0131721 ● černá
0131710 ●● bílá
0131711 ● červená
0131718 ● oranžová
0131722 ● tm.červená
0131723 ● sv.zelená
0131713 ● střed.zelená
0131724 ● tm.zelená
0131715 ● žlutá

obj.číslo barva
0131712 ● sv.modrá
0131714 ● modrofialová
0131720 ● tm.modrá
0131717 ● hnědá
0131716 ● růžová
0131725 ● sv.růžová
0131726 ● tm.růžová
0131719 ● tyrkysová
0131728 ●●●●●●●●●●  mix 10-ti barev

Krepový papír
Rozměr: 0,5 x 2 m.

0131728 - mix 10-ti barev1 ks
Dekorační filc
Použití: ve výtvarné výchově, 
k dekoračním účelům, na výrobu ozdob, 
upomínkových předmětů, hraček, 
maňásků, loutek a jiných postaviček, 
při výrobě doplňků karnevalových 
masek, k vykládání kazet šperkovnic...
Lze stříhat, lepit, sešívat.
• formát: 20 x 30 cm
• balení: 10 ks

Vlnitá lepenka
Pro svou barevnost, pevnost a plastičnost jsou oba druhy 
vhodné k dekorativním účelům i pro výtvarné umění.
• formát: 34,5 x 24,5 cm
• barvy: všechny standardní i speciální barvy
• balení: 10 archů jedné barvy zataveno ve fólii
• balení mix barev: 10 barevných archů zataveno 
   ve fólii (bílá, žlutá, natur, červená, pink, violet, 
   zelená, modrá, šedá a černá)
• možnost zakoupení i po kusech

obj.číslo popis
0100400 W-Welle (zvlněná)
0205473 E-Welle (rovná)

obj.číslo barva
9250160 ● žlutá
9250161 ● červená
9250162 ● tm.modrá
9250163 ● oranžová
9250164 ● tm.zelená
9250165 ● hnědá
9250166 ● černá
0205472 ●●●●●●●●●●●  mix 10-ti barev

AKCE

141,70 
bez DPH

171,50
včetně DPH

AKCE

105,-- 
bez DPH

127,-- 
včetně DPH

AKCE

10,50 
bez DPH

12,70 
včetně DPH

AKCE

122,80 
bez DPH

148,60
včetně DPH

W-Welle

AKCE

89,10 
bez DPH

107,80 
včetně DPH

E-Welle

Barevné papíry
Blok různých motivů i počtu listů viz tabulka níže.

obj.číslo motiv obsah cena bez DPH
9179979 Kids 20 listů 162,40
9179982 Zahrada 26 listů 180,60
9179980 Kapky a čáry 10 listů 110,50
9179981 Barevné papíry s motivem 30 listů 195,--

Blok se třpytivými papíry 
Obsahuje: Blok se třpytivými 
papíry, 10 listů (2 x 5 barev
- stříbrné, zlaté, růžové, 
měděné, černé), 180 g/m2.
Rozměr: A4.

obj.číslo
9179758

AKCE

103,30 
bez DPH

125,--
včetně DPH

Třpytivé papíry A4
Osahuje: 10 listů - 5 barev, 
třpytivé z jedné strany, 
300 g/m2. Rozměr A4.

obj.číslo
9179974

AKCE

69,70 
bez DPH

84,30 
včetně DPH


NOVINKA


NOVINKA


NOVINKA

Sada barevných papírů na origami
Obsahuje: 120 listů, 70 g/m². Rozměr: 15 x 15 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.

obj.číslo
9179732

AKCE

51,-- 
bez DPH

61,70 
včetně DPH

DEKORATIVNI POTREBY
, ,,

AKCE

od 110,50 
bez DPH

133,70 
včetně DPH
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KREATIVNI POTREBY
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Modelovací hmota - 12 barev
Zábavná modelovací hmota, která je dokonale 
poddajná a měkká. Po zpracování perfektně drží tvar. 
Hmotu lze opětovně zpracovat. Určeno pro děti 
od 3 let. Hmota je netoxická.

obj.číslo
0205606

obj.číslo
0234007

Křídy chodníkové JUMBO,  
Ø 2,2 cm, box s uchem, 
8 barev
Kulaté křídy ve velikosti JUMBO 
Ø 2,2 cm x 10,5 cm. Papírový box 
s praktickým uchem pro snadné 
přenesení. Balení: 8 barev/15 kříd.

obj.číslo
0234008

Křídy chodníkové JUMBO, mix barev
Velké chodníkové křídy baleny v praktickém 
plastovém kbelíku. Kulaté. Balení: 12 ks/kyblík.

Hypoalergenní Samotvrdnoucí 
modelovací hmota DO&DRY HI
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 bez DPH
0205662 500 g bílá 62,--
0205657 1000 g bílá 106,--
0205699 500 g terakota 62,--
0205668 1000 g terakota 106,--

Bílá 
= skutečně 
    bílá!

Skvělá  
náhrada  
za tradiční  
materiály  
bez nutnosti  
vypalování

BE
Z K

ONZERVANTŮ

AKCE

53,60 
bez DPH

64,90 
včetně DPH

AKCE

58,-- 
bez DPH

70,20 
včetně DPH

AKCE

30,-- 
bez DPH

36,30 
včetně DPH

AKCE

od 62,-- 
bez DPH

75,-- 
včetně DPH

Kores modelovací hmota
Modelovací hmota v intenzivních barvách 
ideální pro školáky i předškoláky.
• rozvoj jemné motoriky 
• bez zápachu  
• vydrží dlouho pružná 
• nezanechává barevné skvrny  
• snadno se tvaruje – ideální  
   pro modelování malých detailů 
• barvy mohou být míchány dohromady  
• 10 barev po 20 g, 200 g v balení

obj.číslo
0205603

AKCE

29,-- 
bez DPH

35,10 
včetně DPH


NOVINKA

AKCE

40,-- 
bez DPH

48,40 
včetně DPH

JOVI plastelína
Nemastná hmota na rostlinné bázi 
(o 33% větší objem) vysoké trvanlivosti, 
nevysychá, nešpiní, nelepí se na prsty, 
barvy jsou snadno oddělitelné. 
Lehce odstranitelná z koberce a oděvu. 
Vyrobeno ve Španělsku. Vhodné 
pro děti od tří let. Nedávat do úst. 
6 x 15 g, neonové barvy.

obj.číslo
9532650

Cernit number one, modrá
Polymerová modelovací hmota s porcelánovým vzhledem, 
která se zapéká v troubě. Hmota se zpracovává ručně, nešpiní 
a může být kombinována s dalšími materiály. Po zapečení 
je hmota tvrdá a lze ji vrtat, pilovat, brousit, lakovat 
nebo malovat barvami. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou mísit, 
takže můžete vytvářet vlastní barevné kombinace. Hmota 
CERNIT se peče maximálně 30 minut na 110 °C až 130 °C. 
Z hmoty je možné vyrábět šperky a dekorace, které jsou 
po upečení odolné a tvrdé. Obsah: 250 g.

obj.číslo
9112346

dostupné 
i v jiných
barvách

AKCE

124,-- 
bez DPH

150,-- 
včetně DPH
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Prstové barvy Dedi Kolor 7 x 30 ml
Prstové barvy v 7 intenzivních barvách, vysoké krytosti. 
Míchatelné. Na bázi vody, ale neroztékají se. Snadno vypratelné 
vodou i mýdlem. Netoxické – certifikace EN71. Stimuluje 
kreativitu a rozvíjí jemnou motoriku. Ideální pro malé děti 
– použití v mateřských školách i v domácnostech. 

obj.číslo
0205956

AKCE

82,-- 
bez DPH

99,20 
včetně DPH

Prstové barvy Dedi Kolor 4 x 150 ml
Prstové barvy v intenzivních barvách s vysokou kryvostí.
• stimulují kreativitu a podporují rozvoj jemné motoriky
• ideální pro malé děti (EN 71)

obj.číslo
0205955

AKCE

202,80 
bez DPH

245,40
včetně DPH

Třpytivé lepidlo Glitter Glue 
Dostupné ve 2 barevných variantách. 
Precizní hrot pro čistou a rychlou aplikaci. 
Ventilované víčko bezpečné pro děti.
• lepí papír, kartón a lehké textilie
• použitelné také na sklo, keramiku
• snadno vypratelné
• smývatelné
• obsah 5 x 10,5 ml 

obj.číslo popis
1000120 5 barev
1000121 5 pastelových barev

AKCE

40,20 
bez DPH

48,60 
včetně DPH

Magic Clay pastel
• na vzduchu tvrdnoucí lehká tvarovací hmota
• v setu 4 pastelové barvy – růžová, 
   oranžová, žlutá a tyrkysová
• není nutné pečení
• při uskladnění ve vzduchotěsném 
   obalu může být znovu použita
• snadno míchatelné barvy
• hladší, jemnější a méně lepkavá 
   než tradiční hmota
• po zatvrdnutí lze malovat a dekorovat
• hmota před ztvrdnutím pruží a skáče 
   – jako oblíbený hopík
• ideální pro zlepšení motoriky, 
   posílení kreativního myšlení

obj.číslo
9179869

Magic Clay
• na vzduchu tvrdnoucí lehká tvarovací hmota
• v setu 4 barvy – žlutá, červená, modrá a zelená
• není nutné pečení
• při uskladnění ve vzduchotěsném obalu 
   může být znovu použita
• snadno míchatelné barvy
• hladší, jemnější a méně lepkavá 
   než tradiční hmota
• po zatvrdnutí lze malovat a dekorovat
• hmota před ztvrdnutím pruží a skáče 
   – jako oblíbený hopík
• ideální pro zlepšení motoriky, posílení        
   kreativního myšlení

obj.číslo
9179870



NOVINKA


NOVINKA

AKCE

167,-- 
bez DPH

202,10 
včetně DPH

KREATIVNI POTREBY
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AKCE

167,-- 
bez DPH

202,10 
včetně DPH



KREATIVNI POTREBY
, ,,

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
9277604 Destičky pro zažehlovací korálky, 5ks

AKCE

194,60 
bez DPH

235,50 
včetně DPH

AKCE

74,20 
bez DPH

89,80 
včetně DPH

Diamantový obrázek
Sada obsahuje: 
• 1x plátno s předtištěným obrázkem
• 1x pero na aplikaci kamínků
• 1x kalíšek na vysypání kamínků
• 1x vosk na nalepení
• sada kamínků - od každé barvy jeden sáček

obj.číslo popis rozměr cena bez DPH
9056621 Pes 30 x 30 cm 143,--
9179989 Panter 40 x 50 cm 203,--

Malování podle čísel Koťata
Obrázek je rozdělen na jednotlivá políčka s čísly, barvy mají 
také čísla a jen vybarvujete políčka podle čísel. V balení 
naleznete obrázek s povrchem jako plátno zalisovaný 
v pevném kartonu, štetec a akrylové barvy, které dobře 
a rychle schnou, dají se ředit a omývat vodou. 
Vhodné od 8 let.

obj.číslo
9179634


NOVINKA

AKCE

194,60 
bez DPH

235,50
včetně DPHMalovaní na plátno

Obrázek je předkreslený 
na plátně o rozměru 
30 x 30 x 1,5 cm. Obsahuje: 
1x plátno, 6 barev, štětec. 
Vhodné pro děti od 5 let.

obj.číslo popis
9677650 Pejsek
9676659 Jednorožec
9676658 Delfíni


NOVINKA AKCE

141,-- 
bez DPH

170,60
včetně DPH

Korálkový obrázek
Jednotlivé korálky nabírejte pomocí tyčinky 
s přilnavým koncem. Z obrázku odstraňte ochrannou 
fólii - tečky na obrázku také lepí. Naneste korálek 
pomocí tyčinky a druhým koncem přitiskněte. Sada 
obsahuje: obrázek (20 x 25 cm), tyčinku, 600 
barevných korálků. Vhodné pro děti od 6 let.

obj.číslo popis
9179776 Kůň

obj.číslo popis
9179777 Delfín

AKCE

108,50 
bez DPH

131,30 
včetně DPH

Vitráž
Odlepte samolepku a nalepte ji do plastové vitráže podle číselné předlohy. 
Nalepte všechny samolepky na určená místa. Vitráž lze zavěsit, nejlépe 
vynikne na světlých místech - například v okně. Vhodné pro děti od 6 let. 
Podporuje rozvoj jemné motoriky a koordinaci mezi rukou a okem. Sada 
obsahuje: plastový rámeček, 2 archy plastových samolepek a návod, 
který je na zadní straně obalu. Velikost vitráže je cca 13 x 13 cm.

obj.číslo popis
9066623 Ryba

obj.číslo popis
9066624 Papoušek

dostupné 
i v jiných
motivech

AKCE

108,-- 
bez DPH

130,70 
včetně DPH

dostupné 
i v dalších
motivech

NOVINKA



NOVINKA
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AKCE

od 143,--
bez DPH

173,-- 
včetně DPH



SADY PRO HOLKY I KLUKY

AKCE

63,40 
bez DPH

76,70 
včetně DPH

AKCE

58,60 
bez DPH

70,90 
včetně DPH

AKCE

289,-- 
bez DPH

349,70 
včetně DPH

AKCE

139,70 
bez DPH

169,-- 
včetně DPH

AKCE

57,-- 
bez DPH

69,-- 
včetně DPH

AKCE

63,40 
bez DPH

76,70 
včetně DPH

AKCE

58,60 
bez DPH

70,90 
včetně DPH

AKCE

175,10 
bez DPH

211,90 
včetně DPH

AKCE

139,70 
bez DPH

169,-- 
včetně DPH

DINOSAURUSDesky na abecedu

Desky na číslice Kufřík Zástěra

Desky na abecedu
Desky na číslice

Kufřík

Zástěra

Desky na sešity

LENOCHOD
dostupné 
i v jiných
motivech

dostupné 
i v jiných
motivech
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obj.č.: 9250464

obj.č.: 9250438

obj.č.: 9250123

obj.č.: 9250465

obj.č.: 9250443

obj.č.: 9180151

obj.č.: 9250409

obj.č.: 9250481

obj.č.: 9250482





NOVINKA

Školní penál Sáček na obuv

Školní aktovka Shelly Jednorožec
Dívčí aktovka Shelly Jednorožec je vhodná od 1. třídy ZŠ. 
• školní aktovka SHELLY s vyztuženým tělem,
   vše uvnitř je bezpečně chráněno
• dvoukomorový systém pro optimální rozdělení zátěže, přední komora  
   obsahuje praktický organizér s kapsičkou na drobnosti 
• zádový systém AIR ERGO ADJUSTABLE SYSTEM se skvěle přizpůsobí  
   postavě školáka - navržen tak, aby podporoval zdravý vývoj dítěte 
   a bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu podél páteře
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné ramenní a prsní popruhy  
   pro optimální přizpůsobení postavě
• vnitřní organizér umožňující rovnoměrné rozložení hmotnosti
• boční kapsy z pevné síťoviny, které jsou vhodné pro jednu 
   z našich láhví na pití
• pevné dno drží stabilní tvar a proto je aktovka samostatně stojící
• velmi nízká hmotnost aktovky – 1000 g
• objem aktovky je 23 l a nostnost 6 kg
• aktovka je vybavena trendy pop it přívěskem
• aktovky z řady SHELLY byly testovány a certifikovány 
   v akreditované zkušební laboratoři

obj.číslo popis
9179654 aktovka
9179655 školní penál
9179656 sáček na obuv

BATOHY

JEDNOROZEC
SHELLY ,,

Školní batoh Skate Violet
Krásný fialovo-růžový batoh Skate Violet je vhodný pro všechny 
slečny od 3. třídy ZŠ až na druhý stupeň.
• ergonomický školní batoh se třemi samostatně uzavíratelnými 
   komorami s vnitřním organizérem a kapsou na 15palcový 
   notebook či tablet
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné ramenní, prsní 
   a boční kompresní popruhy pro optimální přizpůsobení postavě
• na přední komoře batohu jsou umístěné dva popruhy 
   na uchycení skateboardu
• boční kapsy z pevné síťoviny, které jsou vhodné 
   pro jednu z našich láhví na pití
• velmi nízká hmotnost batohu – 850 g
• objem batohu je 25 litrů, nosnost je 7 kg
• batoh je vyrobený z pevného voděodolného materiálu
• reflexní prvky pro větší bezpečnost
• batoh má jako bonus kovový přívěšek ve tvaru skatu

obj.číslo
9179840



NOVINKA
VIOLET

SKATE

AKCE

169,-- 
bez DPH

204,50 
včetně DPH

AKCE

238,-- 
bez DPH

288,-- 
včetně DPH

AKCE

1.693,50 
bez DPH

2.049,10 
včetně DPH

AKCE

1.297,50 
bez DPH

1.570,--
včetně DPH
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BATOHY

Školní batoh Skate Gold
• ergonomický školní batoh se třemi samostatně 
    uzavíratelnými komorami s vnitřním organizérem 
    a kapsou na 15palcový notebook či tablet
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné 
   ramenní, prsní a boční kompresní popruhy 
   pro optimální přizpůsobení postavě
• na přední komoře batohu jsou umístěné dva popruhy  
   na uchycení skateboardu
• boční kapsy z pevné síťoviny, které jsou vhodné 
   pro jednu z našich láhví na pití
• velmi nízká hmotnost batohu – 850 g
• objem batohu je 25 litrů, nosnost je 7 kg
• batoh je vyrobený z pevného voděodolného materiálu
• reflexní prvky pro větší bezpečnost
• batoh má jako bonus kovový přívěšek ve tvaru skatu

obj.číslo
9179823

GOLD
SKATE

NOVINKA

Školní penál Sáček na obuv

Školní aktovka Shelly Dinosaurus
Školní aktovka SHELLY s vyztuženým tělem, vhodná od 1. třídy ZŠ.
• tělo aktovky je tvořeno z pevné výztuže a funguje tedy 
    stejně jako krunýř, vše uvnitř je bezpečně chráněno
• dvoukomorový systém pro optimální rozdělení zátěže, 
   přední komora obsahuje praktický organizér s kapsičkou 
   na drobnosti či telefon a karabinu na klíče
• zádový systém AIR ERGO ADJUSTABLE SYSTEM se skvěle 
   přizpůsobí postavě školáka - navržen tak, aby podporoval 
   zdravý vývoj dítěte a bylo zajištěno dostatečné proudění 
   vzduchu podél páteře
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné ramenní 
   a prsní popruhy pro optimální přizpůsobení postavě
• vnitřní organizér umožňující rovnoměrné rozložení hmotnosti
• boční kapsy z pevné síťoviny, které jsou vhodné pro jednu 
   z našich láhví na pití
• pevné dno drží stabilní tvar - aktovka samostatně stojící
• velmi nízká hmotnost aktovky – 1000 g
• objem aktovky je 23 l a nostnost 6 kg
• aktovka je vybavena trendy pop it přívěskem
• aktovky z řady SHELLY byly testovány a certifikovány 
   v akreditované zkušební laboratoři

obj.číslo popis
9179839 aktovka
9179832 školní penál
9179834 sáček na obuv

AKCE

228,40 
bez DPH

276,40 
včetně DPH

AKCE

190,20 
bez DPH

230,10 
včetně DPH



NOVINKA

AKCE

1.679,30 
bez DPH

2.032,-- 
včetně DPH

DINOSAURUS
SHELLY

AKCE

1.297,50 
bez DPH

1.570,-- 
včetně DPH
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BAGR

Školní aktovka BAAGL
• aktovka s vyztuženým tělem
• plně nastavitelné ramenní a hrudní popruhy
• bezpečnostní reflexní prvky
• ergonomicky tvarovaná záda
• materiál: 100% polyester
• rozměry: 30 x 36 x 21 cm
• objem: 23 l
• hmotnost: 1 000 g
• nosnost: 6 kg
• dárek: svítilna, svítící náramek

obj.číslo popis
9256510 aktovka
9256511 školní penál
9256593 sáček na obuv
9256513 školní kapsář
9256514 dětská zástěra
9179825 lahev na pití

Školní penál 

SPACE
GAME

Sáček na obuv Školní kapsář Dětská zástěra

Školní aktovka BAAGL
• školní aktovka s vyztuženým tělem, vnitřním 
   organizérem a třemi oddělenými kapsami 
   a zapínáním na kvalitní přezku
• posuvný zádový systém BAAGL ADJUSTABLE SYSTEM
   - umožňuje nastavení optimální polohy 
• ergonomicky tvarovaná záda 
    s prodyšným zádovým systémem
• plně nastavitelné ramenní, prsní a boční kompresní  
   popruhy pro optimální přizpůsobení postavě
• na klopě aktovky naleznete elastický úchyt na penál
• uvnitř aktovky je průhledná kapsa s rozvrhem 
   a vnitřní organizér
• izolovaná přední kapsa, boční kapsa na láhev 
   s nápojem a jedna uzavíratelná kapsa na drobnosti
• lehká vyztužená konstrukce a pevné dno drží stabilní  
   tvar aktovky
• velmi nízká hmotnost aktovky – 1 100 g
• objem aktovky je 18 l, nosnost 6 kg
• tělo aktovky z pevného voděodolného materiálu
• řada reflexních prvků zajistí bezpečnost dítěte
• aktovka je vybavena elastickou svítilnou

obj.číslo popis
9179410 aktovka
9179411 školní penál
9179412 sáček na obuv

Školní penál Sáček na obuv

SHELLY

BATOHY

AKCE

244,20 
bez DPH

295,50 
včetně DPH

AKCE

164,-- 
bez DPH

198,40 
včetně DPH

AKCE

172,-- 
bez DPH

208,10 
včetně DPH

AKCE

176,80 
bez DPH

213,90 
včetně DPH

AKCE

123,30 
bez DPH

149,20 
včetně DPH

AKCE

115,50 
bez DPH

139,80 
včetně DPH

AKCE

1.562,-- 
bez DPH

1.890,-- 
včetně DPH

Lahev na pití

AKCE

247,50 
bez DPH

299,50 
včetně DPH

AKCE

1.562,-- 
bez DPH

1.890,-- 
včetně DPH


NOVINKA
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Školní aktovka BAAGL
• aktovka s vyztuženým tělem
• plně nastavitelné ramenní a hrudní popruhy
• bezpečnostní reflexní prvky
• ergonomicky tvarovaná záda
• materiál: 100% polyester
• rozměry: 30 x 36 x 21 cm
• objem: 23 l
• hmotnost: 1 000 g
• nosnost: 6 kg
• dárek: svítilna, svítící náramek

UNICORN
FUN

LENOCHOD
Školní aktovka BAAGL
• aktovka s vyztuženým tělem
• plně nastavitelné ramenní a hrudní popruhy
• posuvný zádový systém
• bezpečnostní reflexní prvky
• ergonomicky tvarovaná záda
• materiál: 100% polyester
• rozměry: 27 x 37 x 17 cm
• objem: 18 l
• hmotnost: 1 100 g
• nosnost: 6 kg
• dárek: peněženka a svítící náramek, 
   ochranná pláštěnka

obj.číslo popis
9256531 aktovka
9256535 školní penál
9256534 box na svačinu
9256532 lahev na pití

Školní penál Box na svačinu

ZIPPY BATOHY

Lahev na pití

Školní penál Notes flitrový

Školní batoh BAAGL
• školní batoh s vyztuženým tělem
• plně nastavitelné ramenní a hrudní popruhy
• kapsa na 15palcový notebook či tablet
• bezpečnostní reflexní prvky
• ergonomicky tvarovaná záda
• materiál: 100% polyester
• rozměry: 40 x 30 x 20 cm
• objem: 26 l
• hmotnost 890 g
• nosnost: 7 kg

obj.číslo popis
9256568 batoh
9256569 školní penál
9256570 notes flitrový

AKCE

193,50 
bez DPH

234,10 
včetně DPH

AKCE

140,40 
bez DPH

169,90 
včetně DPH

AKCE

130,-- 
bez DPH

157,30 
včetně DPH

AKCE

217,-- 
bez DPH

262,60 
včetně DPH

AKCE

113,-- 
bez DPH

136,70 
včetně DPH

AKCE

1.362,90 
bez DPH

1.649,10 
včetně DPH

AKCE

1.735,-- 
bez DPH

2.099,40 
včetně DPH
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AKVAREL
Školní batoh BAAGL
• ergonomický školní batoh se třemi samostatně 
   uzavíratelnými komorami s vnitřním organizérem 
   a kapsou na 15palcový notebook či tablet
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné ramenní,  
   prsní a boční kompresní popruhy 
• boční kapsy z pevné síťoviny na láhev na pití 
   či jiné drobnosti
• velmi nízká hmotnost batohu – 900 g
• objem batohu je 25 litrů, nosnost je 7 kg
• batoh je vyrobený z pevného voděodolného materiálu
• reflexní prvky pro bezpečnost dítěte
• batoh je vybaven trendy chlupatým přívěskem
• batohy z řady CORE byly testovány a certifikovány 
   v akreditované zkušební laboratoři

obj.číslo popis
9180047 batoh
9179888 školní penál

Školní penál

FOTBAL
ERGO Školní batoh BAAGL

• školní aktovka ERGO s vyztuženým tělem, 
   vhodná od 1. třídy ZŠ
• posuvný zádový systém ERGO ADJUSTABLE SYSTEM 
   - umožňuje nastavení optimální polohy
• ergonomicky tvarovaná záda, plně nastavitelné ramenní, 
   prsní a boční kompresní popruhy 
• kvalitní magnetické zapínání Fidlock - k otevření aktovky  
   postačí pouhé otočení přezky a uzavření aktovky probíhá 
   díky magnetickému systému automaticky
• uvnitř aktovky je průhledná kapsa s rozvrhem a vnitřní  
   organizér umožňující rovnoměrné rozložení hmotnosti
• izolovaná přední kapsa a dvě symetrické kapsy na bocích  
   aktovky, které jsou vhodné pro jednu z našich láhví na pití
• lehká vyztužená konstrukce a pevné dno 
• velmi nízká hmotnost aktovky, méně než 1 200 g
• objem aktovky je 19 l, nosnost 6 kg
• tělo aktovky z pevného voděodolného materiálu
• řada reflexních prvků zajistí bezpečnost dítěte
• aktovka je vybavena trendy přívěskem

obj.číslo
9180046

CORE

AKCE

1.797,40 
bez DPH

2.174,90 
včetně DPH

AKCE

1.274,30 
bez DPH

1.541,90 
včetně DPH

AKCE

244,30 
bez DPH

295,60 
včetně DPH

BATOHY



NOVINKA



NOVINKA
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AKVAREL
CORE

Penál etue BAAGL
• pevný penál na zip s dvojitou výklopnou 
   chlopní a logem Baagl na přední straně
• vnitřní kapsa na zip
• kapsa se školním rozvrhem
• logo Baagl je reflexní
• šířka: 23 cm
• výška: 12 cm
• hloubka: 5 cm

obj.číslo popis cena bez DPH
9256614 Fun Plaměňák 260,--
9179892 Army 221,60
9179890 Laser game 221,60
9179889 Pírka 221,60

Pírka

Army

PENALY, LAHVE, BATOHY
,

Laser Game

dostupné 
i v jiných
motivech

obj.číslo barva
9179927 ● oranžová 
9179925 ● růžová
9179928 ● zelená

Lahev na pití
Plastová lahev na pití v různých barvách. Láhev 
je vyrobena z kvalitního, zdravotně nezávadného 
materiálu - testovaná, neobsahuje BPA ani ftaláty.
Vhodná do myčky na maximální teplotu 96°C.
• rozměry: 6,5 x 6,5 x 23,5 cm
• objem: 550 ml AKCE

251,40 
bez DPH

304,20 
včetně DPH

obj.číslo barva
9250344 ● pastel červená
9250343 ● tm.modrá
9250345 ● pastel zelená

Lahev na pití
Plastová lahev na pití v různých barvách. 
Láhev je vyrobena z kvalitního, zdravotně 
nezávadného materiálu - testovaná, 
neobsahuje BPA ani ftaláty. Vhodná 
do myčky na maximální teplotu 96°C.
• rozměry: 6,5 x 6,5 x 19 cm
• objem: 400 ml AKCE

165,-- 
bez DPH

199,70 
včetně DPH

AKCE

227,-- 
bez DPH

274,70 
včetně DPH

Batoh dětský předškolní
Menší batůžek vhodný pro děti 
předškolního věku na volnočasové 
aktivity. Má jednu velkou kapsu, 
menší kapsu na svačinu a postranní 
kapsičky na lahev na pití. Ideální 
pro děti od 3 do 6 let.
• rozměry: 24 x 30 x 10 cm

obj.číslo popis
9179923 Motýl
9179986 Playworld



NOVINKA



NOVINKY


NOVINKA

dostupné 
i v dalších
barvách

Fun Plameňák
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AKCE

od 221,60

bez DPH

268,10 
včetně DPH



Razítka Aladine StampoMinos
Sada gumových razítek na pěnové 
hmotě s různými motivy. Sada obsahuje 
28 razítek. Součástí balení je inkoustem 
napuštěná razítkovací poduška. 
Vhodné pro děti od 3 let.

obj.číslo popis
9276901 Dopravní prostředky
9266847 Lesní zvířátka



NOVINKYRAZITKA
,
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Razítkovací inkoustové polštářky 
Stampo Izink Pigment - zářivé barvy
Sada razítkovacích polštářků, které jsou 
napuštěné razítkovacími barvami vhodnými 
na papír. Skvěle vám poslouží při razítkování 
dětských projektů, dále můžete využít 
do Bullet Journalu nebo diáře. V sadě je 10 ks 
inkoustů různých barev. Velikost jednotlivých 
polštářků je 3 x 3 cm. Polštářek k razítkování 
je vystouplý, tudíž s ním můžete „tupovat“ 
i razítka větších rozměrů, než je sám 
polštářek. Barvy jsou zdravotně nezávadné, 
omyvatelné a vypratelné - vhodné pro děti.

obj.číslo
9179868

AKCE

277,-- 
bez DPH

335,20
včetně DPH

AKCE

243,-- 
bez DPH

294,--
včetně DPH

Razítkovací polštářky Aladine Stampo Baby
Sada 2 razítkovacích polštářků vhodných na dětské papírové projekty. Zdravotně 
nezávadný inkoust, omyvatelná a vypratelná barva, intenzivní odstíny, které jsou 
po otisknutí velmi dobře vidět, inkoust je určen pro razítkování na papír, velmi vhodné 
pro děti, 2 barvy v jednom balení, průměr polštářku je 9 cm - i ty nejmenší děti 
se zvládnou trefit do velkého polštářku, vhodné pro práci s velkými dětskými razítky. 
Pracuje se s nimi naprosto jednoduše, razítko několikrát lehce přitlačte na podušku 
a razítkujte. Barvy jsou vhodné pro děti, jsou nezávadné, snadno omyvatelné 
a vypratelné.

obj.číslo barvy
9179866 červená + sv.zelená
9179867 tyrkysová + růžová

AKCE

186,30 
bez DPH

225,40
včetně DPH

Razítka Aladine Stampo Smiley
V balení je 38 ks různých smajlíků a černý razítkovací 
polštářek. Sada má široké využití: k vybarvování, 
vystřihování, lepení, zdobení trička, batůžku 
nebo tenisek. Učitelé určitě využijí jako vtipná 
hodnotící razítka se stupnicí až 38 výrazů. Jako 
motivující odměna při různých aktivitách s menšími 
či většími dětmi - například posbírání co největšího 
počtu smajlíků v různých soutěžích nebo při plnění 
povinností. Dále může sloužit k papírovému tvoření 
(záložky, obaly na sešity, pozvánky, zdobení deníčků, 
visačky na dárky), na obtiskávání do keramiky,...

obj.číslo
9266749

AKCE

255,-- 
bez DPH

308,60
včetně DPH

Razítka Aladine Creative Stamps/Stampo Scrap - České nápisy
Sada originálních gumových razítek s českými nápisy pro různé příležitosti a jejich celoroční 
využití. České texty se vám budou hodit při výrobě záložek do knížek, dárkových obálek, 
pozvánek nebo přáníček. V sadě je 35 ks razítek, z toho 27 ks nápisů a 8 ks drobných 
doplňujících razítek, která texty doplňují, oživí, přidají vtip a emoční náboj. Součástí balení je 
černý razítkovací polštářek. Razítka mají kvalitní hlubokou texturu, dají se tedy všestranně 
využít na různé papírové tvoření - při tvorbě textů na přáníčkách, visačkách a nebo v albech, 
skvěle se obtiskávají do keramiky, k nazdobení textilií z přírodních vláken (bavlna, len, hedvábí), 
k porazítkování nejrůznějších povrchů pomocí akrylových barev - na dřevo, karton, kov, sklo, 
kámen atd.

obj.číslo
9266848

AKCE

240,-- 
bez DPH

290,40
včetně DPH


