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DO PRÁCE JAKO DO 
KAVÁRNY

NÁVRHÁŘ KANCELÁŘÍ

TISKOVÝ SERVIS
Potiskneme Vám cokoliv.

TISKNĚTE BEZ STAROSTÍ

Denně k Vám vyjíždí 
80 obchodních poradců připraveni 
usnadnit Vaši práci.    

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Každý náš zákazník si 
zaslouží 100% péči.

V klidu Vaší kanceláře vy-
berete z 15.000 produktů, 
které Vám doručíme 
následující pracovní den.

Denně naskladníme 4 kamiony 
zboží, k zákazníkům expedujeme 
850 zakázek / 3.700 balíků.

MODERNÍ LOGISTICKÉ
ZÁZEMÍ

DOPRAVA ZDARMA
Nad 1500,- Kč bez DPH. 
Dodání do 24 hodin. 

Sdělte svá přání našemu 
obchodnímu zástupci, 
který Vám vždy poskytne 
profesionální radu či pomoc 
při výběru sortimentu.

www.PAPERA.CZ
24 hodin denně
7 dní v týdnu.

objednavka@papera.cz

Ojednejte pohodlně přes 
e-shop, telefonicky nebo 
e-mailem.

461 541 078
Volejte v pracovních dnech 
od 7.00 do 16.00 hodin.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Každý den zpracujeme 
850 Vašich objednávek.

JSME TU PRO VÁS

JEDNODUCHÝ 
NÁKUP



Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kodak je značka přinášející radost. 

Papíry pro bezproblémový tisk na všech hlavních typech kancelářského zařízení. Spotřebitelské testy prokázaly, že při použití Kodak 
papíru stojí tisk méně, proto vycházejí náklady na stránku až o 50 % nižší.

Kvalitní papír Kodak za dostupnou cenu pro všechny druhy tiskáren, kopírek a faxů. 

Hlavní benefity: 
• spolehlivý tisk ve všech zařízeních, ideální pro běžné kancelářské a domácí použití

Vlastnosti: 
• optimalizován pro příjem toneru a sytější odstíny černé

• gramáž 80 g/m2

• formát A4

Office
Univerzální papír s vyšší bělostí na všechny typy tisku, vhodný i na oboustranný tisk.

Hlavní benefity: 
• funguje spolehlivě ve všech zařízeních, ideální pro profesionální vzhled smluv, reportů, 
newsletterů, nabídek a korespondence

Vlastnosti: 
• optimalizován pro rychlejší zasychání inkoustu, sytější odstíny černé a živé barvy
• gramáž 80 g/m2

• formát A4

Universal Copy

obj. číslo prodejní balení (set s Extrabody) cena za set

A0301501 5 krabic (25 bal. po 500 listech) 3 752 Kč

ZÍSKEJTE HODNOTNÉ DÁRKY S KODAKEM

ZÍSKEJTE DÁREK NEBO EXTRABODY
Při zakoupení níže uvedených setů papíru získejte hodnotný dárek nebo Extra body do svého konta.

obj. číslo prodejní balení (set s dárkem) cena za set

A0301503 20 krabic (100 bal. po 500 listech) 14 220 Kč

obj. číslo prodejní balení (set s dárkem) cena za set

A0301502 8 krabic (40 bal. po 500 listech) 5 995 Kč

obj. číslo prodejní balení (set s Extrabody) cena za set

A0301504 5 krabic (25 bal. po 500 listech) 3 545 Kč

obj. číslo prodejní balení (set s dárkem) cena za set

A0301506 20 krabic (100 bal. po 500 listech) 13 895 Kč

obj. číslo prodejní balení (set s dárkem) cena za set

A0301505 10 krabic (50 bal. po 500 listech) 6 982 Kč

Při zakoupení 5 krabic papíru Kodak Universal 
získáte 200 Extrabodů.

Při zakoupení 8 krabic papíru Kodak Universal 
získáte sadu ke grilování Westmark.

Při zakoupení 20 krabic papíru Kodak Universal 
získáte 2x 500 ml doplněk stravy 
LR LIFETAKT Mind Master.

Při zakoupení 5 krabic papíru Kodak Office 
získáte 130 Extrabodů.

Při zakoupení 10 krabic papíru Kodak Office 
získáte doplněk stravy pro zdraví 

LR Aloe Vera drinking gel / 1 l.

Při zakoupení 20 krabic papíru Kodak Office 
získáte salátovou mísu + servírovací kleště 

Westmark.

200 b. 130 b.
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SAMOLEPICÍ BLOK
... s ním vám žádná  
myšlenka neuteče.

Listy snadno nalepíte a odlepíte, přesto 
budou vždy skvěle držet a nebudou 
zanechávat stopy. Díky pevné vazbě  
a mikroperforaci listy snadno odtrhnete.

obj. číslo formát počet listů provedení cena za kus

A3305941 190,5×114 mm 50 linkovaný, žlutý 129 Kč

A3305943 254×178 mm 50 linkovaný, žlutý 148 Kč

A3305942 190,5×114 mm 50 čtverečkovaný, bílý 129 Kč

A3305944 254×178 mm 50 čtverečkovaný, bílý 148 Kč

2 provedení

2 velikosti

15 b.

Velmi odolné etikety1

100 b.

• stříbrné etikety jsou vhodné pro černobílé laserové tiskárny
• bílé etikety jsou vhodné pro černobílé i barevné laserové tiskárny a kopírky
• žluté etikety jsou vhodné pro černobílé laserové tiskárny a kopírky
• krystalicky čiré etikety jsou vhodné pro černobílé i barevné laserové tiskárny
• etikety jsou odolné vůči vodě, mastnotě, prachu, nečistotám a natržení
• stříbrné etikety jsou odolné vůči teplotám od -40°C do +150°C, bílé, žluté a krystalicky čiré vůči teplotám od -20°C do +80°C
• krystalicky čiré etikety jsou po nalepení téměř neviditelné, především na lesklých površích
• 20 archů v balení / krystalicky čiré 25 archů v balení

obj. číslo číslo položky rozměr barva etiket v balení archů v balení cena
A2500320 L6008-20 25,4×10 mm stříbrná 3780 20 1 295 Kč
A2500321 L6009-20 45,7×21,2 mm stříbrná 960 20 1 295 Kč
A2500322 L6011-20 63,5×29,6 mm stříbrná 540 20 1 295 Kč
A2500323 L6012-20 96×50,8 mm stříbrná 200 20 1 295 Kč
A2500324 L6013-20 210×297 mm stříbrná 20 20 1 295 Kč
A2500346 L6111-20 210×297 mm žlutá 20 20 1 995 Kč
A2500325 L4778-20 45,7×21,2 mm bílá 960 20 1 995 Kč
A2500326 L4773-20 63,5×33,9 mm bílá 480 20 1 995 Kč
A2500327 L4774-20 99,1×139 mm bílá 80 20 1 995 Kč
A2500328 L4775-20 210×297 mm bílá 20 20 1 995 Kč
A2500345 L4776-20 99,1×42,3 mm bílá 240 20 1 995 Kč
A2500378 L7784-25 210×297 mm krystalická čirá 25 25 1 995 Kč

Voděodolné Odolné vůči vlivům počasí

Odolné vůči teplotám

Odolné vůči nečistotám Odolné vůči natržení

Plotterové role Smart Line3

obj. číslo šíře x návin / průměr dutinky gramáž cena za kus
A0304050 420 x 50 m / 50 mm 80 g/m2 199 Kč
A0304060 594 x 50 m / 50 mm 80 g/m2 279 Kč
A0304005 610 x 50 m / 50 mm 80 g/m2 282 Kč
A0304070 841 x 50 m / 50 mm 80 g/m2 373 Kč
A0304200 914 x 50 m / 50 mm 80 g/m2 386 Kč LASER

-15%

• 80 g/m2

INKJET
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obj. číslo typ formát počet listů provedení cena
A3100040 440 A4 40 čistý 22 Kč
A3100050 444 A4 40 linka 22 Kč
A3100060 445 A4 40 čtvereček 22 Kč
A3100070 460 A4 60 čistý 33 Kč
A3100080 464 A4 60 linka 33 Kč
A3100190 540 A5 40 čistý 12 Kč
A3100200 544 A5 40 linka 12 Kč
A3100210 545 A5 40 čtvereček 12 Kč
A3100260 644 A6 40 linka 8,90 Kč
A3100240 565 A5 60 čtvereček 17,40 Kč
A3100230 564 A5 60 linka 17,40 Kč
A3100220 560 A5 60 čistý 17,40 Kč
A3100090 465 A4 60 čtvereček 40,20 Kč

A6-A4 A6-A4

Sešity PREMIUM

Balicí pásky TESA Standard Korekční strojek TESA 

Sešity Economy4

8 9

5

Šité sešity vyrobené z bezdřevého, běleného papíru. Motivy obálek sešitů se 
mohou v průběhu platnosti katalogu změnit.      

Šité sešity vyrobené z recyklovaného papíru. Motivy obálek se mohou v průběhu 
platnosti katalogu měnit. 

obj. číslo typ počet listů provedení cena
A3100515 440 Economy 40 čistý 17,30 Kč
A3100520 444 Economy 40 linka 17,30 Kč
A3100530 445 Economy 40 čtvereček 17,30 Kč
A3100535 460 Economy 60 čistý 25,40 Kč
A3100540 464 Economy 60 linka 25,40 Kč
A3100550 465 Economy 60 čtvereček 25,40 Kč
A3100585 540 Economy 40 čistý 10,20 Kč
A3100590 544 Economy 40 linka 10,20 Kč
A3100600 545 Economy 40 čtvereček 10,20 Kč
A3100605 560 Economy 60 čistý 14,50 Kč
A3100610 564 Economy 60 linka 14,50 Kč
A3100615 565 Economy 60 čtvereček 14,50 Kč
A3100640 644 Economy 40 linka 5,70 Kč

Zápisník Oxford FloralPoznámkový sešit 76

Zápisníky s květinovým vzorem desek s extra jemným a hladkým 
papírem Optik paper gramáže 90 g/m2, provedení linka, 60 listů, assort 
barevných kombinací.

• SET 2 ks

Kvalitní sešit nejen pro studenty. Stylizované fotografie na obálkách kvalitních sešitů tvoří kolekci Sluneční 
soustavy. Design obálky doplňuje efekt lesklých detailů spolu se textovými informacemi o vesmírném tělese 
na zadní straně. 
Série obsahuje 9 obálek, dodáváno v mixu motivů.

• obálka - matný povrch s lesklým lakem zvýrazněnými detaily
• 40 listů
• linkovaný
• gramáž: 80 g/m2

obj. číslo formát cena za set
A3304698 A5 298 Kč
A3304699 B5 369 Kč

obj. číslo formát cena za kus
A3100377 A4 0 Kč
A3100378 A5 0 Kč A5, B5

DÁREK
Při zakoupení 2 kusů 

dárek zdarma.

Balicí pásky vyrobené z pevného polypropylenu, lepidlo typu Hotmelt. Stálá lepivost 
i při nízkých teplotách.  Učeno pro lehké až středně těžké krabice.

• rozměry 48 mm x 66 m
• balení 36 ks v kartonu
• SET 36 ks

Ekologický korekční roller je vyrobený ze 100 %  recyklovaných plastů. Pro rychlé, 
suché a čisté opravy textů. Na kopiích nezanechává tmavé okraje. Možnost 
okamžitého přepsání opraveného textu. Papír se nekrabatí, náplň ve strojku 
nezasychá. Flexibilní hrot zaručuje kvalitnější aplikaci. Plastový nosič je vyztužen 
proti přetrhnutí.

• páska 4,2 mm×14 m
• SET 3 ks

obj. číslo barva cena za set
A6200555 čirá 1 765 Kč
A6200575 hnědá 1 765 Kč

obj. číslo položka cena za set
A1500210 strojek 232 Kč
A1500220 náplň 167 Kč

2+1
2+1

-5%

-15%

A5,A4VYROBENO V EU



Sada tří lepenkových úložných boxů s moderním a stylovým geometrickým designem. Lze použít samostatně nebo uložit na polici.
Sundávací víko skryje obsah a ochrání před prachem. Neutrální barvy a design doplní jakýkoli styl a box je díky němu možné použít jako dárek.
Dodávají se v plochém balení a lze je rychle a snadno sestavit. Strany se při sestavování skládají přes sebe, takže jsou dvojnásobně pevné.

• otíratelný povrch
• vyrobeno z pevné a odolné 100% recyklované 
   a 100% recyklovatelné vlnité lepenky s certifikací FSC
• SET 2 bal.

Prémiová kartonová krabice Leitz Cosy Click & Store je ideální pro udržení pořádku v domácnosti i kanceláři, pomůže s jednoduchou a rychlou organizací práce. 
Patentovaný systém konstrukce zabraňuje samovolnému rozložení krabice v případě těžšího obsahu. Navíc se krabice Leitz dají snadno rozložit, pokud je zrovna 
nepotřebujete.

Esselte Home úložné a dárkové boxy

 Krabice Leitz Cosy Click & Store

1

2

typ malý střední střední velký kostka
rozměr (mm) 255×200×150 360×265×100 265×265×205 510×355×305 365×320×315
set 2×3 ks 2×3 ks 2×3 ks 2×3 ks 2×3 ks
bílý A0508210 A0508214 A0508212 A0508216 A0508218
šedý A0508211 A0508215 A0508213 A0508217 A0508219
cena za set 311 Kč 387 Kč 518 Kč 995 Kč 795 Kč

DÁREK
Při zakoupení setu získáte 

dárek Blok Esselte 
Colour'Breeze A5.

š × v × h (mm) cena

Univerzální krabice, velikost M 281 × 200 × 370 A12000444 A12000445 A12000449 460 Kč
Univerzální krabice, velikost L 369 × 200 × 482 A12000447 A12000448 A12000449 605 Kč
Čtvercová krabice, velikost L 320 × 310 × 360 A12000441 A12000442 A12000443 489 Kč
Stojan na časopisy  103 × 330 × 253 A12000450 A12000451 A12000452 233 Kč
Zásuvkový box 3 zásuvky 286 × 282 × 358 A12000453 A12000454 A12000455 1 226 Kč
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pákový pořadač Esselte CO2 neutrální, Power No.13 Set Sešívačka a děrovačka Leitz Cosy

Řezačky Leitz Precision

4

5

Kvalitní ekologický pákový pořadač vyrobený ze 100 % recyklované lepenky, 
klimaticky neutrální, s ekologickými certifikáty FSC a Blue Angel. Jedinečná 
mechanika No.1 zajišťuje vynikající výkon. 75 mm široký a vhodný pro A4. 
CO2 neutrální pákové pořadače Esselte zlepší prostředí ve vaší kanceláři – i prostředí na naší planetě.

• pákový pořadač s papírovým povrchem ve stylové svěží barvě 
• kapacita 500 listů A4 (80 gm2) 
• 3letá záruka na mechaniku 
• nalepený hřbetní štítek pro snadnou personalizaci 
• šíře hřbetu 75 mm

• SET 10 ks

Sešívačka Leitz Cosy je pevná a spolehlivá sešívačka na 30 listů papíru 
s patentovanou sešívací DIT technologií, která zajistí vždy perfektní výsledky.

Děrovačka na papír Leitz Cosy je pevná a spolehlivá pro každodenní použití, bez námahy může děrovat 
až 30 listů papíru najednou.

• Set obsahuje děrovačku a sešívačku

obj. číslo barva cena za set
A13001331 teplá žlutá 886 Kč
A13001341 klidná modrá 886 Kč
A13001351 sametově šedá 886 Kč

75 mm 50 mm
modrá A0503920 A0503926
žlutá A0503921 A0503927

zelená A0503922 A0503928
červená A0503923 A0503929

černá A0503924 A0503930
bílá A0503925 A0503931

cena za set 995 Kč 995 Kč

DÁREK
Při zakoupení setu získáte 
dárek Desky s kroužkovou 
mechanikou Leitz Wow.

DÁREK
Při zakoupení setu získáte 
dárek Desky A4 Leitz Cosy.

DÁREK
Při zakoupení řezačky získáte dárek 

titanové nůžky Leitz 150 mm.

Přesné pákové a kotoučové řezačky papíru Leitz jsou ideální pro použití doma nebo v kanceláři pro všechny každodenní úkoly spojené s ořezem papíru.

A4,A3

obj. číslo položka cena
A2009243 páková Office A4+ 1 998 Kč
A2009244 páková Office A3 2 448 Kč
A2009248 kotoučová Office A4+ 1 620 Kč
A2009249 kotoučová Office A3 1 998 Kč

K
ancelář
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30



Krabice Pastelini lamino

Pořadač A4 PP 4kroužkový PASTELINI

Pevné zakládací obaly Etiketa SK LABEL Plus / 100 archů

Pořadač A4 Lamino 4kroužkový PASTELINI
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3

5 6

4

Lamino krabice s víkem a výřezem na úchytky pro snadnější manipulaci.

•  krabice je vyrobena z kvalitní silné lepenky 1,8 mm o pevné nýtované spoje
• vhodná k uložení nebo archivaci různých dokumentů a předmětů 
• moderní pastelové barvy
• rozměr velké krabice 35,5x24x16 cm 
• rozměr malé krabice 35,5x24x9 cm

Pořadač v moderních pastelových barvách k zakládání dokumentů ve formátu A4,
4kroužková mechanika.

• kapacita 70 listů, vyrobeno ze silného polypropylenu

Bílé etikety na arších A4 určené pro kopírování nebo potisk v  laserových  
a inkoustových tiskárnách. Jsou vyrobeny násekem horní samolepicí vrstvy 
se silně lepivým akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

Pořadač v moderních pastelových barvách k zakládání dokumentů ve formátu A4.

• kapacita 240 listů

Blok Twin wire A4, PP PASTELINI2
Blok v moderních pastelových barvách, formát A4, se spirálou, obsahuje 
60 linkovaných listů.

obj. číslo barva velikost cena za kus
A0903162 žlutá velká 226 Kč
A0903163 zelená velká 226 Kč
A0903164 fialová velká 226 Kč
A0903165 meruňková velká 226 Kč
A0903166 žlutá malá 193 Kč
A0903167 zelená malá 193 Kč
A0903168 fialová malá 193 Kč
A0903169 meruňková malá 193 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A0903065 modrá 88 Kč
A0903066 růžová 88 Kč
A0903067 zelená 88 Kč
A0903068 žlutá 88 Kč
A0903069 fialová 88 Kč
A0506815 meruňková 88 Kč

obj. číslo rozměr balení cena za bal.
A2500284 210 x 297 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč
A2500274 70 x 36 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč
A2500270 38 x 21,2 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč
A2500279 52,5 x 29,7 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč
A2500282 210 x 148,5 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč
A2500280 105 x 148 mm A4 - bílá 100 archů 232 Kč

obj. číslo motiv cena za kus
A0506740 modrá 104 Kč
A0506741 růžová 104 Kč
A0506742 zelená 104 Kč
A0506743 žlutá 104 Kč
A0506744 fialová 104 Kč
A0506814 meruňková 104 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A0506756 modrá 115 Kč
A0506757 růžová 115 Kč
A0506758 zelená 115 Kč
A0506759 žlutá 115 Kč
A0506718 meruňková 115 Kč

20 b. 10 b.

A4

A470 A4

PP: Silné čiré zakládací obaly zaručují ochranu dokumentů.

• hladký povrch

obj. číslo formát tloušťka balení povrch otevírání cena za bal.
A0700970 A4 170 mic. 100 ks lesk L 553 Kč
A0700851 A4 80 mic. 100 ks krupička L 166 Kč
A0700990 A4 140 mic. 10 ks lesk L 51 Kč
A0701701 A4 140 mic. 100 ks lesk U 819 Kč

PVC: Silné čiré zakládací obaly zaručují ochranu dokumentů.

• hladký / matný  povrch

A4

-10%
-10%



Opěrka nohou Leitz ergo CosyPodložka na sezení Leitz ergo Cosy

K
ancelář
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obj. číslo barva cena za kus
A12000430 teplá žlutá 1 212 Kč
A12000431 klidná modrá 1 212 Kč
A12000432 sametová šedá 1 212 Kč

obj. číslo položka cena za kus
A12000433 nastavitelná podložka zápěstí 428 Kč
A12000434 nastavitelná podložka zápěstí ke klávesnici 824 Kč

Odkládací mapa 3 klopy Classic

9

7

Ortopedický podsedák s ručně pratelným potahem pro maximální pohodlí 
na každé židli. Zmírňuje tlak na páteř a zlepšuje krevní oběh.

Leitz ergo Cosy míč na sezení12
Ideální pro použití jako kancelářská židle, která vás udrží při práci aktivní, nebo pro 
cvičení s míčem. Rychlé a snadné nafouknutí pomocí přiložené ruční pumpy. Velkorysý 
průměr 65 cm s robustním vnitřním míčem bez ftalátů, ručně pratelným látkovým 
potahem s odolnou rukojetí pro přenášení.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

obj. číslo barva cena za kus
A12000435 teplá žlutá 824 Kč
A12000436 klidná modrá 824 Kč
A12000437 sametová šedá 824 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A12000438 teplá žlutá 1 517 Kč
A12000439 klidná modrá 1 517 Kč
A12000440 sametová šedá 1 517 Kč

Desky s tkanicí A4 mramor

10

8

Opěrka nohou je navržena tak, aby udržovala vaše chodidla nohy uvolněné, lze 
otočit a použít jako houpací podnožku pro kotníky. Podporuje zdravé držení těla 
a zlepšuje krevní oběh. Potah lze ručně prát.

Leitz Ergo Cosy podložky zápěstí11
Ergonomické ultra měkké opěrky zápěstí ke klávesnici i k myši pro maximální 
pohodlí, které předchází bolestem. Snadné nastavení výšky otočením.

25 b.

Papírové složky pro jednoduché ukládání dokumentů. Snadno rozevíratelné, 
jednoduché listování uloženými dokumenty. Tři klopy pro ochranu dokumentů 
proti vypadnutí ze všech stran.

• materiál eko karton 240 g/m2 
• dodáváme po balení 20 nebo 50 ks

A4

barva bal. 20 ks bal. 50 ks
žlutá A0604310 A0604300

modrá A0604311 A0604301
zelená A0604312 A0604302
růžová A0604313 A0604303

oranžová - A0604304
hnědá - A0604305

cena za bal. 196 Kč  416 Kč

Spisové desky s tkanicemi, oboustranně potažené včetně hran. Vnější strana s imitací 
mramoru v několika odstínech, vnitřní strana bílá. Pro volné uložení dokumentů formátu A4.

• strojní lepenka 1320 g/m2

• balení 25 ks

obj. číslo barva cena za kus
A0900210 žlutá 49,90 Kč
A0900211 červená 49,90 Kč
A0900212 zelená 49,90 Kč
A0900213 modrá 49,90 Kč
A0900215 fialová 49,90 Kč
A0900214 černá 49,90 Kč

5 b.

* zboží bude dostupné od 6/2022



Za objednávku produktů 
Post-it® a Scotch v hodnotě

Zákazník uvede v POZNÁMCE: DÁREK
 

Pracujte, at jste kdekoli!˙

DÁREK

od 400 Kč - 1.399 Kč bez DPH
dětské náplastí Spofaplast®

nad 1.400 Kč bez DPH 
bezdrátová sluchátka Sencor

PLATNOST AKCE 1.5.-31.8.2022

*Zákazník dostane dárek za 0,80 Kč bez DPH
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10Uvedené ceny jsou bez DPH.

Roller Pilot FriXion Ball

Gumovací zvýrazňovač Pilot Frixion Light Natural / sada 6 ks

Pastelky Centropen Lepidlo tyčinka CONCORDE

Školní sešit Oxford BOHO mix motivů2

1

4 5

3

Zvýrazňování, náčrtky, kresby, vybarvování, psaní. S těmito jedinečnými gumovacími zvýrazňovači s klínovým hrotem, které vám umožní ozvláštnit a zdůraznit vaši práci na denících, plánovačích, 
poznámkách a nebo i dopisech, je možné všechno. Nebojte se použít Pilot's FriXion Light na jakýkoli projekt, aniž byste se báli udělat chybu. Díky neuvěřitelnému výkonu termosenzitivního 
inkoustu Pilot chyby jednoduše vygumujete, kdykoli budete chtít. K tomu slouží opačný konec zvýrazňovače s integrovanou „gumou“. Průměr hrotu FriXion Light je 4,0 mm.

1-3,3 mm

Nová řada školních sešitů.

• odolné desky s novým hladkým ,,Soft touch“ povrchem v atraktivním mixu motivů
• extra bílý a velmi hladký papír s vysokou gramáží (90g/m2)
• dovoluje psaní na obě strany bez prosakování inkoustu 
• vnější okraje 
• 40 listů 

Přepisovatelný roller FriXion Ball. Jedinečný výrobek, ideální nejen pro školáky. 
Speciální inkoust – napsaný text lze vymazat a znovu přepsat na tomtéž místě
tolikrát, kolikrát chcete. Text zneviditelníte zahřátím na 65 °C, které vznikne třením 
(„gumováním“) plastového zakončení rolleru na papíře. Znovu se objeví při teplotě 
nižší než -15 °C. Pero má výměnnou náplň a je dostupné v široké barevné škále. 
Nepoužívejte na oficiální dokumenty.

• šíře hrotu 0,7 mm
• náhradní náplň 4603690

0,35 mm

Centropen 9520 pro malé školáky, ale i k běžnému použití.

• balení 12 kusů
Tuhá lepicí pasta vysunovatelná z plastové tuby. Lepí papír, lepenku, fotografie.

obj. číslo cena za kus
A5002740 82 Kč

obj. číslo cena za sadu
A5300141 159 Kč

obj. číslo hmotnost originání balení cena za kus
A6102019 8 g 30 ks 13,50 Kč
A6102020 15 g 20 ks 19,90 Kč
A6102022 21 g 20 ks 26 Kč
A6102021 36 g 12 ks 38 Kč

obj. číslo motiv velikost cena za set
A3100322 mix A4 64 Kč
A3100321 mix A5 39,90 Kč

2 mm

15 b.

-15%

A5

A4
5 b.

obj. číslo sada cena za bal.
A5802312 dřevěné 29,90 Kč
A5802311 trojúhelníkové 42,40 Kč
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Popisovač na bílé tabule PILOT V- Board Master

Strojek korekční KORES

2

4

Jednorázový korekční strojek, který je vybaven kolečky pro stabilní, rychlou a 
přesnou korekci. Vhodný pro praváky i leváky.  Možnost okamžitého přepsání. 
Nezanechává stopy.

• páska 4,2 mm×8 m
• mix barev   
• SET 10 kusů

Výhodné balení popisovačů na bílé tabule s výměnnou náplní. Moderní technologie 
zajišťuje intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti, stopa je při použití 
nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny, snadné doplňování. Šířka stopy 2,3 mm. 
Průměr hrotu 6 mm. Přátelský k životnímu prostředí. Náplň 5981.

Barvy temperové CONCORDE5

Sady PILOT FriXion1

• oblíbené produkty z řady gumovacích per PILOT FriXion v inovativním pouzdře set2go.
• SET 2 balení

obj. číslo barva cena za sadu
A5102335 černá - 10x popisovač + 10 x náplň (z toho 5 náplní zdarma) 616 Kč
A5102334 modrá - 10x popisovač + 10 x náplň (z toho 5 náplní zdarma) 616 Kč

obj. číslo typ cena za set 
A1500240 4,2 mm x 8 m 575 Kč
A1500241 Black&White 4,2 mm x 8 m 575 Kč

obj. číslo typ cena za kus
A6500150 6 ks 68,90 Kč
A6500155 12 ks 105 Kč

Praktický obal
lze využít i jako

stojánek

obj. číslo  barva cena za set
A5002767 Pilot FriXion Point Clicker set2go / 4ks 655 Kč
A5002768 Gumovací pero Roller FriXion Ball Clicker/ 4 ks 655 Kč
A4308157 Gumovací pero Pilot FriXion Ball set2go sada / 12 ks 1 393 Kč
A5005768 Pilot FriXion Ball set2go / 4ks 541 Kč
A4308149 Pilot FriXion Ball set2go NEW COLOR /4 ks 541 Kč
A4308156 Gumovací pero Pilot FriXion Ball set2go sada  / 8 ks 1 013 Kč
A4308143 Pilot FriXion Fineliner - pastel / 4 ks 353 Kč
A4308144 Pilot FriXion Fineliner - basic / 4 ks 353 Kč

DÁREK
Při koupi 2 sad obdržíte jako 

dárek Kosmetické zrcátko.

KORES -  Popisovač na bílé tabule /sada 6 ks3

DÁREK
Při zakoupení 2 balení 

obdržíte dárek.

DÁREK
Při zakoupení 10 kusů 

obdržíte jako dárek 
kapesníčky Tento (10x10).

obj. číslo popis cena za set
A5100326 sada 6 ks 234 Kč

Popisovač na bílé tabule a flipcharty, rychle zasychá, snadno smazatelný, 
vydrží bez víčka až 24 hodin, může být použit i na sklo a neporézní povrchy.
Vydrží bez víčka min. 48 hodin!

• SET 2 balení

3-5 mm

Sada temperových barev v kovové tubě. Barvy jsou ředitelné 
vodou, vzájemně se dobře mísí, po zaschnutí je lze snadno rozmýt. 
Jsou snadno omyvatelné a vypratelné z většiny textilií. 

• tuba 12 ml

10 b.

1

2

klínový



8 b.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Kuličkové pero Sharpie S-Gel10

Díky technologii proti odkapávání a rozmazání nabízí toto pero jedinečný zážitek 
ze psaní. Tenký design a matný povrch mu dodávají stylový a profesionální vzhled.

• originál balení 12 ks

Gelové pero CONCORDE Trix Duha gumovatelné11

Centropen 1666 – Double Marker 9

obj. číslo popis cena za sadu
A5300184 sada 6 ks 123 Kč

• permanentní značkovač na většinu povrchů
• odolá vodě, otěru, povětrnostním vlivům
• alkoholová báze
• válcový hrot a klínový hrot
• SET 10 kusů

5+1

Pero gelové Pentel BL107 Centropen 2225 - Slideball Clicker6 7

Gelové pero s mačkací mechanikou. Rychle schnoucí tekutý gelový inkoust, 
pogumovaný grip pro pohodlné a komforní psaní. Vhodné i pro leváky. 
Barva těla odpovídá barvě náplně, délka stopy 550 m.

• SET 6 kusů

obj. číslo barva cena za set
A4202050 černá 295 Kč
A4202051 modrá 295 Kč
A4202052 červená 295 Kč

50%

0,5 mm

DÁREK
Při zakoupení 12 kusů 

obdržíte dárek.

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem s výbornými psacími vlastnostmi.
Plněné je nízkoviskózním  inkoustem, který zaručuje super jemné a hladké psaní 
neporovnatelné s inkoustovými i gelovými náplněmi. Pero má jehlový hrot a průhledný plášť s možností 
kontroly náplně a trojúhelníkové ERGO držení. 

• originál balení 12 ks
• SET 12 kusů

obj. číslo barva cena za set
A5000424 černá 95 Kč
A5000425 červená 95 Kč
A5000426 modrá 95 Kč
A5000427 zelená 95 Kč 0,3 mm

CENTROPEN 8542 HIGHLIGHTER Flexi soft 8

Velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem. Pro hladké a pohodlné 
zvýraznění textu na všech druzích papíru.

• 4 nebo 6 pastelových odstínů
• klínový hrot
• šířka stopy 1 – 5 mm
• originál balení 10 ks

1-5 mm

klí
no

vý
 hr

ot

obj. číslo barva cena za set
A5102001 černá 219 Kč
A5102002 červená 219 Kč
A5102003 zelená 219 Kč
A5102004 modrá 219 Kč 1-4 mm1 mm

DÁREK
Při zakoupení 10 kusů 

obdržíte dárek.

obj. číslo barva cena za kus
A4201871 černá 56,50 Kč
A4201872 modrá 56,50 Kč
A4201873 červená 56,50 Kč 0,7 mm 0,7 mm

Gumovatelné gelové pero umí opravit vaše omyly. Napsaný text lze vymazat
a následně přepsat. K vymazání slouží guma umístěna na špičce těla. 
Hrot o šíři 0,7 mm je vhodný pro psaní ve škole i v kanceláři. Pero je dodáváno v pastelových 
barvách – žlutá, modrá, zelená, růžová. Náhradní náplně Trix Duha, modrá – v balení 3 ks 
náplně.

obj. číslo položka cena
A4202325 pero 38,20 Kč
A4602121 náplň 3 ks 67,50 Kč

-10%



K
an

ce
lá

ř

13

Sharpie Fine permanent3Gumovací pero Pastel

Gumovací pero Pelikan

2

1

Gumovací jednorázové pastelové pero s víčkem, šířka stopy 0,5mm.

• modrá náplň
• délka pera 15 cm

Gelové pero se šířkou stopy 0,7 mm. Gumovací inkoust. Vhodné pro 
praváky i leváky. Vyměnitelná náplň.

• šíře stopy 0,7 mm
• 2 ks náplně na blistru

Kuličkové pero PaperMate InkJoy 100 Click4

obj. číslo položka cena za kus
A5002965 mix barev 27,50 Kč

Jednorázové kuličkové pero s novým inkoustem Ink Joy, který přináší 
pohodlné psaní bez námahy.

• Transparentní plastové tělo ve tvaru trojhranu
• stiskací mechanismus
• barva těla v barvě náplně
• jednorázová náplň
• hrot o šíři 1 mm

0,7 mm

0,5 mm

obj. číslo položka cena
A5002960 modrá 137 Kč
A5002961 černá 137 Kč
A5002962 červená 137 Kč
A5002963 náplň - modrá 137 Kč
A5002964 náplň - černá 137 Kč

15 b.

5 b.

8 b.

Permanentní popisovač pro psaní na papír, plast, 
dřevo, kov, folie. Vydrží až 10 dní otevřený 
a nevyschne, rychleschnoucí.

• balení 12 ks

Pastelky Herlitz příšerka5

obj. číslo sada cena
A5800031 12 kusů 67 Kč
A5800032 24 kusů 118 Kč

Šestihranné pastelky, odolné proti zlomení, zářivé a 
intenzivní barvy.

1 mm

obj. číslo barva cena za kus
A4201514 černá 20,70 Kč
A4201515 modrá 20,70 Kč
A4201517 červená 20,70 Kč

obj. číslo barva cena
A5103601 černá 46 Kč
A5103602 červená 46 Kč
A5103603 modrá 46 Kč
A5103604 zelená 46 Kč 0,9 mm



UNIKÁTNÍ POPISOVAčE

DOKONALÝ 
KRYCÍ 
EFEKT

bílý oxiD titaničitý

KRYCí
=

tmavý
podklad

běžný popisovač

tmavý
podklad

Syté barvy  
i na tmavém podkladu

Překrytí 
barevné vrstvy
Součástí pigmentu je bílý oxid 
titaničitý pro dokonalé krytí.

Papír

bílý oxiD titaničitý

KRYCí
=

běžný popisovač

inkousty se prolnou

Papír

Barva   -  
PC-1MR
ultra tenký
0,7 mm     obj. číslo

PC-3M
tenký
0,9 –1,3 mm     obj. číslo

PC-5M
kulatý střední
1,8 –2,5 mm     obj. číslo

černá A5104900 A5105041 A5104940
bílá A5104901 A5105040 A5102121

šedá A5104911 A5104941

tm. hnědá A5104912

hnědá A5104913 A5104942

smetanová A5104914 A5104943
béžová A5104915 A5104944

námoř. modrá A5104916

modrá A5104902 A5104917 A5104945

sv. modrá A5104918 A5102122

nebesky modrá A5104919 A5104946

břidlicově šedá A5104920 A5104947
lila A5104921 A5104948

fialová A5104903 A5104922 A5104949

fuchsiová A5104923
růžová A5104904 A5104924 A5104950

korál. růžová A5104951
sv. růžová A5104925 A5104952

červená A5104905 A5104926 A5104953

tm. červená A5104927

bordó A5104928 A5104954
oranžová A5104906 A5104929 A5104955

pomeranč A5104930 A5104956

sv. oranžová A5104931 A5104957
žlutá A5104907 A5104932 A5104958

pastel. žlutá A5104959

slámová A5104960
zelené jablko A5104933 A5104961

sv. zelená A5104934 A5104962

aqua zelená A5104963

zelená A5104908 A5104935 A5104964

smaragdová A5104936 A5104965
khaki zelená A5104937

zlatá A5104909 A5104938 A5104966

stříbrná A5104910 A5104939 A5104967

bronzová A5105042 A5104968

metal. modrá A5104969

metal. fialová A5104970

metal. růžová A5104971

metal. červená A5104972

metal. zelená A5104973

cena 67,50 Kč 67,50 Kč 67,50 Kč
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Uvedené ceny jsou bez DPH.



Získejte peněženku
 zdarma.

ČISTÝ KOŠ

F U N K C E

EXTRA

TIC H É

P
LN

Ě AUTOMATICK
Á

 S K A R T A C E

AŽ

600
LISTŮ

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Kupte automatickou skartovačku Leitz IQ s kapacitou od 100 
do 600 listů a získejte stylovou tašku Leitz Complete Zdarma.

akce platí v období od 1. 5. do 31. 8. 2022

ZÍSKEJTE TAŠKU 
LEITZ COMPLETE

Model Autofeed 100 P4 Autofeed 100 P5 Autofeed 150 P4 Autofeed 150 P5 Autofeed 300 P4 Autofeed 300 P5 Autofeed 600 P4 Autofeed 600 P5
Zabezpečení / řez P4 / křížový P5 / mikro P4 / křížový P5 / mikro P4 / křížový P5 / mikro P4 / křížový P5 / mikro
Najednou listů AUTO (80g / m2) 100 100 150 150 300 300 600 600
Najednou listů ruční (80g / m2) 8 6 8 6 10 8 15 10
Objem koše (litry / archy A4) 34 / 250 34 / 400 44 / 350 44 / 500 60 / 500 60 / 700 110 / 900 110 / 1300
Doba chodu / chlazení (min) 20 / 45 20 / 45 30 / 45 30 / 45 60 / 45 60 / 45 240 / průběžně 240 / průběžně
Rozměry (v x š x h) v mm 529 x 434 x 365 529 x 434 x 365 617 x 434 x 365 617 x 434 x 365 775 x 465 x 410 775 x 465 x 410 1033 x 593 x 510 1033 x 593 x 510
Obj. číslo A2704560 A2704561 A2704565 A2704566 A2704570 A2704571 A2704575 A2704576
Cena 8 996 Kč 10 863 Kč 11 947 Kč 14 264 Kč 18 635 Kč 26 097 Kč 39 264 Kč 65 821 Kč

Model X312 X312 - SL X410 X410 - SL X415 M510 X420 M515
Zabezpečení / řez v mm P3 / křížový 5x42 P3 / křížový 5x42 P4 / křížový 4x28 P4 / křížový 4x28 P4 / křížový 4x28 P5 / mikro 2x15 P4 / křížový 4x28 P5 / mikro 2x15
Najednou listů (80g / m2) 12 12 10 10 15 10 20 15
Objem koše (litry / archy) 23 / 200 23 / 200 23 / 225 23 / 225 23 / 225 23 / 250 30 / 275 30 / 300
Doba chodu / chlazení (min) 6 / 60 6 / 60 6 / 60 6 / 60 120 / 60 120 / 60 240 / 60 240 / 60
Rozměry (v x š x h) v mm 423 x 356 x 238 375 x 255 x 370 423 x 356 x 238 375 x 255 x 370 465 x 370 x 279 465 x 370 x 279 605 x 450 x 375 605 x 450 x 375
Obj. číslo A2704402 A2704403 A2704405 A2704406 A2704410 A2704425 A2704420 A2704430
Cena 3 117 Kč 3 551 Kč 3 379 Kč 3 719 Kč 8 051 Kč 8 789 Kč 13 664 Kč 13 995 Kč

akce platí v období od 1.5. do 31.8.2022

Rexel momentum

Ne všechny citlivé dokumenty jsou označeny jako důvěrné.
Pouhé nezničení údajů může stát vaši společnost až 20 milionů eur. 
Chraňte své osobní údaje proti krádeži a získejte peněženku RFID
při koupi skartovačky Rexel Momentum.
Používejte Rexel – garantuje vaši jistotu.



Sedák Kensington Premium Cool-Gel Seat Cushion zaručuje dokonalou 
ergonomickou pohodu a oporu při sezení v kancelářích, doma nebo v autě. 
Je vyroben z materiálů, které jsou v patentovém řízení, má certifikovanou odolnost a trvanlivé, 
ergonomické provedení, které maximalizuje pohodlí, posiluje zdravé držení těla a minimalizuje styk 
kostrče se sedací plochou.

• rozměry 460 x 363 x 71 mm
• hmotnost 1,54 kg

Plně omyvatelná USB klávesnice Kensington Pro Fit® plné velikosti se 104 klávesami a numerickou klávesnicí, 
kterou můžete bez obav čistit pod tekoucí vodou a používat na ni dezinfekční roztoky. Vodotěsná konstrukce 
klávesnice odolá čisticím a dezinfekčním roztokům po dobu nejméně 24 hodin (neponořujte USB konektor). 
Součástí je spolehlivé kabelové připojení přes USB-A konektor bez potřeby dokupování a dobíjení baterií. 
Klávesnice je kompatibilní se systémy Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 a MacOS® 10.6 a novějšími.
Záruka 3 roky.

• SET myš + klávesnice

• bezpečně odolá ponoření a častému používání čisticích
   a dezinfekčních prostředků ve spreji
• rozlišení až 1600 DPI pro skvělou přesnost a odezvu
• spolehlivé drátové připojení přes USB-A konektor bez nutnosti dokupování dodatečných baterií
• vhodná pro praváky i pro leváky
• plug and play – není potřeba stahovat dodatečný software
• dokonalý doplněk k plně omyvatelné USB klávesnici Kensington Pro Fit K64407CZ
• 3letá záruka  

4

6

21

Podstavec pod monitor se systémem SmartFit®

Opěrka nohou Kensington SoleMate SmartFit™ Plus

Opěrka zad SmartFit® Myš bezdrátová ProFit Ergo black

Podstavec pod monitor se systémem SmartFit® upravuje výšku obrazovky 
na optimální zorný úhel a přispívá k omezení namáhání očí a šíje. 
Úložný prostor pod poličkou zvětšuje využitelnou plochu stolu.

Opěrky SoleMate Footrest zlepšují držení těla a oběh krve, ulevují nohám 
a chodidlům, když pracujete u stolu. Výškové nastavení a sklápění zajišťuje 
maximální pohodu pro kotníky, kyčle a dolní část zad. Systém barevného 
kódování SmartFit® určuje nejlepší ergonomické nastavení.

5

7

Podložka na sezení Cool-Gel

Omyvatelná USB klávesnice a myš Kensington Pro Fit

3 Podstavec pod notebook Kensington SmartFit bez nabíjecí 
podložky

Zvedněte si notebook do výše očí pro správné držení šíje. Zvýšíte si tím
pohodlí na celý pracovní den.
• Podstavec zároveň neustále nabíjí váš chytrý telefon díky podložce
pro bezdrátové nabíjení (2207800).
• Systém SmartFit® vám umožní najít optimální ergonomickou pozici.

obj. číslo cena za kus
A2207811 1 982 Kč

K
ancelář
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Bezdrátová myš Pro Fit® Ergo má zabudovanou opěrku zápěstí a vybrání 
pro přirozené uchopení, byla schválena ergonomy a zaručuje správnou 
polohu ruky zvyšující pohodlí při práci. Nabízí duální bezdrátové připojení 
(pásmo 2,4 GHz a Bluetooth 4.0 LE) se zabezpečením 128bitovým 
šifrováním, tiché klikání pro tichá kancelářská prostředí, 
pět tlačítek (včetně vpřed a zpět) pro zvýšení produktivity, zásuvný 
přijímač*, třípolohový přepínač pro úsporu energie, tři nastavení rozlišení 
(800/1200/1600 dpi) pro zvýšení citlivosti a přesnosti pohybu kurzoru.

obj. číslo cena
A2207810 2 035 Kč

obj. číslo cena
A2207336 1 594 Kč

obj. číslo položka cena

A2208254
Omyvatelná klávesnice + myš 

Kensington Pro fit / set
2 085 Kč

obj. číslo cena
A2208403 1 775 Kč

DÁREK
Při zakoupení 

obdržíte dárek lahev 
Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení obdržíte dárek lahev Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení setu myši a 

klávesnice obdržíte dárek lahev 
Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení obdržíte dárek lahev Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení 

obdržíte dárek lahev 
Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení 

obdržíte dárek lahev 
Kensigton.

DÁREK
Při zakoupení 

obdržíte dárek lahev 
Kensigton.

Opěrka zad SmartFit® Conform převádí pohodlí při sezení na novou úroveň. 
Systém SmartFit® využívá patentovanou technologii opěrek zad, kterou lze
použít na téměř jakýkoli typ křesla nebo židle, umožňuje upravit výšku opěrky zad podle barvy osobního 
komfortu a dosáhnout maximální podpory a pohodlí pro páteř a bedra. Větrané zádové výplně se přizpů-
sobí typu vašeho těla pomocí čtyř nezávislých pružin, které se vysouvají, když změníte držení těla. Výplně 
jsou větrané a odvádějí tedy teplo, aby udržely vaše záda chladná a suchá po celý pracovní den.

• rozměry: 140 x 410 x 435 mm
• hmotnost: 1,82 kg

obj. číslo cena
A2208402 2 182 Kč

obj. číslo cena
A2208193 1 494 Kč

* zboží bude dostupné od 7/2022

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Promo balení štítky pro štítkovače DYMO1
Jsou určeny pro všechny štítkovače řady LM, LP, RHINO a LW DUO.

• podélné naříznutí papírového podkladu pro snadnější aplikaci štítků
• samolepicí, odolné proti vodě
• odolné teplotám od -30 do +150 °C
• odolné oleji, saponátům a většině rozpouštědel
• nová výhodná balení nejprodávanějších D1 pásek šíře 9,12 a 19 mm, černá na bílé
• SET 10 KS

obj. číslo tisk/páska rozměr cena za set
A2509451 černá/bílá 12mmx7m 3 854 Kč
A2509452 černá/bílá 9mmx7m 4 245 Kč
A2509453 černá/bílá 19mmx7m 6 093 Kč

400 b.

Promo balení štítky pro tiskárny DYMO LW2

Originální spotřební materiál pro tiskárny LabelWriter univerzálních štítků

obj. číslo položka barva rozměr cena za bal.
A2504023 velké adresní štítky 12 rolí bílá 89x36mm 3 689 Kč
A2504024 multifunkční štítky / 6 rolí bílá 57x32 mm 3 630 Kč
A2504026 standardní adresní štítky 12 rolí bílá 89x28mm 1 909 Kč
A2504027 štítky pro přepravu / jmenovky / 6 rolí bílá 101x54mm 3 266 Kč

300 b.

• výpočet procent 
• výpočet zisku (SEC 340)
• opravné tlačítko zadání (SEC 340)
• 4 tlačítková paměť (SEC 320)
• nezávislá paměť
• rozměr 143 x 102 x 29 mm
• hmotnost: 100g

SENCOR SEC 340 / 12, SEC 320 / 8 stolní kalkulátory3

8 míst

obj. číslo typ displej cena za kus
A2600824 SEC 320 / 8 8 míst 111 Kč
A2600825 SEC 340 / 12 12 míst 125 Kč 12 míst

-20%

4 CASIO MS 20UC stolní kalkulátor

• 12-místný velký LCD displej se zobrazením funkcí
• profesionální výpočet procent
• výpočty s časem, výpočet DPH
• 3- tlačítková paměť
• tlačítko +/- změny znaménka
• opravné tlačítko
• výpočet odmocniny
• tlačítko dvojité nuly
• vyrovnávací paměť
• duální napájení
• rozměry: 149,5 x 105 x  23 mm
• hmotnost: 110 g

obj. číslo barva cena za kus
A2600890 černá 397 Kč
A2600891 modrá 397 Kč
A2600892 zelená 397 Kč
A2600893 červená 397 Kč
A2600894 růžová 397 Kč 12 míst

40 b.

8 míst

12 míst

Rebell Panther 8 / 125

Stolní kalkulátor s obchodními funkcemi a korekčním tlačítkem. 

Panther 12
• základní funkce, TAX, Mark Up, Grand Total, 
   zaokrouhlování
• korekční tlačítko pro mazání poslední číslice 
• rozměry 147×115×32 mm
• hmotnost 126 g

Panther 8
Kompaktní stolní kalkulátor se základními 
funkcemi za příznivou cenu.
• 4 paměťové klávesy
• rozměry 143×102×29mm
• hmotnost 94g

obj. číslo typ cena za kus
A2600570 1. Panther 8 147 Kč
A2600560 2. Panther 12 225 Kč

2.

1.

20 b.

6 REBELL SC 2030

• jednořádkový displej
• 136 integrovaných funkcí
• 1/x, sqrt(x), x2, %
• 1 nezávislá paměť
• kombinace, permutace
• statistika jedné proměnné
• generování náhodných čísel
• sin / cos / tan a inverzní funkce
• číselné soustavy a převody
• plastové klávesy
• rozměry 141×75×15 mm

obj. číslo cena za kus
A2601111 171 Kč 10 míst

20 b.
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Nabíjecí baterie GP Recyko+7
Nabíjecí nikl-metal-hydridové baterie s vysokou kapacitou, 
vhodné pro velké odběry proudu. Nabíjecí baterie GP NiMH nové řady
„New Technology“ jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly nejnáročnější požadavky všech uživatelů.  Díky 
vylepšené technologii nízkého samovybíjení (LSD) dokážou lépe posloužit uživatelům, kteří tyto baterie 
používají jen občas.

• dodáváme po balení 2 ks

Nabíjecí baterie GP ReCyko+Pro8

Nástupce legendární baterie ReCyko+. Nabíjecí baterie nové generace 
kombinující výhody NiMH nabíjecích a alkalických baterií.

• nabité už z výroby, možno až 1500x nabít
• nízké samovybíjení, minimální ztráta energie při skladování
• nabíjení jakýmkoliv nabíječem pro NiMH baterie
• po nabití připravené k použití více jak 1 rok
• minimální samovybíjení -EnergyLock- Baterie poskytne až 70 %
   původní kapacity po 60 měsících skladování
• baterie netrpí samovybíjením a proto je lze kdykoliv použít
• vydrží až 5x déle než alkalické baterie
• dodáváme po balení 2 ks

Jednotka PinStripe USB disponuje funkcí vysunutí a zasunutí konektoru USB, 
který je tak chráněn, pokud není používán, a nepotřebuje samostatný kryt, 
který se snadno ztrácí.

• rozměry: 54×21×9,22 mm
• rozhraní: USB 2.0
• minimální rychlost čtení: 10 MB/s
• minimální rychlost zápisu: 4 MB/s

USB Flash PIN STRIPE Store ‚n’ Go Verbatim9 10 Hodiny HORMILENA

• dřevěné nástěnné hodiny
• vhodné do moderních interiérů, recepcí či kanceláří
• naprosto tichý a přesný chod  
• dobře viditelný ciferník - černé číslice na bílém pozadí
• materiál kvalitní MDF
• certifikace RoHS norma CE
• průměr: 30 cm    
• tloušťka: 0,5 cm
• viditelnost 20 m
• typ: analogové
• napájení na baterii AA (baterie není součástí balení)

obj. číslo typ baterie minimální kapacita balení cena za bal.
A2608415 mikrotužka 1,2V (AAA) 930 mAh 2 ks 213 Kč
A2608480 tužka 1,2V (AA) 2550 mAh 2 ks 225 Kč

25 b.

25 b.

obj. číslo typ baterie minimální kapacita balení cena za bal.
A2608500 mikrotužka 1,2V (AAA) 800mAh 2 ks 199 Kč
A2608510 tužka 1,2V (AA) 2000 mAh 2 ks 209 Kč

16 GB

8 GB

64 GB

32 GB

128 GB

obj. číslo kapacita cena za kus
A2206831 8 GB 185 Kč
A2206832 16 GB 278 Kč
A2206833 32 GB 340 Kč
A2206834 64 GB 599 Kč
A2206945 128 GB 864 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1255854 bílá 895 Kč
A1255853 šedá 895 Kč
A1255852 modrá 895 Kč

-15%

Ventilátor stolní 30cm / stojanový 40cm11

Stolní ventilátor

• průměr lopatek 30cm
• 3 rychlosti
• otáčení v úhlu 90° s možností vypnutí
• nastavitelný úhel sklonu
• kovová ochranná mřížka
• úchyt mřížky pro přenášení přístroje
• základna s protiskluzovými podložkami
• ochrana proti přehřátí
• příkon: 45W
• hlučnost: 50dB(A)
• délka přívodního kabelu: 1,5m
• rozměry (Š x H x V): 34,0 x 26 x 50cm
• hmotnost: 1,7kg
• AC 220 - 240V, 50Hz,
• barva: bílá

Stojanový ventilátor

• průměr lopatek 40cm, kovová ochranná mřížka
• 3 rychlosti
• nastavitelná výška: max. 125cm
• nastavitelný úhel sklonu
• otáčení v úhlu 90° s možností vypnutí
• křížová základna 60 x 60 cm
• ochrana proti přehřátí
• příkon: 45W
• hlučnost: 50dB(A)
• délka přívodního kabelu: 1,5m
• rozměry (Š x H x V): 60 x 60 x 125cm
• max. hmotnost: 2,3kg
• AC 220 - 240V, 50Hz,
•barva: bílá

obj. číslo popis cena za kus
A0905096 stolní 30 cm 616 Kč
A0905097 stojanový 40 cm 696 Kč Sezonní zboží dostupné pouze do vyprodání zásob.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1

2

Tarifold Magneto rámečky - LEAN: nadpis

Tarifold Magneto rámečky - LEAN: dokument

Rámeček zvýrazňující nadpis v organizaci LEAN aj. Barevný lem fólie  
je podložen magnetickými pruhy a fixuje dokument po celém obvodu.
Určeno na kovový podklad. 

• balení 10 ks

Barevný rámeček pro rozlišení důležitých informací a procesů. Zadní strana skrývá magnetický lem, který 
fixuje dokument na kovovém podkladu. Charakteristický tvar (tenký, barevný, ostré hory) je určen speciálně 
pro výrobní provozy a organizaci LEAN, TQM, 5S, KAIZEN. 
Formát A4 - rozměr vnější : 230x317 mm. 
Formát A3 - k dispozici na objednání.

• balení 10 ks 

obj. číslo  formát barva rámečku cena
A1206404 A5/A4, 230 x 75 mm černá 1 694 Kč
A1206401 A5/A4, 230 x 75 mm modrá 1 694 Kč
A1206402 A5/A4, 230 x 75 mm červená 1 694 Kč
A1206403 A5/A4, 230 x 75 mm zelená 1 694 Kč
A1206405 A5/A4, 230 x 75 mm šedá 1 694 Kč
A1206398 A4/A3, 317 x 75 mm černá 1 795 Kč
A1206395 A4/A3, 317 x 75 mm modrá 1 795 Kč
A1206396 A4/A3, 317 x 75 mm červená 1 795 Kč
A1206397 A4/A3, 317 x 75 mm zelená 1 795 Kč
A1206399 A4/A3, 317 x 75 mm šedá 1 795 Kč

180 b.

200 b.

obj. číslo  formát barva rámečku cena
A1206393 A4, 230 x 317 mm černá 1 932 Kč
A1206390 A4, 230 x 317 mm modrá 1 932 Kč
A1206391 A4, 230 x 317 mm červená 1 932 Kč
A1206392 A4, 230 x 317 mm zelená 1 932 Kč
A1206394 A4, 230 x 317 mm šedá 1 932 Kč A4

Tabule magnetická bílá ECONOMY4

Bílá kovová tabule s emailovým povrchem a aluminiovým rámem. 
Popisovatelná speciálním popisovačem stíratelným za sucha. Součástí je 
montážní sada pro připevnění na zeď.

• odkládací lišta je součástí balení

Nástěnka textilní PREMIUM3

Informační tabule s filcovým povrchem. Hliníkový rám galvanizovaný 
stříbrem pro zvýšení odolnosti proti oděru. Certifikát požární odolnosti
splňuje požadavky pro použití v společných prostorách a nově kolaudovaných budovách.

• obsah balení: montážní sada
• barva: modrá

A4

obj. číslo rozměr cena
A2300642 1500 x 1000mm 2 349 Kč
A2300643 1800 x 1200mm 2 545 Kč

obj. číslo rozměr cena
A2300525 900×600 mm 795 Kč
A2300530 1200×900 mm 1 295 Kč
A2300540 1000×1500 mm 2 363 Kč

DÁREK
Při zakpoupení obdržíte  

dárek.
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Pilot VBM sada, popisovače + držák + modrá houba, 5/1/1"

Laminátor Fellowes PIXEL

Dahle řezačka páková 534, A3 6

7

5

Uvedené ceny jsou bez DPH.

obj. číslo cena
A2009137 4 415 Kč

Umožňuje kvalitní laminaci v rozsahu 80-125 mic tloušťky laminovacího filmu
včetně laminace fotografií. Je vhodný pro příležitostnou laminaci v kanceláři. 
Stroj je vybaven systémem HeatGuard Technology™ - zdvojenou tepelnou
ochranou laminovacího prostoru, která zajišťuje rychlé vyhřátí stroje do pracovního stavu a zamezuje 
zbytečnému ohřívání těla krytu laminátoru. Stroj je  vybaven unikátním systémem Jam Free, který 
významně snižuje riziko uvíznutí laminovaného dokumentu uvnitř stroje. Vybaven páčkou pro uvolnění 
a případné vysunutí laminovaného dokumentu. Laminátor je vybaven LED diodovým displejem pro snazší 
výběr funkcí.
Součástí dodávky je startovní sada 10ti laminovacích folií formátu A4 tloušťky 80 mic.

Sada obsahuje pět popisovačů, magnetický držák a magnetickou houbu. Popiso-
vač na bílé tabule s výměnnou náplní. Moderní technologie zajišťuje intenzivní 
barvy viditelné i z velké vzdálenosti, stopa je při použití nepřerušovaná, žádné 
nežádoucí skvrny, snadné doplňování. Šířka stopy 2,3 mm, Průměr hrotu 6 mm. 
Přátelský k životnímu prostředí. Náplň 5981.

• bezpečná a spolehlivá řezačka pro kancelář i školu, stabilní kovový stůl
• šablony pro foto formáty a dělení v cm
• horní i spodní nůž z oceli Solingen
• umožňuje řezání až 15 listů 80g papíru najednou
• ruční přítlak k fixaci řezaného materiálu
• nastavitelný doraz k přesnému nalezení formátu
• formát A3
• rozměr stolu 575x285 mm
• řezná délka 460 mm

A4

Laminovací fólie8

Laminovací fólie za sucha: mazatelné jsou vhodné pro 
laminaci za tepla pro všechny druhy stolních laminátorů.
Jsou určeny pro opakovatelný popis a opětovné, snadné mazání.
Vhodné například do školek, škol, různých zájmových kroužků i domácnosti. Zvýrazní barevnost a celkový 
vzhled vašich dokumentů, poskytnou jim maximální ochranu proti nečistotám, vlhkosti a prodlouží jejich 
životnost. Lesklá fólie je vyrobena s přesahem cca 3 mm na všech stranách oproti standardním formátům 
papíru. Doporučení pro optimální laminaci: teplota laminace (ovlivňuje tloušťka laminovaného dokumen-
tu) 80mic (90-110°C).

Luxusní  laminovací fólie: Eurosupplies A4 80 mic  SOFT TOUCH matné  jsou vhodné pro laminaci 
za tepla pro všechny druhy stolních laminátorů. Jsou sametově hebké na dotek a o polovinu matnější 
než standardní matné fólie na trhu. Přináší pocit luxusu, elegance a exkluzivity. Maximálně zachovávají 
původní barvy. Antireflexní povrch s vyšší odolností proti poškrábání. Tyto prvotřídní laminovací fólie jsou 
určeny k laminaci vizitek, menu karet, pozvání, oznámení atd. Zvýrazní celkový vzhled vašich dokumen-
tů, poskytnou jim maximální ochranu proti nečistotám, vlhkosti a prodlouží jejich životnost. Fólie jsou 
vyrobeny s přesahem cca 3 mm na všech stranách oproti standardním formátům papíru. Doporučení pro 
optimální laminaci: teplota laminace (ovlivňuje tloušťka laminovaného dokumentu) 80mic (100-120°C).

obj. číslo cena za sadu
A5900352 460 Kč

DÁREK
Při zakpoupení 
obdržíte dárek.

DÁREK
Při zakpoupení obdržíte jako dárek balení 

laminovacích fólií Fellowes
A4, 80 mic - ImageLast lesklé.

DÁREK
Při zakpoupení obdržíte  dárek.

2,3 mm

A4,A3

obj. číslo typ cena
A2703244 Pixel A3 2 789 Kč
A2703246 Pixel A4 2 235 Kč

obj. číslo typ cena
A0706002 Folie laminovací za sucha mazetelné lesklé A4 80 mic /100 ks 649 Kč
A0706001 Folie laminovací soft touch matné A4 80 mic /100 ks 951 Kč



DIVISOFLEX® DURALUX®

DURACLIP 30®

VARICOLOR BOX®

StOLní DRžák tABLEtU®

Matematika, čeština nebo přírodopis? Pondělí, úterý nebo 
středa? Je na vás, jak jednotlivé záložky využijete. Každopádně 
dostanete ideální způsob, jak si udržet systém v třídění různých 
materiálů. Pět barevných oddílů ve formátu A4, určeno pro 
děrované i neděrované materiály.

obj. číslo balení cena za balení
A0603993 5 ks / bal 997 kč

Otázky modré, hotové testy červené. Nebo obráceně? Výběr barev 
a obsah desek je na vás. Ale pokud chcete mít přehled, zjistíte, že 
každý materiál si zaslouží vlastní desky. Poloprůhledný rychlo-
vazač z  PVC ve formátu A4.

obj. číslo originál  balení cena za kus

 A0602974,  A0602975,   A0602976, 

 A0602977,  A0602978,  A0602969,  A0602979,  

 A0602980,  A0602981,  A0602982

25 ks / bal 48,50 kč

Esej, skripta, bakalářka, prezentace nebo testy pro celou třídu. 
Už je to vytištěné a teď jen nepoškozené odnést. A díry takovým 
materiálům opravdu nesluší. Proč taky, když se až 30 listů dá 
elegantně uchytit kovovým klipem.

obj. číslo balení cena za  balení

 A0902506,  A0902500,  A0902501, 

 A0902507,  A0902508,  A0902509,  A0902510
25 ks / bal 986 kč

Jak udržet pořádek na pracovním stole? Jednoduše. A elegantně. Úložný box s pěti zásuvkami perfektně funguje v kombinaci s deskami 
Duraswing nebo Swingclip. Se systémem barev se pořádek udržuje doslova sám.

Distanční výuka je naštěstí za námi, ale nevíme kdy se může vrátit. 
Tablety máme stále doma, tak proč je nevyužít i jinak než jen pro 
učení.  Stolní držák vyrobený z hliníku, oceli a kvalitního plastu 
nabízí pohodlí při sledování filmů, online kurzů nebo videokonfe-
rencí. Je velmi velkoryse nastavitelný, se skvělým designem. 

Udržujte pořádek po kapsách Jak jednoduše s barvou ven

Jde to i bez děr

Elegance a pořádek

Učení s tabletem jedna báseň

Při nákupu  
balení DIVISOFLEX  

nebo DURALUX obdržíte 
balení 10kusů EUROFÓLIí

25+5
k bal. obdržíte 

dalších 5 ks  
mixu barev

k boxu získáte bal. 
5ks DURASWInG 

desek
k boxu získáte bal. 

5ks SWInGCLIP 
desek

Za kus  
obdržíte  

mix klipů  
na kabely 

CAVOLInE®

SWInGCLIP® desky

Vytištěné materiály, jednotlivé předměty, testy. Jak je teď 
roztřídit a založit? Praktické různobarevné klipy dokážou 
udržet až 30 listů formátu A4. 

Jedna barva, spousta možností

DURASWInG COLOR®   
desky

Blíží se třídní schůzky, klasifikace nebo jde jen o pořádek 
na stole? Elegantní tmavé desky jsou ideální pro založení 
připravených materiálů. V kombinaci s Varicolor boxem tvoří 
neporazitelnou a funkční dvojici. Praktický plastový klip 
v 5 barvách udrží až 30 listů formátu A4.

když se potká účel s elegancí

obj. číslo barva cena za kus

A1200058 VARICOLOR® MIX 5 1 957 kč
obj. číslo barva cena za kus
A1200050  VARICOLOR® 5 1 957 kč

obj. číslo cena za kus
A1200435 3 495 kč
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DURAFIX clip®

Poznámky, vzkazy, upozornění, nápady. Když zkrátka potřebujete 
rychle něco napsat a pak to upevnit. Samolepicí magnetický 
klip unese každou myšlenku nebo nápad. Dá se totiž přilepit 
na veškerý hladký povrch a  pak už jen stačí vložit lístek mezi 
dva magnety, což zvládne i prvňáček.

obj. číslo typ/balení cena za balení
A1201800 Clip 60 mm / 5 ks 135 kč
A1201801 Clip 60 mm / 5 ks 135 kč
A1201802 Clip 60 mm / 5 ks 135 kč

Poznámky nepatří jen do žákovské

k bal.  
obdržíte jeden 

box s PAPíROVÝM 
ŠPALíČkEM  

nA POZnáMkY

DURAFRAME® 

DURAFRAME MAGnEtIC®  
magnetický inforámeček

Každý den je potřeba vyvěsit jiné informace? Na dveře, na 
chodbu? Jídelníček, aktuální rozvrh, dětské kresby? Chytré 
a přitom jednoduché řešení. Samolepicí inforámeček s odklopi-
telnou přední magnetickou stranou. Stačí jen jednoduše měnit 
obsah. Rámeček ve čtyřech barvách a formátu A4, použití na 
šířku i na výšku.

obj. číslo balení cena za balení

 A1201440,  A1201443,  A1201444,  A1201441 2 ks / bal 520 kč

Komu chybí malé kulaté magnety? Nikdy jich není dost a často 
neudrží, co mají. Praktický magnetický rámeček umožňuje 
umístit obrázky a vytištěné materiály na kovové povrchy – tabule, 
skřínky, dveře a udělat z výuky nebo prezentace dokonalé 
představení. Rámeček v pěti barvách a ve formátu A4.

obj. číslo balení cena za balení

 A1201455,  A1201456,  A1201457,  

 A1201458,  A1201459
5 ks / bal 921 kč

Samolepicí infosystém bez nepraktického vrtání

Dokonale přitažlivé představení

k bal. obdržíte  
5 ks DURAFRAME  

MAGnEtIC A5  
ve stříbrné barvě

2+1
k bal. 2 ks získáte 

navíc  
1 ks ve stejné 

barvě 

5+1
k bal. 5 ks  

získáte 1 ks  
navíc

InFO kAPSA®

Aktuální informace o prázdninách, kroužcích, suplování či 
omezení vstupu do školy? A žádné ulepené dveře a zbytky lepicí 
pásky na skleněných plochách. Kouzlo? Jen statická elektřina. 
Průhledná kapsa pro opakované použití. Snadná aplikace, sejmutí 
i výměna dokumentů. Použití na výšku i na šířku. Formát A4.

obj. číslo balení cena za balení
A1207163 5 kusů 839 kč

Čisté informace bez vrtání a lepidla

Za kus obdržíte  
dva stříbrné rámečky 

DURAFRAME 
MAGnEtIC A4* 

*lze použít jako další barvu rámečku 
pro InFO StAnD BASIC

InFO StAnD BASIC®

Dny otevřených dveří, besídky, třídní schůzky. Doleva, doprava 
a tady jste správně. Podlahové stojany s kovovou tabulkou se dají 
rozmístit kdekoliv v prostoru a magnetické inforámečky Duraframe 
magnetic nesou potřebnou informaci z obou stran. Na výšku nebo 
na šířku, vše bez nářadí. Ve formátu A4.

kudy? tudy! Flexibilní navigace určuje směr

obj. číslo cena za kus
A1201327 2 656 kč

24

Zpátky do školy, lépe a přehledněji

22Uvedené ceny jsou bez DPH.



obj. číslo popis cena za kus
A1253210 white 3 864 Kč
A1253211 black 3 864 Kč
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Ohnivzorný box2

Židle kancelářská Durango1

• kancelářská židle s područkami
• opěrák se síťovinou a bederní výztuhou
• houpací mechanismus s aretací a nastavením síly protiváhy
• nylonová báze
• kolečka s průměrem 50 mm na měkké podlahy
• barevné provedení:
Durango white - šedá síť opěráku, bílý rám na opěráku a područkách, sedák čalouněný černý
Durango black - černá síť na opěráku, černý rám na opěráku a područkách, sedák čalouněný černý

MAX.
120

49
60
49

60

44
 - 

51
,5

92 - 99,5

Ohnivzdorný box v černé barvě s modelovým označením Fire Data disponuje klasickým cylindrickým zámkem dodávaným spolu s 2 klíči na otevření. Box má praktickou rukojeť pro snadný přenos 
uložených věcí přímo v boxu. Box je ohnivzdorný, a to až po dobu 30 minut pro papírové dokumenty. Box však není však voděodolný. Kvalitní plastové provedení vydrží i časté přenášení.

60,5 - 68

DÁREK
Při zakpoupení obdržíte jako dárek 

světlo senzorové LED do trezoru.

obj. číslo vnější rozměry vnitřní rozměry cena
A1203332 165 x 382 x 324 94 x 290 x 183 2 043 Kč
A1203333 165 x 440 x 370 94 x 348 x 226 3 286 Kč
A1203334 340 x 440 x 370 340 x 440 x 370 5 125 Kč

9,3



Uvedené ceny jsou bez DPH.

O
bčerstvení

Pivo nealkoholické ochucené Birgo1 Mattoni / Mattoni Imuno2
Vyrobené z pečlivě vybíraného ovoce. Neobsahují barviva ani konzervační látky.
Uvařeno v Budvaru, chuť od Mattoni.

• dodáváme po balení 24 ks

50 b.

50 b.

24

OBJEM
0,5 lobj. číslo popis cena za bal.

A9857377 citron-limetka 592 Kč
A9857378 grapefruit 592 Kč

Mattoni Imuno: Pro podoru normální funkce imunitního systému. Jemně perlivá.

• dodáváme po balení 24 ks

Mattoni: Ochucená minerální voda sycená, středně mineralizovaná.

• dodáváme po balení  24 ks

OBJEM
0,5 l

obj. číslo popis cena za bal.
A9857360 pomeranč a mango 532 Kč
A9857361 jablko, kiwi a ananas 532 Kč
A9857356 multi 532 Kč
A9857357 cedrata 532 Kč
A9857358 black 532 Kč

TOMA3

Ovocné džusy s certifikátem kvality.

• bez konzervantů, umělých barviv, umělých sladidel a bez aromat
• dodáváme po balení 12 ks

obj. číslo popis cena za bal.
A9852765 100% pomeranč 244 Kč
A9852766 100% jablko 244 Kč
A9852767 30% broskev 244 Kč
A9857354 25% černý rybíz 244 Kč OBJEM

0,33 l-20%

-20%

MATTONI4
Přírodní minerální voda Mattoni se rodí v panenské přírodě v okolí 
Karlových Varů. Alespoň jedna polovina denní konzumace tekutin by 
měla být pokryta minerální vodou, aby byl zaručen dostatečný příjem 
pro tělo nezbytných minerálů. Mattoni je k tomu mimořádně vhodná. 

• balení 6 ks

obj. číslo popis objem cena za bal.
A9852424 perlivá 1,5 l 93 Kč
A9852437 neperlivá 1,5 l 93 Kč
A9852431 jemně perlivá 1,5 l 93 Kč OBJEM

1,5 l

AQUILA5
Aquila voda má znamenitou svěží chuť, pH neutrální a díky své kvalitě 
splňuje ta nejpřísnější kritéria.

• dodáváme po balení 6 ks (1,5 l); 12 ks (0,5 l)

obj. číslo popis objem balení cena za bal.
A9852461 neperlivá 0,5 l 12 ks 163 Kč
A9852462 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 163 Kč
A9852450 perlivá 1,5 l 6 ks 76 Kč
A9852451 neperlivá 1,5 l 6 ks 76 Kč
A9852452 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 76 Kč OBJEM

1,5 l
OBJEM
0,5 l

-20%

DOBRÁ VODA6
Dobrá voda pochází z hlubinného pramene v nedotčené oblasti Novohradských hor v jižních Čechách. 
Vhodná pro každodenní konzumaci.

• dodáváme po balení 6 ks (1,5 l) , 8 ks (0,5 l)

OBJEM
1,5 l

OBJEM
0,5 l

obj. číslo popis objem balení cena za bal.
A9852439 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 70 Kč
A9852441 neperlivá 1,5 l 6 ks 70 Kč
A9852443 neperlivá 0,5 l 8 ks 83 Kč
A9852444 jemně perlivá 0,5 l 8 ks 83 Kč

-20%
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Voda Natura

Tchibo zrno

Káva zrnková Davidoff

Káva Cosmai

1

5

6

4

Natura se zrodila přímo uprostřed Národní přírodní rezervace Adšpašsko-teplické skály, jež je součástí 
CHKO Broumovsko.  Zdejší voda patří vůbec k nejčistším ve střední Evropě a proto se obejde bez 
jakýchkoli úprav.  Z vrtu, hluboko pod povrchem země, a tak jak ji příroda stvořila, putuje přímo do 
vašich lahví.

• dodáváme po balení 12 ks (0,5 l)

Italská zrnková káva. Kvalitní surovina a maximální pozornost při výběru. Nejvybranější varianty 
odrůd arabica a robusta, pocházející z tradičních zemí a spojujících ty nejlepší vlastnosti kávy.

• SET 6 ks

obj. číslo popis balení cena za bal.
A9852970 neperlivá 12 ks 207 Kč
A9852971 jemně perlivá 12 ks 207 Kč OBJEM

0,5 l

-15%

-15%

obj. číslo popis cena za set
A9857315 Classic 3 295 Kč
A9857316 Miscela Vending 2 655 Kč 1 kg

-15%

Zrnková káva Segafredo2

Zrnková káva  vyvinuta v úzké spolupráci s nejlepšími baristy. Je určena pro všechny milovníky 
italské kávy.

obj. číslo popis / objem cena
A9852069 Selezione Espresso 521 Kč
A9852074 Selezione Crema 521 Kč
A9857224 Selezione Arabica 521 Kč
A9857295 Storia bio 525 Kč 1 kg

DÁREK
Při zakoupení setu získáte dárek 

6 šálků na kávu Cosmai.

Káva Tchibo představuje punc exkluzivity a vyznačuje se plnou chutí a bohatým aroma.

• dodáváme po kusech

Davidoff Café Vás zavede na cestu po nejlepších kávových plantážích světa. Vychutnejte si nezaměnitelné 
aroma s jemnými nuancemi a vytříbenou chuťovou kompozicí.

• dodáváme po kusech

1 kg

obj. číslo popis / druh druh balení karton cena
A9854560 Espresso Milano Style zrno 1 kg 8 ks 440 Kč
A9854561 Espresso Sicilia Style zrno 1 kg 8 ks 440 Kč
A9854562 Barista Espresso zrno 1 kg 8 ks 495 Kč
A9854563 Barista Caffé Crema zrno 1 kg 8 ks 495 Kč
A9857296 Crema Intense zrno 1 kg 8 ks 440 Kč 500 g

obj. číslo popis / druh druh balení karton cena
A9851928 Café Espresso 57 zrno 500 g 10 ks 346 Kč
A9857297 Crema Intense zrno 500 g 10 ks 346 Kč

Káva Piazza d´Oro Forza 1 kg zrnková3

Italská zrnková káva. Kvalitní surovina a maximální pozornost při výběru. Nejvybranější varianty 
odrůd arabica a robusta, pocházející z tradičních zemí a spojujících ty nejlepší vlastnosti kávy.

• SET 2 ks

obj. číslo cena za set
A98520111 1 995 Kč

DÁREK
Při zakoupení setu obdržíte dárek Cukr bílý 

Piazza D´Oro 4 g / 900 ks.

-15%

1 kg



Casali

Ledový džbánek Sonnentor bio

Čaj Teekanne

Napoli Dragee Keksi

Dárková kazeta Sonnentor

9

9

8

10

10

Čokoládová cukrovinka s alkoholovou náplní.

• originální balení 18 ks
• dodáváme po kusech

Pyramidální kompostovatelný sáček zalijte  250 ml  studené vody a nechat stát 30–45 minut. Tento 
čaj lze připravit i klasickým způsobem – zalít horkou vodou. Balení obsahuje 16 nálevových sáčků. 

Set obsahuje: 
• Čaj Peppermint mátový 20x1,5g
• Čaj ovocný Italian Lemon 20x2,0g
• Čaj ovocný Sweet Peach 20x2,25g
• Čaj zelený čaj s broskví 20x1,75g.
• SET 4 ks

Křupavé keksy s tmavou a mléčnou čokoládou. Speciálně upravený povrch, abyste 
neměli prsty ulepené od čokolády.

• originál balení 18 ks 
• dodáváme po kusech 

Dárková kazeta obsahuje čaje:
Děkuji bio - řekněte „Děkuji“ trochu jinak a využijte k tomu každou příležitost, která se vám nabízí. S tímto 
bylinným čajem získá každé poděkování ten správný ráz. 
Narozeninový čaj bio - osvěžující a jemná chuť lipového květu, bezu černého a listu ostružiny dostane 
oslavence do sváteční nálady po celý zbytek dne.
Sluneční pozdrav bio - tento čaj v sobě nese tvář slunečních paprsků a je milým pozdravem všem blízkým. 
Jemná ovocno-bylinná směs má velmi harmonickou chuť, je osvěžující a velmi oblíbená u dětí i dospělých.
Ovocný čaj dobré nálady bio - tento skvělý ovocný čaj s šípkem, rooibosem, hruškami a kdoulemi je zdravý 
a aktivuje tělo i ducha. 

• hmotnost 144 g

obj. číslo popis balení cena
A9857401 jahoda - zázvor 16x2,8 g 146 Kč
A9857402 máta čokoládová-verbena 16x2 g 146 Kč
A9857403 pomeranč-bazalka 16x2,5 g 146 Kč

obj. číslo cena
A9857400 438 Kč

obj. číslo cena za set
A9990027 220 Kč

-10% -10%

Sirup Jupí2

• bez umělých sladidel a konzervantů 
• originál balení 6 ks 
• dodáváme po kusech 

-15%

obj. číslo popis cena
A9852281 lesní směs 45 Kč
A9852284 multivitamín 45 Kč
A9852285 pomeranč 45 Kč OBJEM

0,7 l

Tip: Studené ovocné čaje jsou 
báječným osvěžením, mohou 
se podávat čisté, nebo lehce 
slazené ovocnými koncentráty.

DÁREK
Při zakoupení setu získáte 

dárek Ledový čaj 0,5 l.

O
bčerstvení

26
175 g

obj. číslo popis cena
A9854420 Original 69 Kč
A9854557 Bílá čokoláda 69 Kč 165 g

obj. číslo popis cena
A9854428 Classic 54,90 Kč
A9854559  A la creme caramel 54,90 Kč

i

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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STEAKER1
Steaker pro zkřehčení masa a docílení ještě lepší chuti.

• osazen 35 čepelemi
• pro větší bezpečnosti vybaven uzamykacím mechanismem
• plastové víčko pro bezpečné skladování
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 73×73×107 mm
• materiál: plast ABS, TPE a PS, nerezová ocel

Tvořítko na hamburgery2
Chytrý pomocník pro snadnou a rychlou přípravu domácích hamburgerů nebo 
karbanátků 
s typickými drážkami, vyrobený z velmi kvalitního plastu. Tvořítko je doplněno 
praktickou
podložkou pro snadné vyndávání hotových hamburgerů z formy.

• rozměry tvořítka jsou 150×160×60 mm
• materiál: ABS, TPE

obj. číslo cena za kus
62132260 571 Kč

obj. číslo cena za kus
62332260 245 Kč

obj. číslo cena za kus
15162270 163 Kč

obj. číslo cena za kus
20152270 143 Kč

 

45
0  ˚C

Obracečka KüCHENFREUND3

Klasická obracečka, nerozbitná, s drážkami na spodní straně, 
které zabraňují posunu po okraji pánve, extrémně.

• tepelně odolná až do 450°C
• délka 260 mm
• materiál: hliník

Grilovací kleště CLASSIC SPEZIAL4
Praktické grilovací kleště s pogumovanými držadly,
s uzamykatelným mechanismem a očkem na zavěšení. 

• délka 350 mm
• materiál: nerezová ocel, držadla TPE

obj. číslo cena za kus
15072280 285 Kč

obj. číslo cena za kus
15062280 244 Kč

Silikonová marinovací mašlovačka5

Šikovná silikonová grilovací mašlovačka.

• vhodná pro potírání grilovaných pokrmů
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• rozměry: 382×42×2 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE, PP a SI

Kartáč na gril6
Kartáč pro snadné čištění grilu.

• odstraní zbytky po grilování i na těžko přístupných místech
• vyrobeno z ušlechtuilé nerezové oceli
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• rozměry: 386×65×30 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE a PP

Vidlička pečící, grilovací s teploměrem7

Velmi šikovná grilovací vidlička s integrovaným teploměrem.

• ukazuje stav propečení a teplotu masa v průběho pečení
• nastavitelná na různé typy masa a různé propečení
• s akustickým a světelným signálem při dosažení zvoleného nastavení
• s integrovaným osvětlením
• měřící vidlička z ušlechtilé nerezové oceli
• součástí balení jsou i dvě baterie typu AAA nutné k provozu
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 385 x 43 x 38 mm

obj. číslo cena za kus
15042280 570 Kč



Vaření hrou
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Spona na sklenice Weck, 12 ks9

Sada 12 kusů sponek pro zavařovací sklenice Weck. 
Originální karton obsahuje 70 balení po 12 ks.

Pasírovač FINOLETTA10
Velmi kvalitní pasírovač z prvotřídní nerezové oceli, se třemi různými, výměnnými kotouči 
pro pasírování a odšťavňování ovoce a zeleniny, uzpůsobený tak, aby jej bylo možné umístit
na menší misku i velký hrnec.

• rozměry pasírovače jsou 420×200×220 mm
• materiál: nerezová ušlechtilá ocel

obj. číslo typ obsah výška průměr balení cena za bal.
98115002 1. 756 35 ml 37 mm 40 mm 12 ks 281 Kč
98114934 2. 755 50 ml 37 mm 60 mm 12 ks 303 Kč
98114905 3. 080 80 ml 47 mm 60 mm 12 ks 375 Kč
66642281 4. 761 140 ml 69 mm 60 mm 12 ks 432 Kč
98114935 5. 760 160 ml 80 mm 60 mm 12 ks 412 Kč
98114944 6. 976 165 ml 47 mm 80 mm 12 ks 404 Kč
98114933 7. 751 200 ml 56 mm 80 mm 12 ks 440 Kč

obj. číslo typ obsah výška průměr balení cena za bal.
98114925 8. 740 290 ml 55 mm 100 mm 6 ks 223 Kč
98114938 9. 900 290 ml 87 mm 80 mm 6 ks 227 Kč
98114926 10. 741 370 ml 69 mm 100 mm 6 ks 231 Kč
98114927 11. 742 580 ml 107 mm 100 mm 6 ks 259 Kč
98114928 12. 743 850 ml 147 mm 100 mm 6 ks 302 Kč
98115003 13. 782 1000 ml 170 mm 100 mm 6 ks 353 Kč

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sklenice zavařovací STURZGLäSER11

obj. číslo cena za bal.
98014914 50 Kč

Odpeckovač třešní KIRSCHOMAT8

Odpeckovač na čerstvé a konzervované třešně a višně.

• materiál: lakovaný hliník, SAN
• kapacita 15 kg ovoce za hodinu
• zásobník na pecky

obj. číslo cena za kus
40702260 919 Kč

obj. číslo cena za kus
11952260 1 523 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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obj. číslo položka balení karton
8800310 kelímek 0,3 l 50 ks 800 ks
8800311 kelímek 0,4 l 50 ks 800 ks
8800312 kelímek 0,5 l 50 ks 800 ks
8800313 víčko s křížovým otvorem 50 ks 800 ks
8800314 víčko vypuklé s otvorem 50 ks 800 ks
8800315 víčko vypuklé bez otvoru 50 ks 800 ks

Plastové kelímky z „PET“ čiré, pevné vhodné na různé nápoje, ovocné poháry, zmrzliny, apod. 
K těmto kelímkům nabízíme 3 druhy víček.

• průměr 95 mm (kelímky i víčka)  
• dodáváme po balení

Kelímky z průhledného polypropylen plastu, jednorázové použití.

• dodáváme po balení

Bílý papírový kelímek pro pohodlnou konzumaci studených či teplých nápojů. Možnost uzavření, vypouklé 
víčko.

• dodáváme po balení

Praktický tácek se zcela bílým povrchem je vhodný na servírování teplých i studených 
pokrmů, je nejrozšířenějším ekologickým obalem v provozovnách fast foodu, na fes-
tivalech, nebo zahradních párty a oslavách. Velmi pevný papírový tácek je ekologický, 
šetrný k životnímu prostřední a 100% recyklovatelný, po použití jej můžete odložit do 
modrého kontejneru na papír. Na tácku není použit žádný plastový potah fólií.

Termo-miska je vyrobena z bílého pěnového polystyrenu o průměru 127 mm. 
Díky výborným izolačním vlastnostem je vhodná pro uchování potravin a to nejen 
teplých, ale i studených (např. i zmrzliny). 

Menu mísy do mikrovlnné trouby.
Pevné mísy z polypropylenu (PP), jenž odolává teplotám od -40 do +120 °C.

max
40 °C

obj. číslo položka objem průměr balení
8801218 kelímek 200 ml 73 mm 50 ks
8801219 kelímek 280 ml 80 mm 50 ks
8801221 kelímek 330 ml 80 mm 50 ks
8801224 kelímek 610 ml 90 mm 50 ks
8801222 víčko - 73 mm 100 ks
8801223 víčko - 80 mm 100 ks
8801225 víčko - 90 mm 100 ks

Kelímky čiré na nápoje

Kelímky průhledné na studené nápoje

Papírové kelímky

Tácky papírové

Menu mísa do mikrovlnky (PP) černá

1

3

2

4

5 6

obj. číslo obsah balení karton
8800330 0,2 l 100 ks 3 000 ks
8800380 0,3 l 100 ks 2 500 ks
8800500 0,5 l 50 ks 1 600 ks

obj. číslo položka rozměry balení
8900102 tácek č. 5 16x23 cm 250 ks
8900104 tácek č. 3 10x16 cm 250 ks
8900103 tácek č. 4 13x20 cm 250 ks

obj. číslo objem / popis průměr balení
8900418 400 ml 127 mm 50 ks
8900422 500 ml 127 mm 50 ks
8900419 víčko 127 mm 50 ks

obj. číslo popis rozměr objem balení
8900423 miska 250x185x40 mm 1200 ml  50 ks
8900424 víčko - pro 1200 ml -
8900425 miska 250x185x40 mm 1100 ml 50 ks
8900426 víčko - pro 1100 ml -
8900427 miska 220x150x45 mm 850 ml 100 ks
8900428 víčko - pro 850 ml -

Aktuální ceny najdete na www.papera.cz.
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Toaletní papír skládaný Katrin Plus Bulk Pack 56156

Zásobník na papírové kapesníčky v krabičce - imitace dřevo

Papír toaletní Harmony Professional8

10

9
Toaletní papír v konvenční rolce. Dobrý poměr mezi kvalitou a cenou.Extra jemný toaletní papír nejvyšší kvality.

• dvouvrstvý, bílý
• hygienický - samostatné útržky, které snižují spotřebu
• 250 útržku, 40 balení v kartonu = 10.000útržků/lístků

Certifikovaný v souladu s environmentálním označením Nordic Swan.
Certifikovaný v souladu s evropským environmentálnym označením Flower.

obj. číslo balení cena za set
A9800858 2 vrstvý / bílý / 40x250ks 1 239 Kč

obj. číslo cena
A9801150 499 Kč

Ubrousky Primasoft 11
• celulóza, extra bílá
• 16 x 21 cm
• laminováno
• 7500 kusů v kartonu
Set 2 balení + zásobník.

Dávkovač:
• rozměr dávkovače (V x Š x H) mm: 165 x 203 x 165
• lepší hygiena díky dávkování jednoho ubrousku v jeden okamžik
• snižuje množství odpadu z ubrousků
• možnost propagace a reklamy díky reklamnímu okénku
• ideální pro stoly a přeplněné prodejní či výdejní pulty
• skvělé řešení pro běžné stolování, restaurace rychlého občerstvení a kavárny

obj. číslo cena za set
A9800456 2 275 Kč

obj. číslo položka materiál balení cena za set
A9800909 Katrin Plus Zig Zag 2 / 35311 celulózal, 2 vrstvy 4000 ks 1 756 Kč
A9800847 Katrin Classic Zig Zag 2 / 64472 bílý recykl, 2 vrstvy 4000 ks 1 540 Kč
A9800848 Katrin Classic Handy Pack "ZZ" bílý recykl, 1 vrstva 6000 ks 1 338 Kč
A9800849 Katrin Basic Zig Zag 2 / 35564 šedý recykl, 2 vrstvy 4000 ks 1 364 Kč

Papírové ručníky skládané KATRIN Handy Pack 7

Skládané ZZ ručníky na ruce pro každodenní použití. Samostatné ručníky, vždy se oddělí jeden kus, což je hygienické a pomáhá snížit spotřebu. Vhodné do prostorů s menší až středně častou 
frekvencí návštev. Praktické balení Handy Pack - inteligentní balení s ergonomickou úchytkou umožňuje snadné přenášení v jedné ruce. Schválené na přímý kontakt s potravinami.

Katrin Plus Hand towel - dvojvrstvá celuoza, balení 4000 ks (20 × 200)
Katrin Classic Hand Towel 2 – dvouvrstvý bílý recykl, balení 4000 ks (20 ×200)
Katrin Basic Hand Towel ZZ 2 – dvouvrstvý šedý recykl, balení 4000 ks  (20 ×200)

• rozměr ručníku 230×224 mm

DÁREK
Při zakoupení 2 balení, obdržíte 

třívrstvý toaletní papír Katrin (8 ks).

DÁREK
Při nákupu jednoho balení 
40 kusů obdržíte zásobník.

DÁREK
Při koupi 1 zásobníku /8 náplní 

kapesníčků zdarma.

DÁREK
Ke každým 2 balením skládaných ubrousků 

od nás dostanete zásobník  zdarma.

2

20 b.

obj. číslo popis surovina výška / průměr návin / útržky balení cena za bal.
A9800022 2 vrstvý / bílý 80% celulóza 96 / 105 mm 19 m / 156 16 ks 175 Kč

19 m

16 156

250

7500

2

2

2

Elegantní zásobník v imitaci dřeva pro uložení papírových kapesníčků. 
Umožňuje dávkování kapesníčků po 1 ks. Vhodný pro hotely, do kanceláře 
nebo domů jako stylový doplněk, v zásobníku jednoduše pouze měníte náplně bez vzniku kartonového 
odpadu, ekonomicky výhodná varianta bez barevné krabičky.

• vhodné pro uložení až 120 ks kapesníčků
• rozměry zásobníku: 255 x 130 x 90 mm 
• k dodání i ekonomické balení 120 kapesníčků balených ve fólii
• SET zásobník + 8 náplní kapesníčků

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Tekutý prací prostředek Azurit

Dr.Devil push pullDr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball 3x35g

1

32

Speciální prací prostředek na moderní a jemné prádlo s příjemnou svěží vůní pro dokonalou péči o vaše oblečení. Díky jedinečnému složení chrání barvy, pečuje o vlákna tkanin a pomáhá prádlu zachovat původní tvar. Je 
vhodný ke každodennímu použití.

obj. číslo popis cena za kus
A9951666 moderní a jemné prádlo 111 Kč 
A9951667 černé a tmavé prádlo 111 Kč 
A9951668 barevné prádlo 111 Kč 

ABSOLUTNĚ HYGIENICKÝ - bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. 
DEVIL PUSH PULL GEL. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně 
působí proti usazování vodního kamene.

5 Ball BiColor je závěs do toalety, který čistí, voní a preventivně působí proti 
usazování vodního kamene. 
Aplikace: stačí odstranit z nového závěsu folii a upevnit WC závěs za okraj toaletní 
mísy. V případě, že upevníte závěs do hlavního proudu vody, bude jeho účinnost 
silná.

• balení 3x35 g

Bref gel Power Aktiv5

obj. číslo popis cena za kus
A9950618 polar aqua 57 Kč 
A9950619 natur fresh 57 Kč 

obj. číslo položka hmotnost cena za bal.
A99506193  Lemon fresh 2x20 g 62 Kč
A99506194 Polar Aqua 2x20 g 62 Kč
A99506195 Lemon fresh 4x20 g 99 Kč
A99506196 Polar Aqua 4x20 g 99 Kč

-15%

-15%

-15%

Ubrousky dezinfekční  DESTIX 120ks - dóza4

Vlhčené dezinfekční ubrousky v zásobníku , 
který zabraňuje jejich vysychání.

• k okamžitému použití
• jednoduchá manipulace
• pro  rychlou dezinfekci malých ploch již za 30 vteřin
• použijte pouze na povrchy odolné vůči alkoholu 
   a neporézní povrchy 
• ubrousky jsou účinné proti bakteriím , plísním a virům
• nesmí se používat na invazivní zdravotnické 
  prostředky , jako např. chirurgické nástroje , 
  naslouchátka špunty do uší
· 120 ks v zásobníku
· rozměr ubrousku: 130 x 200 mm
· složení: ethanol, n-propanol

obj. číslo cena za bal.
A9950872 191 Kč

-10%

Extra silný čistič, který zaručuje hygienickou čistotu a spolehlivě odstraňuje rez, nečistoty 
a vodní kámen bez poškození povrchu WC mísy. Je velmi účinný i na usazeniny vodního 
kamene, které je obtížné odstranit běžnými prostředky. Díky jedinečnému designu lahve 
ve tvaru sloního chobotu se gel dostane i na místa těžko dostupná ostatním prostředkům.

• originál balení 10 ks

obj. číslo položka cena za kus
A9952365 Flower 59 Kč
A9952366 Ocean 59 Kč
A9952367 Lemon 59 Kč OBJEM

700 ml



Lavon strojní mytí nádobí
Vysoce koncentrovaný silně alkalický prostředek
pro všechny druhy profesionálních myček. Vhodný pro veškeré druhy nádobí a skla. Silný účinek na mastnotu, bílkovinné 
a škrobové nečistoty. Vhodné i pro tvrdou vodu. Zabraňuje usazování minerálních usazenin v myčce a na nádobí. Navrací 
lesk nádobí. Není vhodný na lehké slitiny, hliník a sklo s dekorem. Neobsahuje fosfáty, NTA, EDTA. Doporučujeme 
používat v kombinaci s LAVON strojní oplach nádobí.

• silný účinek
• dokonalá hygiena
• ochrana myček a nádobí
• strojní mytí - hmotnost 18 kg

Lavon strojní oplach nádobí
Vysoce koncentrovaný, slabě kyselý prostředek pro veškeré druhy profesionálních myček. 
Vhodný pro veškeré druhy nádobí a skla. Dokonale smáčí, zamezuje tvorbu minerálních 
usazenin a zajišťuje rychlé schnutí.

• strojní oplach nádobí 15 kg

H
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Prostředky na strojní mytí a strojní oplach nádobí LAVON

Prostředek na konvektomaty a kuchyňská zařízení LAVON Solvina MIO

7

8 9

SIDOLUX PROFESSIONAL10

• vysoce koncentrovaný
• odstraňuje odolné napečeniny
• vhodné na nerez
• bez zápachu
• snadná aplikace
• objem 1 l

Vysoce účinný prostředek vhodný k mytí silně znečištěných rukou – spolehlivě odstraní 
tuky, oleje, dehty, pryskyřice, inkousty, saze, tiskařskou barvu a další odolné nečistoty. 
S levandulovou parfemací. Původní receptura.

• SET 4 ks

KUCHYNĚ - snadno a účinně odstraňuje nečistoty. Je vhodný pro čištění digestoří, 
kuchyňských skříněk, chromoniklových povrchů, keramických povrchů, 
povrchů z lakovaného dřeva a MDF. Je vhodný na čištění ploch přicházejících do styku s potravinami. Pro-
středek vytváří aktivní pěnu. Zanechává příjemnou a svěží vůni. Prostředek nepoškozuje povrchy.

KOUPELNY  - pěna, určená k udržení hygienické a svěží čistoty. Díky speciální receptuře odstraňuje velmi 
důkladně a účinně vodní kámen, zbytky mýdla a jiné nečistoty z vodovodních baterií, umyvadel, van, 
obkladů a dalších zařizovacích předmětů v koupelnách. S citrusovou vůni.
• SET 4 KS

obj. číslo hmotnost cena za kus
A9952648 mytí nádobí 18 kg 1 558 Kč
A9952649 oplach nádobí 15 kg 1 284 Kč

obj. číslo objem cena za kus
A9952644 1 l 146 Kč
A9952645 5 l 438 Kč

obj. číslo hmotnost cena za set
A9901065 600 g 228 Kč

obj. číslo objem cena za kus
A9952562 750 ml 72 Kč
A9952561 5 l 222 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Antikalk čistič na rez a vodní kámen Lavon6

Čistič s vysokým obsahem kyselin na odstranění rzi
a veškerých minerálních usazenin, močového kamene 
z umyvadel, van, vodovodních baterií, obkladů, dřezů, 
toalet apod. Univerzální pro domácnosti a instituce. 
Účinná pěna, rychle a efektivně čistí všechny vodou 
omyvatelné povrchy. Dokonalá čistota a zářivý lesk.

OBJEM
5 l

OBJEM

750 ml

OBJEM
5 l

OBJEM
1 l

OBJEM

500 ml

18 kg

15 kg

600 g

DÁREK
Při koupi 4 kusů dárek 
Riva soft creme 500 g

DÁREK
Při koupi 4 kusů Prostředek 
na okna SIDOLUX WINDOW 
500 ml - arktic, ZDARMA.

DÁREK
Při koupi 4 kusů Prostředek 
na okna SIDOLUX WINDOW 
500 ml - arktic, ZDARMA.

DÁREK
Při nákupu dárek 

LAVON konvektomaty 1l.

DÁREK
Při nákupu dárek 

Sanita aktivní pěna  Lavon 1l.

obj. číslo položka cena za set
A9950854 na koupelny 232 Kč
A9950855 na kuchyně 232 Kč

SIDOLUX UNIVERSAL SODA POWER11

Univerzální prostředek na mytí podlah, PVC, obkladů, dlažeb. Nezanechává 
šmouhy, lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhotrvající 
vůni. SODA POWER: unikátní systém odstraňování špíny, změkčuje vodu, nečis-
toty a špína se rychleji a lépe odstraňují. 

• originál balení 12 ks / 1 l 
• SET 4 KS

OBJEM

1 l

obj. číslo položka objem cena za set
A9952310 Marseill Soap / 4 ks 1 l 285 Kč
A9952311 Japanese Cherry / 4 ks 1 l 285 Kč
A9952319 Green Grapes / 4 ks 1 l 285 Kč
A9952318 Blue Flower / 4 ks 1 l 285 Kč

-15%
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Zavazovací pytle do odpadkových košů. Lze použít i jako nákupní tašku.

•  materiál HDPE
•  barva bílá

Pytle EconomyHoubička FINO Green Life flexi

Pytle do koše se zavazováním

21

6

Základní řada pytlů - bez zatahovací pásky.Flexi houbička vyrobená z přírodních (sisal) a recyklovatelných syntetických 
materiálů.

• balení 2 ks 

Pytle zatahovací LD Zeus Flex FINO5
Pytle jsou vyrobeny z ultra elastického materiálu se zpevňující mřížkou, díky níž se nemu-
síte bát nechtěného protrhnutí nebo prosakování. Díky jeho poutkům bude vynášení od-
padu snadnější a více hygienické. Mají stahovací šňůrky pro lepší manipulaci s odpadem.

•  materiál - 100% recyklovaný plast

70 l

obj. číslo cena za bal.
A99015595 46 Kč 

obj. číslo objem síla balení cena za bal.
A9701333 20 l 7 mic 30 ks 23,80 Kč
A9701334 35 l 8 mic 30 ks 35 Kč
A9701335 60 l 13 mic 20 ks 46,80 Kč

35 l

20 l

60 l

120 l

240 l

obj. číslo objem síla v balení cena za bal.
A9701395 120 l 40 my 10 ks 96 Kč
A9701396 160 l 45 my 10 ks 117 Kč
A9701397 240 l 45 my 8 ks 180 Kč

160 l

Pytle do košů PREMIUM zatahovací4
Prémiová řada zatahovacích pytlů do odpadkových košů.

• materiál LDPE
• barva modrá

Obj. číslo objem rozměr tloušťka μm ks v roli karton cena za bal.
A9701355 35 l 50 x 60 cm 20 15 28 bal. 56 Kč
A9701356 60 l 64 x 71 cm 20 15 18 bal. 85 Kč
A9701357 120 l 70 x 100 cm 23 10 15 bal. 92 Kč

35 l

60 l

120 l

obj. číslo objem síla balení cena za set
A9701320 35 l 10 my 25 ks 50,50 Kč
A9701321 60 l 12 my 12 ks 50,50 Kč

35 l

60 l

Pytle FINO LDPE3
Pytle na odpadky s většími rozměry a z pevného materiálu.

10 b.

obj. číslo objem síla balení SET cena za set
A9702527 40 l 32 my 12 ks 10 ks 651 Kč
A9702528 70 l 35 my 8 ks 10 ks 651 Kč

40 l

-10%

-10%

-10%



Uvedené ceny jsou bez DPH.

EXPRESS SYSTéM SPONTEX – SET9

Oválný kbelík s třecími vroubkovanými stěnami a 
efektivním ždímacím systémem zabudovaném v 
rukojeti, není potřeba žádný pedál, velmi 
jednoduché ždímání v několika krocích:  mop se 
vložením do kbelíku složí do tvaru U,  kde se namočí 
a následně se vloží do ždímacího košíku.

obj. číslo položka cena za kus extrabody
A9901520 Express systém SPONTEX – set 1 385 Kč 100 bodů
A9901521 náhrada      387 Kč

7 EASY SYSTEM MAX+ mop

Plochý mop se samoždímacím 
systémem, revoluce ve ždímání 
podlahy, ruce zůstanou suché a čisté, z 
mikrovlákna pro snadné a rychlé 
čištění, vhodný na všechny typy 
podlah, magnetický systém na hlavě 
mopu pro snadnou manipulaci, 360 
stupňů otočná hlava, teleskopická 
nastavitelná tyč do délky 140 cm.

Set obsahuje: plochý mop + 2 refilly

obj. číslo položka cena za kus extrabody
A9901530 Set Quick Max Profi 794 Kč 80 bodů
A9901531 náhrada 265 Kč

8 Söke Microwiper

Plochý mop, velmi účinné čištění, 
100% mikrovlákno, 140 cm dlouhá 
teleskopická tyč.

obj. číslo položka cena za kus extrabody
A9901535 Söke Microwiper 230 Kč 25 bodů
A9901536 náhrada 109 Kč

10 Úklidové pomůcky

Umělohmotné soupravy s gumovou lištou pro drobný úklid. 

• dodáváno v mix barevném provedení

obj. číslo položka cena za kus
A9901140 1. souprava COLOR 77 Kč
A9901271 2. souprava EKO 85 Kč

2.

1.

obj. číslo položka cena za kus
A9901269 smeták s holí 107 Kč

obj. číslo položka cena za sada
A9901220 1. mix barev 85 Kč

A9901220B 2. bílá 85 Kč

Lopatka a smetáček

Smeták s holí 120 cm.

• dodáváno v mix barevném provedení

Smeták COLOR

Pomocník při čištění toalet.

•průměr 85 mm

WC Souprava

1.
2.

Ú
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-15%

-15%



Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle  +420 775 774 469, případně e-mailem hptisk@papera.cz

Přicházíme s vylePšenými možnostmi tisku 
pro velké i malé podniky. 
Ať už vlastníte firmu, provozujete kancelář, spravujete počítačové systémy nebo vedete nákupní oddělení, 
naše společnost vám poskytne tisk v nejvyšší kvalitě, úplně bez starostí a za velmi nízké ceny.

• zapůjčíme zdarma tiskárnu
• realizujeme umístění a instalaci tiskárny
• zajistíme servis

tiskněte bez starostí se službou KliK.

tiSK oD 0,13 Kč

zdarma zajistíme odvoz prázdných tiskových kazet 
a vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci.

www.papera.cz/zpetny-odber-toneru

Postaráme se o prázdné tonery

• poloviční náklady na elektrickou energii
• žádné starosti, jen vysoce kvalitní tisk


