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Jak objednávat

objednavka@papera.cz
Objednejte pohodlně přes e-shop,  
telefonicky nebo e-mailem. 

461 541 078
Pracovní dny 7:00 - 16:00 h.

www.papera.cz

24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontaktujte našeho obchodníka.

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ KATALOG PAPERY.
KATALOG PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ, ABY SE VAŘENÍ A PEČENÍ STALO HROU.
S NAŠIMI POMOCNÍKY DO KUCHYNĚ TO ZVLÁDNE KAŽDÝ.

Ať už jste doma v kuchyni, jídelně, hotelu, penzionu či v kuchyňce v práci. Naše nabídka je pro vás to pravé.

Poprvé Vám v naší nabídce představujeme značku
Historie německého výrobce a prodejce domácích potřeb se traduje od roku 1956. Již několik desítek let úspěšně působí v oblasti výro-
by a prodeje domácího zboží a stále vyrábí velkou část produktů sama v Německu. Společnost je držitelem certifikace ISO 9001:2008, 
která klade důraz na spokojenost zákazníka. To znamená kvalitní výrobky a komfortní zákaznický servis.
A protože jsme přesvědčeni o kvalitě všech výrobků a jsme si jisti, že vám mnohé usnadní a zpříjemní práci v prostředí kuchyně, stali 
jsme se obchodními zástupci společnosti Westmark na českém a slovenském trhu.

V katalogu jsme pro vás připravili ucelenou nabídku domácích potřeb osvědčených značek WESTMARK, TESCOMA, WECK, SIMAX atd. 
Vše přehledně rozdělené na vaření, pečení, grilování, zavařování a stolování.
Přejeme Vám hodně radostných chvil a dobrou chuť při tvoření s našimi výrobky.
Vaše PAPERA 

Jméno a příjmení OZ:

Telefon:

.

Doprava zdarma
Nad 999,- Kč bez DPH. Dodání do 24 hodin. 

Co to máš?

Konečně.

... nový katalog
Vaření hrou. Teď bude 

kuchyň pro nás oba 
zábavou.



Vaření

Pečení

Zavařování

2 »

30 »

44 »

celý sortiment naleznete na www.papera.cz

Grilování

56 »

Stolování

70 »
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2Kastrol PRESIDENT s poklicí ø 18 cm, 2 l

Rendlík PRESIDENT s poklicí ø 16 cm; 1.5 l Pánev PRESIDENT ø 28 cm 

Kastrol PRESIDENT s poklicí ø 20 cm, 3 l

Luxusní kuchyňské nádobí se sklonerezovými poklicemi, masivními nerezovými úchyty, 
extra silným sendvičovým dnem a odměřovací stupnicí. 

• vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10
• vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční. 
• nerezové úchyty jsou vodotěsné

Luxusní kuchyňské nádobí se sklonerezovými poklicemi, masivními nerezovými úchyty,
extra silným sendvičovým dnem a odměřovací stupnicí.

• vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10
• vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční
• nerezové úchyty jsou vodotěsné

Špičkové pánve PRESIDENT si díky své dokonalosti a univerzálnosti získají velmi rychle 
prestižní postavení v každé moderní kuchyni. Přesvědčte se.

• materiál: masivní odlévaná pánev s vysoce odolným antiadhezní povlakem, rukojeť z prvotřídní nerezavějící oceli
• vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční
• do rukojeti proto nevnikají žádné nečistoty, pánev se snadno čistí

Luxusní kuchyňské nádobí se sklonerezovými poklicemi, masivními nerezovými úchyty, 
extra silným sendvičovým dnem a odměřovací stupnicí.

• vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10
• vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční
• nerezové úchyty jsou vodotěsné

obj. číslo cena za kus
8806800 1 054 Kč

obj. číslo cena za kus
8806820 963 Kč

obj. číslo cena za kus
          1 703 Kč

obj. číslo cena za kus
8806810 1 179 KčOBJEM

2 l
OBJEM

3 l

OBJEM
1,5 l
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5 Sada nádobí HOME PROFI, 9 dílů 

Devítidílná sada nádobí HOME PROFI představuje základní výbavu pro každou domácnost – dva hrnce a dva kastroly s poklicemi a rendlík bez poklice.
To vše v prvotřídním provedení a exkluzivním designu profesionálního gastro nádobí.

• kastrol s poklicí o 24 cm, 5.0 l
• kastrol s poklicí o 20 cm,3.0 l
• hrnec s poklicí o 20 cm, 4.0 l
• hrnec s poklicí o 16 cm, 2.0 l
• rendlík o 16 cm, 1.5 l

• vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční
• materiál: prvotřídní nerezavějící cel
• lze mýt  myčce na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za sadu
8806900 4 720 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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3 4Hmoždíř granitový

Univerzální kráječ »Dicer Star«

Čtyřstranné struhadlo s plastovou rukojetí Sada kráječů »Tutti-Frutti«

Velký a robustní hmoždíř s paličkou, vyrobený 
z pravé přírodní žuly a uvnitř opatřený 
drážkovou strukturou pro snadnější rozmělňování.
Skvělý pomocník pro drcení a rozmělňování bylinek nebo koření.
Výborně poslouží k výrobě kořenících past, bylinkových marinád,
pesta a podobně.

• rozměry: průměr 130 mm a výška 70 mm
• 5 let záruka
• vhodné do myčky na nádobí

• 11 částí  pro krájení na různorodou přípravu zeleniny a ovoce
• 1 čepel pro střední kostky + 1 čepel na čtvrtky
• 1 čepel na střední kostky + tyčinky, 1 čepel na čtvrtky
• 1 čepel pro tenké plátky
• 1 čepel pro spirálovité krájení
• 1 vzduchotěsný zásobník s protiskluzovými nožičkami
• 1 plastová vidlička pro lepší čištění
• 2 zeleninové držáky pro lepší dělení
• 5 let záruka
• vhodné do myčky na nádobí
• materiál: INOX, ABS, PS, PP

Čtyřstranné univerzální nerezové struhadlo.

• s plastovou rukojetí
• 4 strouhací plochy
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 110 x 80 x 230 mm
• materiál: nerezová ocel, plast PP
• 5 let záruka

Sada na krájení ovoce 3v1.

• nakrájí ovoce na měsíčky, půlky nebo čtvrtky
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• materiál:  INOX - nerezová ocel, ABS - vysoce kvalitní plast

obj. číslo cena za kus
69602260 551 Kč

obj. číslo cena za sadu
97112260 1 043 Kč

obj. číslo cena za kus
11422270 141 Kč

obj. číslo cena za kus
51142260 400 Kč
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Univerzální kráječ na zeleninu a ovoce »Schnitzel-Spezi«

Kráječ na zeleninu, spiralizér »Spiromat«

Velmi univerzální struhadlo na zeleninu a ovoce z vysoce kvalitního plastu.

• s nerezovými struhadly a noži
• vybaveno nástavcem pro hrubé strouhání, jemné strouhání, plátkování a vlnkové ozdobné krájení
• obsahuje misku na nastrouhané potraviny osazenou protiskluzovými nožičkami
• pro bezpečnost je vybaveno chráničem prstů pro bezpečné strouhání
• záruka 5 let
• rozměry: 305 x 130 x 140 mm
• materiál: INOX, ABS, SAN, POM, SI
• lze mýt v myčce na nádobí

Velmi oblíbený spirálový kráječ na ovoce a zeleninu s velice jednoduchým ovládáním a vysokým výkonem. S tímto kráječem nakrájíte ovoce nebo zeleninu snadno a rychle. Je vyroben z vysoce kvalitního plastu 
a vybaven třemi vyměnitelnými nerezovými čepelemi, pro vytváření plátkových spirál, ovocných nebo zeleninových špaget, nebo pro krouhání zelí a podobně. Kráječ je vybaven úložným prostorem pro 
nepoužívané čepele a čtyřmi nožičkami s gumovými přísavkami pro stabilní uchycení k pracovní desce.

• materiál: vysoce kvalitní plast ABS, čepele z nerezové oceli
• lze mýt v myčce na nádobí 
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
11332260 921 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

obj. číslo cena za kus
97122260 730 Kč
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Mlýnek na maso »Frecher Fritz«

Mlýnek na maso 

• se silnou přísavkou pro hladké povrchy, zajišťující maximální stabilitu
 • vybaven dvěmi výměnnými děrovanými kotouči o průměru otvorů 4 mm nebo 8 mm pro různé hrubosti mletí
• balení obsahuje i nástavec pro výrobu pečiva se třemi motivy
• lehce rozebíratelný pro snadnou údržbu
• mlýnek má odnímatelný podstavec
• robustní provedení
• vyrobený z extra kavlitního plastu
• záruka 5 let
• rozměry: 240 x 130 x 245 mm
• materiál: INOX, ABS, PP, POM, SAN

• vyrobeno z pocínované lité oceli
• se 4-nožovým nožem a otvorem podložky ø 4,5 mm
• plastový ochranný prvek zabraňuje poškrábání stolu
• nelze mýt v myčce na nádobí
• materiál: ST
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
97042260 1 043 Kč

obj. číslo cena za kus
97502260 687 Kč
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Kráječ na hranolky, plastový s nerezovými čepelemi

Mísa na salát Sítko

Minutka Digitální minutka

Kráječ na hranolky z velmi kvalitního plastu, se třemi různými, snadno výměnnými čepelemi pro tyto velikosti hranolek: 9 x 9 mm, 10 x 10 mm a 12 x 12 mm, vhodný pro krájení brambor, zeleniny nebo ovoce.
Kráječ je opatřen kovovým přítlačným rámem a přísavkou pro pevné přichycení na hladké povrchy.

• materiál: ABS, ocel, čepele z nerezové oceli
• 5 let záruka

• objem 4,4 l
• rozměry: 235 × 235 × 180 mm
• záruka 5 let
• lze mýt v myčce na nádobí
• materiál: PP

• rozměry: 110 × 44 × 44 mm
• záruka 5 let
• lze mýt v myčce na nádobí
• materiál: INOX

• 60 minut
• záruka 5 let
• nelze mýt v myčce na nádobí
• materiál: ABS, INOX

• na baterie 2x AAA; 1,5 V
• 5 let záruka
• nelze mýt v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
11802260 613 Kč

obj. číslo cena za kus
2430226A 299 Kč

obj. číslo cena za kus
12562260 139 Kč

obj. číslo cena za kus
10922260 252 Kč

obj. číslo cena za kus
10912280 302 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

BPA
FREE
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obrázek popis obj. číslo cena

1
Obracečka WOODY

• rozměry 310 × 60 × 7 mm
13902270 67,50 Kč

2
Vařečka WOODY

• rozměry 310 × 60 × 7 mm
13912270 67,50 Kč

3
Lžíce s otvorem WOODY

• rozměry 310 × 60 × 7 mm 13932270 67,50 Kč

4
Salátový příbor WOODY

• rozměry 310 × 60 × 7 mm 13942270 122 Kč

1 Řada WOODY

• z bukového dřeva
• pro použití v pánvích s nepřilnavým povrchem
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6Grilovací kleště »Natur Pur«

Dřevěná vařečka »Natur Pur«

Mašlovačka - štětec

Dřevěná vařečka s rohemNože »Greta«

Dřevěná obracečka »Natur Pur«, 2 ks

Grilovací kleště z bukového dřeva.

• s drážkami pro lepší uchopení masa
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• záruka 5 let
• rozměry: 320 x 70 x 20 mm
• materiál: bukové dřevo

Vařečky z kvalitního bukového dřeva.

• ve třech různých délkách: 250 mm, 280 mm a 350 mm
• materiál: bukové dřevo
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

 Mašlovačka - štětec o velikosti 1“ a 1,5“, s přírodními 
štětinami a rukojetí z březového dřeva. 

• není vhodné mýt v myčce na nádobí

Vařečky z kvalitního bukového dřeva.

• materiál: bukové dřevo
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

• nůž se zahnutou čepelí je vhodný na loupání jablek, 
   rajčat či hub
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• materiál: dřevo, INOX - nerezová ocel

• rozměry: loupací nůž - 154 x 18 x 12 mm
• rozměry: kuchyňský nůž - 173 x 18 x 12 mm

Sada obraceček z kvalitního bukového dřeva.

• vynikající pro použití v pánvích s nepřilnavým povrchem
• délka: 295 mm
• 2 kusy v balení
• materiál: bukové dřevo
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
13882270 50,50 Kč

obj. číslo popis cena za kus
13832210 250 mm 30,70 Kč
13842210 280 mm 31,90 Kč
13852210 350 mm 39,30 Kč

obj. číslo velikost cena za kus
32202270 1“ 31,30 Kč
32222270 1,5“ 48,50 Kč

obj. číslo popis cena za kus
10952280 loupací nůž 172 Kč
10962280 kuchyňský nůž 172 Kč

obj. číslo cena za set 
13802270 80 Kč

obj. číslo cena za kus
13872210 35,60 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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obrázek popis obj. číslo cena

1
Obracečka GALLANT

• rozměry: 300 × 87 × 30 mm
29352270 108 Kč

2
Pěnovačka GALLANT

• rozměry: 322 × 118 × 80 mm
29502270 108 Kč

3
Naběračka na omáčku GALLANT

• rozměry: 290 × 79 × 60 mm
29542270 109 Kč

4
Naběračka GALLANT

• rozměry: 315 × 92 × 83 mm 29562270 110 Kč

5
Naběračka na špagety GALLANT

• rozměry: 315 × 92 × 83 mm
29602270 109 Kč

6
Šťouchadlo GALLANT

• rozměry: 275 × 85 × 85 mm
29632270 113 Kč

7
Lžíce GALLANT

• rozměry: 315 × 72 × 25 mm 29652270 109 Kč

8
Servírovací lopatka GALLANT

• rozměry: 330 × 35 × 65 mm
29662270 108 Kč 

9
Šlehací metla GALLANT

• rozměry: 310 × 72 × 72 mm
29682270 142 Kč

1 Řada GALLANT

Masivní nylonový pomocník do kuchyně, tepelně odolný do 210°C, výborná pro použití na nádobí s nepřilnavým povrchem. 

• materiál PA, TPE - vysoce kvalitní plasty
• vhodné na mytí v myčce na nádobí
• 5 let záruka

 

21
0  ˚C
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2 Skleněné dózy / skleněné dózy s oddělenými boxy

• vhodné do myčky na nádobí, do mrazničky, do mikrovlnné trouby
• 5 let záruka
• max. teplotní odolnost 120 °C
• k uchování, přípravě a servírování potravin.
• stohovatelné, vzduchotěsné
• materiál: sklo, PP, SI

obj. číslo popis objem cena za kus
23412270 1 přihrádka 370 ml 121 Kč
23422270 1 přihrádka 640 ml 158 Kč
23432270 1 přihrádka 1040 ml 203 Kč
23442270 1 přihrádka 1520 ml 257 Kč
23452270 2 oddělené přihrádky 1380 ml 335 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

BPA
FREE

 

12
0  ˚C
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1 Řada GALLANT

obrázek popis obj. číslo cena

1
Škrabka GALLANT

• rozměry: 165 × 40 × 18 mm
29012270 119 Kč

2
Škrabka pro leváky GALLANT

• tato škrabka je speciálně zkontruována pro použití levou rukou
• rozměry: 165 × 37 × 18 mm

29032270 142 Kč

3
Julienne škrabka GALLANT

• škrabka snadno vykouzlí z různých druhů ovoce a zeleniny úhldné nudličky
• rozměry: 150 × 69 × 18 mm

29052270 122 Kč

4
Škrabka GALLANT

• rozměry: 185 × 27 × 20 mm 29062270 122 Kč

5
Škrabka s příčnou pohyblivou čepelí GALLANT

• rozměry: 150 × 69 × 18 mm
29072270 122 Kč

6
Otvírák na lahve GALLANT

• rozměry: 170 × 40 × 20 mm
29082270 122 Kč

7
Škrabka s podélnou pohyblivou čepelí GALLANT

• rozměry: 165 × 37 × 20 mm 29092270 139 Kč

8
Děrovač na konzervy GALLANT

• rozměry: 140 × 27 × 20 mm
29102270 102 Kč 

9
Keramická škrabka s příčnou pohyblivou čepelí GALLANT

• rozměry: 150 × 69 × 18 mm
29112270 126 Kč

Kvalitní pomocník do kuchyně s pohyblivou podélnou, velmi ostrou čepelí a s rukojetí vyrobenou z nerezové oceli.

• 5 let záruka
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• materiál: PP, TPE - vysoce kvalitní plast, INOX - nerezová ocel

13

L

 

21
0  ˚C
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obrázek popis barva / obj. číslo cena

10
Vidlička na brambory GALLANT

• rozměry: 163 × 27 × 20 mm
29142270 119 Kč

11
Silikonová mašlovačka GALLANT

• rozměry: 205 × 27 × 20 mm
29162270 134 Kč

12
Vykrajovač jablečných jádřinců GALLANT

• rozměry: 210 × 27 × 20 mm
• Ø 19 mm

29182270 134 Kč

13

Vykrajovač na rajčata GALLANT

• snadno a rychle odstraní stopku z rajčete 
• rozměry: 166 × 27 × 20 mm
• Ø 21 mm

29202270 125 Kč

14

Vykrajovač GALLANT

• s tímto vykrajovačem vytvoříte velice snadno pravidelné kuličky z různých druhů ovoce nebo zeleniny, 
   z másla, sýrů a podobně
• rozměry: 173 × 27 × 20 mm
• Ø 26 mm

29222270 125 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

26
0  ˚C
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1 Řada GALLANT

obrázek popis obj. číslo cena

1
Kráječ na sýr GALLANT

• rozměry: 245 × 74 × 30 mm
• s tímto praktickým kráječem nakrájíte tvrdé sýry snadno a rychle na velmi tenké plátky

29262270 159 Kč

2

Strunový kráječ na sýr GALLANT

• masivní strunový kráječ na sýr osazený válečkem, který umožňuje velmi snadné krájení
• struna je zhotovena z nerezové ušlechtilé oceli
• rozměry: 163 × 120 × 17 mm

29272260 292 Kč

3

Krájecí kolečko na pizzu GALLANT

• škrabka snadno vykouzlí z různých druhů ovoce a zeleniny úhledné nudličky
• rozměry: 205 × 81 × 20 mm
• Ø 76 mm

29282270 169 Kč

4

Škrabka na citrusovou kůru GALLANT

• rozměry: 165  × 27 × 20 mm
• s touto škrabkou velmi jednoduše naškrábete kůru z citrusů nebo čokoládu pro přípravu všemožných sladkých 
dobrot

29302270 124 Kč

5

Rádlo GALLANT

• s tímto rádlem snadno nakrájíte a naporcujete jakékoliv těsto
• rozměry: 180 × 40 × 20 mm
• Ø 39 mm

29322270 124 Kč

6
Loupač na pomeranče GALLANT

• pomocí tohoto loupače sadno a rychle odstraníte kůru z pomeranče
• rozměry: 190 × 27 × 20 mm

29342270 140 Kč

7
Lis na česnek GALLANT

• rozměry: 195 × 37 × 24 mm 29362270 332 Kč

8
Klešťový otvírák na konzervy GALLANT

• rozměry: 208 × 65 × 53 mm
29402270 307 Kč 

9
Klešťový otvírák na konzervy »Gallant Super«
• rozměry: 215 × 61 × 50 mm
• vhodný i pro otvírání láhví od piva apod.

29412260 617 Kč

Kvalitní pomocník do kuchyně s nerezovou čepelí a s rukojetí vyrobenou z kvalitního plastu.

• 5 let záruka
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• materiál: PP, TPE - vysoce kvalitní plast, INOX - nerezová ocel

15
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obrázek popis obj. číslo cena

10
Škrabka Pomfix GALLANT

• rozměry: 195 × 27 × 20 mm
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

29452270 153 Kč

11

Škrabka na rajčata a kiwi »Tomfix Gallant«

• rozměry: 185 × 22 × 18 mm
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• materiál PP, TPE - vysoce kvalitní plasty, AL - hliník, INOX - nerezová ocel

29462270 153 Kč

12

Porcovač na zmrzlinu GALLANT

• rozměry: 215 × 44 × 34 mm
• materiál: PP, TPE - vysoce kvalitní plast, INOX - nerezová ocel
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

29582270 183 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1

2

3 4 5

Univerzální štětinový blok na nože

Nůžky univerzální do domácnosti

Nůž na zeleninu, 80 mm Nůž univerzální, 120 mm Nůž kuchařský, 200 mm

Univerzální blok na nože opatřený hygienickými plastovými štětinami. Tento blok zabírá málo místa v kuchyni a přesto poskytuje 
dostatek prostoru pro uložení různých nožů a nůžek. Velkou výhodou tohoto bloku je možnost vyjmutí vložky se štětinami, kterou lze 
následně opláchnout, případně  umýt v myčce nádobí.

• maximální délka čepele je cca 20 cm
• materiál: vysoce kvalitní plast PET
• rozměry: Ø 110 mm, výška 220 mm
• vhodné mýt v myčce na nádobí

Univerzální nůžky do domácnosti s otvíračem plastových uzávěrů. 

• délka nůžek je 205 mm
• nůžky jsou dodávany v jen černočervené kombinaci
• materiál: nožířská ocel, PP, TPE
• vhodné mýt v myčce na nádobí

Nůž na zeleninu s nepřilnavým, 
antibakteriálním povrchem, s ergonomicky
tvarovanou rukojetí z velmi kvalitního plastu a s protiskluzovým 
povrchem, nůž je opatřený ochranným pouzdrem pro bezpečné 
skladování.

• délka čepele je 80 mm
• materiál: PP, nožová ocel 3CR14

Nůž na zeleninu s nepřilnavým,
antibakteriálním povrchem, s ergonomicky
tvarovanou rukojetí z velmi kvalitního plastu a s protiskluzovým 
povrchem, nůž je opatřený ochranným pouzdrem pro bezpečné 
skladování.

• délka čepele je 120 mm
• materiál: PP, nožová ocel 3CR14

Nůž na zeleninu s nepřilnavým,
antibakteriálním povrchem, s ergonomicky
tvarovanou rukojetí z velmi kvalitního plastu a s protiskluzovým 
povrchem, nůž je opatřený ochranným pouzdrem pro bezpečné 
skladování.

• délka čepele je 200 mm
• materiál: PP, nožová ocel 3CR14

obj. číslo cena za kus
14502260 507 Kč

obj. číslo cena za kus
13752280 96,50 Kč

obj. číslo cena za kus
14522280 100 Kč

obj. číslo cena za kus
14532280 103 Kč

obj. číslo cena za kus
14542280 180 Kč
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6

7

8 9 10

Nůž na chléb, 190 mm

Nůž japonský, 170 mm

Krájecí deska malá, granit Krájecí deska střední, granit Krájecí deska velká, granit

Nůž na chléb s nepřilnavým, antibakteriálním povrchem, s ergonomicky tvarovanou rukojetí z velmi kvalitního plastu a s protiskluzovým 
povrchem, nůž je opatřený ochranným pouzdrem pro bezpečné skladování.

• délka čepele je 190 mm
• materiál: PP, nožová ocel 3CR14

Nůž na zeleninu s nepřilnavým, antibakteriálním povrchem, s ergonomicky tvarovanou rukojetí z velmi kvalitního plastu a s protiskluzovým 
povrchem, nůž je opatřený ochranným pouzdrem pro bezpečné skladování.

• délka čepele je 170 mm
• materiál: PP, nožová ocel 3CR14

Extra masivní krájecí deska z vysoce kvalitního
plastu s drážkou na zachytávání šťávy,
opatřená na obou koncích zesíleným protiskluzovým povrchem,
pro bezpečné krájení, hygienická a jednoduše omyvatelná.

• rozměry: 300 × 210 × 10 mm
• materiál: PP, TPR
• vhodné mýt v myčce na nádobí

Extra masivní krájecí deska z vysoce kvalitního
plastu s drážkou na zachytávání šťávy, 
opatřená na obou koncích zesíleným protiskluzovým povrchem, 
pro bezpečné krájení, hygienická a jednoduše omyvatelná.

• rozměry: 370 × 260 × 10 mm
• materiál: PP, TPR
• vhodné mýt v myčce na nádobí

Extra masivní krájecí deska z vysoce kvalitního 
plastu s drážkou na zachytávání šťávy,
opatřená na obou koncích zesíleným protiskluzovým povrchem, 
pro bezpečné krájení, hygienická a jednoduše omyvatelná.

• rozměry: 430 x 310 x 10 mm
• materiál: PP, TPR
• vhodné mýt v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
14552280 180 Kč

obj. číslo cena za kus
14562280 180 Kč

obj. číslo cena za kus
6215224G 181 Kč

obj. číslo cena za kus
6216224G 306 Kč

obj. číslo cena za kus
6217224G 487 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Řada GENTLE

obrázek popis obj. číslo cena

1

Obracečka „Gentle“

Masivní nylonová obracečka.

• rozměry 300 × 87 × 30 mm

28352270 81 Kč

2

Pěnovačka „Gentle“

Masivní nylonová pěnovačka.

• rozměry 322 × 118 × 80 mm
28502270 74 Kč

3

Naběračka na omáčku „Gentle“

Masivní nylonová naběračka na omáčku.

• rozměry 290 × 79 × 60 mm

28542270 73,50 Kč

4

Naběračka „Gentle“

Masivní nylonová naběračka.

• rozměry 315 × 92 × 83 mm

28562270 75 Kč

5

Naběračka na špagety „Gentle“

Masivní nylonová naběračka na špagety.

• rozměry 305 × 62 × 63 mm

28602270 73,50 Kč

6

Šťouchadlo „Gentle“

Masivní nylonové šťouchadlo na brambory.

• rozměry 275 × 85 × 85 mm
28632270 81 Kč

7

Lžíce „Gentle“

Masivní nylonová lžíce.

• rozměry 315 × 72 × 25 mm
28652270 73,50 Kč

8

Servírovací lopatka „Gentle“

Masivní nylonová lžíce.

• rozměry 330 × 35 × 65 mm

28662270 74 Kč 

9

Šlehací metla „Gentle“

Masivní nylonová šlehací metla.

• rozměry 310 × 72 × 72 mm
28682270 90,50 Kč

• materiál: PA - nylon
• tepelně odolné do 210°C
• výborné pro použití na nádobí s nepřilnavým povrchem

19
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obrázek popis obj. číslo cena

10

Vařečka „Gentle“

Masivní nylonová vařečka.

• rozměry 302 × 58 × 11 mm
28842270 60 Kč

11

Vařečka s otvorem „Gentle“

Masivní nylonová vařečka.

• rozměry 332 × 67 × 38 mm
28872270 60 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Řada GENTLE

obrázek popis obj. číslo cena

1

Škrabka „Gentle“

Masivní nylonová obracečka, tepelně odolná do 210°C, výborná pro použití na nádobí s nepřilnavým povrchem.

• rozměry 300 × 87 × 30 mm
• materiál PA - nylon

28012270 66,50 Kč

2

Škrabka s příčnou čepelí „Gentle“

Masivní nylonová obracečka, tepelně odolná do 210°C, výborná pro použití na nádobí s nepřilnavým povrchem.

• škrabka je šikovná pro loupání brambor, okurek, mrkve apod.
• rozměry 150 × 69 × 18 mm
• materiál PP

28022270 68,50 Kč

3

Škrabka pro leváky „Gentle“

Kvalitní škrabka na zeleninu s pohyblivou podélnou, velmi ostrou čepelí a s rukojetí vyrobenou 
z vysoce kvalitního plastu.

• tato škrabka je speciálně zkonstruována pro použtí levou rukou
• rozměry 165 × 37 × 18 mm
• materiál PP

28032270 91,50 Kč

4

Škrabka s pohyblivou podélnou čepelí  „Gentle“

Kvalitní škrabka na zeleninu s podélnou, pohyblivou, velmi ostrou čepelí a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního 
plastu.

• tato škrabka je šikovná pro loupání brambor, okurek, mrkve a podobně
• rozměry 165 × 37 × 18 mm
• materiál PP

28042270 84,50 Kč

5

Julienne škrabka  „Gentle“

Kvalitní škrabka na zeleninu s podélnou, pohyblivou, velmi ostrou čepelí a s rukojetí vyrobenou 
z vysoce kvalitního plastu.

• tato škrabka vám snadno vykouzlí z různých druhů ovoce a zeleniny úhledné nudličky
• rozměry 150 × 69 × 18 mm
• materiál PP

28052270 70 Kč

6

Škrabka  „Gentle“

Kvalitní škrabka na zeleninu s velmi ostrou čepelí a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• tato škrabka je šikovná pro loupání brambor, okure, mrkve apod.
• rozměry 185 × 27 × 20 mm
• materiál PP

28062270 72,50 Kč

7

Otvírák na lahve  „Gentle“

Kvalitní otvírák na korunkové uzávěry s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• rozměry 170 × 40 × 20 mm
• materiál PP

28082270 60 Kč

8

Děrovač na konzervy  „Gentle“

Kvalitní děrovač na konzervy s hrotem z nerezové oceli.
• rozměry 140 × 27 × 20 mm
• materiál PP

28102270 52 Kč 

9

Škrabka s keramickou čepelí  „Gentle“

Kvalitní škrabka na zeleninu s příčnou, velmi ostrou, keramickou čepelí, s rukojetí vyrobenou 
z vysoce kvalitního plastu.

• rozměry 150 × 69 × 18 mm
• materiál PP

28112270 95 Kč

Kvalitní pomocník do kuchyně s nerezovou čepelí a s rukojetí vyrobenou z kvalitního plastu.

• 5 let záruka
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

21
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obrázek popis obj. číslo cena

10

Vidlička na brambory „Gentle“

Kvalitní vidlička se třemi nerezovými hroty pro snadné servírování brambor a s rukojetí vyrobenou
z vysoce kvalitního plastu.

• rozměry 159 × 27 × 20 mm
• materiál PP

28142270 72,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Řada GENTLE

obrázek popis obj. číslo cena

1

Vykrajovač jablečných jádřinců „Gentle“

Kvalitní vykrajovač jablečných jádřinců s čepelí z nerezové oceli a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• snadno a rychle odstraní jádřinec z jablka nebo hrušky
• rozměry: 198 × 27 × 20 mm
• materiál: PP
• Ø 17 mm

28182270 77 Kč

2

Vykrajovač rajčatových stopek „Gentle“

Kvalitní vykrajovač na rajčata s čepelí z nerezové oceli a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• rozměry: 198 × 27 × 20 mm
• materiál: PP
• Ø 21 mm

28202270 103 Kč

3

Vykrajovač „Gentle“

Kvalitní vykrajovač s čepelí z nerezové oceli a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• s tímto vykrajovačem vytvoříte pravidelné kuličky z různých druhů ovoce nebo zeleniny, z másla, sýrů a podobně
• rozměry: 173 × 27 × 20 mm
• materiál: PP
• Ø 26 mm

28222270 103 Kč

4

Kráječ na sýr „Gentle“

Kvalitní kráječ na sýr s čepelí z nerezové oceli se speciálním ostřím a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• s tímto praktickým kráječem nakrájíte tvrdé sýry snadno a rychle na velmi tenké plátky
• rozměry: 210 × 74 × 33 mm
• materiál: PP

28262270 138 Kč

5

Krájecí kolečko „Gentle“

Kvalitní krájecí kolečko s čepelí z nerezové oceli se speciálním ostřím a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního 
plastu.

• rozměry: 212 × 85 × 20 mm
• materiál: PP
• Ø 69 mm

28282270 125 Kč

6

Škrabka na citrusovou kůru „Gentle“

Kvalitní krájecí kolečko s čepelí z nerezové oceli se speciálním ostřím a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního 
plastu.

• rozměry: 165 × 27 × 20 mm
• materiál: PP

28302270 108 Kč

7

Rádlo „Gentle“

Kvalitní rádlo s čepelí z nerezové oceli se speciálním ostřím a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního plastu.

• rozměry: 176 × 36 × 20 mm
• materiál: PP
• Ø 36 mm

28322270 77,50 Kč

8

Loupač na pomeranče „Gentle“

Kvalitní loupač na pomeranče s čepelí z nerezové oceli se speciálním ostřím a s rukojetí vyrobenou z vysoce kvalitního 
plastu.

• rozměry: 190 × 27 × 20 mm
• materiál: PP

28342270 119 Kč 

9

Lis na česnek „Gentle“

• rozměry: 195 × 57 × 28 mm
• materiál: PP, PA - vysoce kvalitní plasty, ST - ocel
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• 5 let záruka

28362270 232 Kč

23
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obrázek popis obj. číslo cena

10

Klešťový otvírák na konzervy „Gentle“

Kvalitní klešťový otvírák na konzervy vyroben z oceli.

• rozměry: 208 × 65 × 53 mm
• materiál: PP - vysoce kvalitní plast, ST - ocel
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• záruka 5 let

28402270 243 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Řada GLORY

obrázek popis obj. číslo cena

1
Obracečka nerez „Glory“

• rozměry: 338 × 70 × 26 mm
18352270 294 Kč

2
Šlehací metla, 20 cm „Glory“

• rozměry: 214 × 43 × 43 mm
18422270 139 Kč

3
Šlehací metla, 25 cm „Glory“

• rozměry: 265 × 59 × 59 mm
18432270 157 Kč

4
Šlehací metla, 30 cm „Glory“

• rozměry: 319 × 70 × 70 mm
18442270 169 Kč

5
Masová vidlička nerez „Glory“

• rozměry: 352 × 30 × 23 mm
18462270 251 Kč

6
Šťouchadlo na brambory nerez „Glory“

• rozměry: 257 × 81 × 85 mm
18482270 324 Kč

7
Pěnovačka nerez „Glory“

• rozměry: 354 × 109 × 50 mm
18512270 324 Kč

8
Lžíce nerez „Glory“

• rozměry: 342 × 70 × 40 mm
18522270 286 Kč 

9
Naběračka na omáčku „Glory“

• rozměry: 322 × 81 × 55 mm
18542270 326 Kč

Řada moderního a masivního kuchyňského náčiní. Vyrobené z prvotřídní nerezové oceli, v nadčasovém designu, s praktickým očkem pro zavěšení.

• lze umývat v myčce na nádobí
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel
• záruka 5 let

25
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obrázek popis obj. číslo cena

10
Naběračka na špagety „Glory“

• rozměry: 325 × 79 × 53 mm
18552270 326 Kč

11
Naběračka, nerez, „Glory“

• rozměry: 308 × 89 × 74 mm
18562270 326 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Řada GLORY

obrázek popis obj. číslo cena

1
Lopatka na dort s pilkovým ostřím nerez  „Glory“

• rozměry: 280 × 60 × 28 mm
• osazená příčnou pohyblivou čepelí

18012270 170 Kč

2
Škrabka s příčnou čepelí, nerez, „Glory“

• rozměry: 186 × 57 × 23 mm
• osazená příčnou pohyblivou čepelí

18022270 161 Kč

3
Škrabka s podélnou pohyblivou čepelí nerez, „Glory“

• rozměry: 223 × 22 × 23 mm
18042270 161 Kč

4
Škrabka na zeleninu nerez, „Glory“

• rozměry: 200 × 23 × 23 mm
18062270 146 Kč

5
Otvírák na korunkový uzávěr nerez, „Glory“

• rozměry: 198 × 42 × 23 mm
18082270 161 Kč

6
Vidlička na brambory nerez, „Glory“

• rozměry: 173 × 23 × 23 mm
• se třemi hroty

18142270 146 Kč

7
Vykrajovač jablečných jádřinců nerez, „Glory“

• rozměry: 220 × 23 × 23 mm
• Ø 20 mm

18182270 161 Kč

8
Vykrajovač „Glory“

• rozměry: 186 × 30 × 23 mm
• Ø 30 mm

18222270 161 Kč 

9
Nůž na máslo, odstraňovač šupin nerez, „Glory“

• rozměry: 200 × 23 × 44 mm
• lze jej použít i jako odstaňovač šupin

18242270 161 Kč

Řada moderního a masivního kuchyňského náčiní. Vyrobené z prvotřídní nerezové oceli, v nadčasovém designu, s praktickým očkem pro zavěšení.

• lze umývat v myčce na nádobí
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel
• záruka 5 let

27
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obrázek popis obj. číslo cena

10
Kráječ na sýr nerez „Glory“

• rozměry: 254 × 73 × 23 mm
18262270 173 Kč

11
Kráječ na sýr strunový, nerez  „Glory“

• rozměry: 280 × 23 × 23 mm
• osazený strunou pro jemné krájení

18272270 193 Kč

12
Kolečko na pizzu nerez, „Glory“

• rozměry: 207 × 81 × 23 mm
• Ø 68 mm

18282270 184 Kč

13
Škrabka na citronovou kůru nerez, „Glory“

• rozměry: 175 × 26 × 23 mm
18302270 161 Kč

14
Krájecí kolečko, rádlo, nerez, „Glory“

• rozměry: 187 × 68 × 23 mm
• Ø 38 mm

18322270 161 Kč

15
Loupač na pomeranče, nerez, „Glory“

• rozměry: 196 × 23 × 23 mm
18342270 161 Kč

16
Lis na česnek nerez, „Glory“

• rozměry: 200 × 51 × 33 mm
18362270 339 Kč

17
Otvírák na šroubovací uzávěry, nerez, „Glory“

• rozměry: 263 × 88 × 14 mm
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

18382270 291 Kč

18
Otvírák na konzervy, nerez, „Glory“

• rozměry: 213 × 49 × 43 mm
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

18392270 303 Kč 

19
Porcovač na zmrzlinu nerez, „Glory“

• rozměry: 225 × 44 × 30 mm
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

18582270 206 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



i
Celou nabídku vykrajovátek naleznete na našem e-shopu www.papera.cz
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1

2

3

Forma na chléb

Forma na srnčí hřbet

Forma na pizzu

Forma na chléb s vysoce kvalitním smaltovaným povrchem.

• povrch je odolný proti poškrábání
• forma je teplotně odolná do 400°C
• lze ji použít do trouby na varnou desku i na gril
• záruka 5 let
• lze umýat v myčce na nádobí
• rozměry 270× 200× 70 mm
• materál: smaltovaný plech

Forma na srnčí hřbet s vysoce kvalitním smaltovaným povrchem.

• povrch je odolný proti poškrábání
• forma je teplotně odolná do 400°C
• lze ji použít do trouby na varnou desku i na gril
• záruka 5 let
• lze umýat v myčce na nádobí
• rozměry 370× 130× 70 mm
• materál: smaltovaný plech

Forma na pečení pizzy s vysoce kvalitním smaltovaným povrchem.

• povrch je odolný proti poškrábání
• forma je teplotně odolná do 400°C
• lze ji použít do trouby na varnou desku i na gril
• záruka 5 let
• lze umýat v myčce na nádobí
• rozměry 325×30 mm
• materál: smaltovaný plech

obj. číslo cena za kus
33892270 652 Kč

obj. číslo cena za kus
33872270 583 Kč

obj. číslo cena za kus
33922270 549 Kč
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4

6 7

5Forma na dort »Back-Klassiker«

Forma na bábovku »Back-Klassiker« 22 cm Forma bochníková »Back-Klassiker«

Forma na dort a bábovku »Back-Klassiker«

Rozkládací dortová forma na pečení, s hladkým dnem. Forma je vyrobená ze za studena
válcované oceli a je opatřená  vysoce kvalitním nepřilnavým povrchem Xylan americké
firmy Whitford, který zabraňuje připečení.

• výška formy je 7 cm
• průměr 26 cm a 28 cm
• záruka 5 let

Forma je vyrobená ze za studena válcované oceli a je opatřená  vysoce kvalitním
nepřilnavým povrchem Xylan americké firmy Whitford, který zabraňuje připečení.

• výška formy je 9,5 cm.
• průměr 22 cm
• záruka 5 let

Forma je vyrobená ze za studena válcované oceli a je opatřená  vysoce kvalitním 
nepřilnavým povrchem Xylan americké firmy Whitford, který zabraňuje připečení.

• výška formy je 7,5 cm
• délka formy 25 cm a 30 cm
• záruka 5 let

Rozkládací forma na pečení dortů, koláčů nebo bábovky, se dvěma výměnnými dny.
Forma je vyrobená ze za studena válcované oceli a je opatřená vysoce kvalitním 
nepřilnavým povrchem Xylan americké firmy Whitford, který zabraňuje připečení.

• výška formy je 7 cm
• průměr 26 cm a 28 cm
• záruka 5 let

obj. číslo průměr formy cena za kus
31662240 26 cm 243 Kč
31682240 28 cm 260 Kč

obj. číslo průměr formy cena za kus
31802270 22 cm 252 Kč

obj. číslo průměr formy cena za kus
31842270 25 cm 168 Kč
31862270 30 cm 187 Kč

obj. číslo průměr formy cena za kus
31672240 26 cm 331 Kč
31692240 28 cm 351 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1

2

3

Forma na dort nastavitelná kruhová

Forma na dort nastavitelná obdélníková

Forma na dort nastavitelná srdce

Kruhová nastavitelná forma na dort s praktickými úchyty pro snadnou manipulaci.
Formu lze používat pro průměr korpusu od 16cm do 30 cm, výška formy je 8,5,cm. 
Uvnitř je stupnice pro přesné nastavení.

• materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel
• lze umýat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Obdélníková nastavitelná forma na pečení, neskutečně variabilní s délkou 275 až 525mm a šířkou 185 až 340mm, výška 50mm. Odnímatelná přepážka umožňuje péct dva různé koláče současně. 

• materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel
• lze umýat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Nastavitelná srdcová forma na pečení, s výškou 50 mm.

• materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel
• lze umýat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
31312260 287 Kč

obj. číslo cena za kus
31322260 336 Kč

obj. číslo cena za kus
31342270 119 Kč
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4

5

6

Silikonová forma na 6 báboviček »Classic«, červená

Silikonová forma na 6 muffin, červená

Silikonová forma na 3 x 2 bábovičky »Trio«, červená

obj. číslo cena za kus
30152270 227 Kč

obj. číslo cena za kus
30172270 227 Kč

obj. číslo cena za kus
30162270 227 Kč

Forma na pečení dortíků, muffin ve formě 6 -ti stejných malých báboviček, 
vyrobená z čistého silikonu s nepřilnavým efektem.
Vzhledem k možnosti použití při teplotách od - 40° do + 240° C je tato forma velmi univerzální. 
Je vhodná nejen pro pečení, také pro přípravu zmrzlinových dortíků nebo například pudinků. 

• formu je možné umývat v myčce na nádobí
• vhodné do mikrovlnné trouby, do lednice, do mrazničky
• rozměry jsou: 295 x 175 x 4 mm, průměr formiček je 7,5 cm
• záruka 5 let

Forma na pečení muffin vyrobená z čistého silikonu s nepřilnavým efektem.
Vzhledem k možnosti použití při teplotách od - 40° do + 240° C je tato forma velmi univerzální.
Je vhodná nejen pro pečení, také pro přípravu zmrzlinových dortíků a podobně. 

• formu je možné umývat v myčce na nádobí
• rozměry jsou: 295 x 175 x 4 mm, průměr formiček je 7 cm
• záruka 5 let

Forma na pečení muffin vyrobená z čistého silikonu s nepřilnavým efektem. 
Vzhledem k možnosti použití při teplotách od - 40° do + 240° C je tato forma velmi univerzální. 
Je vhodná nejen pro pečení, také pro přípravu zmrzlinových dortíků a podobně. 

• formu je možné umývat v myčce na nádobí
• rozměry jsou: 295 x 175 x 4 mm, průměr formiček je 7 cm
• záruka 5 let

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

24
0  ˚C

 

24
0  ˚C

 

24
0  ˚C



Formy na pečení / Silikonové formy na pečení / Na pečivo / CakePop / Pralinky / Váhy, odměrky / Nádoby na šlehání / Mašlovačky / Zdobení,  pečení

35

1 2Misky pro kynutí těsta Misky pro kynutí těsta

• záruka 5 let
• lze použít i pro servírování
• materiál: přírodní ratan
• nelze umýat v myčce na nádobí
• pro kynutí a odpočívání těsta
• 1. Ø 245 × 85 mm - množství těsta cca 1500 g - 2000 g
   2. Ø 205 × 81 mm - množství těsta cca 1000 g – 1500 g
   3. Ø 185 × 81 mm - množství těsta cca 750 g - 1000 g

Ošatka na kynutí chlebového těsta.

• záruka 5 let
• ošatku lze použít i pro servírování
• klasická příprava chleba
• materiál: přírodní ratan
• nelze umýat v myčce na nádobí
• pro kynutí a odpočívání těsta
• rozměry: 1. 395 × 154 × 72 mm - množství těsta 1500 g - 2000 g
            2. 275 × 140 × 71 mm - množství těsta cca 750 g – 1000 g

obj. číslo popis cena za kus
32062270 1. 382 Kč
32072270 2. 351 Kč
32082270 3. 287 Kč

obj. číslo popis cena za kus
32022270 1. 403 Kč
32042270 2. 332 Kč

11 43 Univerzální kráječ na chléb »Traditionell«Bavlněný sáček na chlébBavlněný sáček na chléb

obj. číslo cena za kus
97002260 1 001 Kč

obj. číslo cena za kus
32102270 171 Kč

Univerzální mechanický ruční kráječ s broušeným řezným kotoučem z nerezové oceli
a se silnou přísavkou pro upevnění k hladké pracovní ploše.

• kráječ je vybaven přítlačnou krytkou pro bezpečné krájení malých kusů a sklápěcí opěrnou plochou pro lepší 
skladování
• rozměry kráječe: výška 200 mm, délka 310 mm, šířka ve složeném stavu 130 mm, v rozloženém stavu 270 mm
• materiál: ABS, řezný kotouč z nerezové oceli
• záruka 5 let
• nelze umýat v myčce na nádobí

Sáček pro skladování chleba ze stoprocentní bavlny.

• s praktickým provázkovým uzávěrem
• pro hygienické skladování  a transportování chleba
• ideální také jako dárkové balení doma vyrobeného chleba
• záruka 5 let
• lze prát na 40 ° C
• rozměry: 380 x 450 mm
• materiál: 100 % bavlna

40°



obj. číslo barva cena za kus
8803202 světle béžová 197 Kč
8803200 hnědá 197 Kč
8803201 černá 197 Kč

obj. číslo barva cena za kus
8803205 světle béžová 260 Kč
8803203 hnědá 260 Kč
8803204 černá 260 Kč
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5

6

Košík kulatý, 23x9cm

Košík na bagety, 40x16x8cm

• lze umývat v myčce na nádobí
• 5 let záruka
• tepelně odolný až do 70°C

• formu je možné umývat v myčce na nádobí
• 5 let záruka
• tepelně odolný až do 70°C

Uvedené ceny jsou bez DPH.

BPA
FREE

BPA
FREE
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1 Silikonová forma CakePop, červená

Dvoudílná forma, ve které upečete 12 perfektně vytvarovaných kuliček pro přípravu oblíbených CakePop, vyrobená z čistého silikonu s nepřilnavým efektem. Forma je velmi flexibilní, což umožňuje snadné vyjmutí 
hotových kuliček. Vzhledem k možnosti použití při teplotách od - 40° do + 240° C je tato forma velmi univerzální a je vhodná také pro přípravu ledových kuliček, ledové čokolády a podobně.

• vhodné do myčky na nádobí, do mikrovlnné trouby, do lednice, do mrazničky
• rozměry: 280 x 112 x 40 mm
• průměr kuliček je cca 3,5 cm
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
30242260 270 Kč

2 3Stojánek na 20 CakePop Tyčinky na CakePop, 150 mm, 48 ks, bílé

Stojánek pro skladování, dekorování a servírování  v současnosti velmi oblíbených CakePop. 
Do stojánku je možné umístit 20 kusů těchto dobrot. Je vyroben z velmi kvalitního plastu PS.

• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 220 x 160 x 40 mm
• záruka 5 let

Sada 48 kusů tyčinek pro výrobu v současnosti velmi oblíbených CakePop.

• délka tyčinky je 150 mm.

obj. číslo cena za kus
30252260 139 Kč

obj. číslo cena za bal.
30232270 105 Kč
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4 Silikonová forma na pralinky

Forma pro výrobu domácích čokoládových pralinek, vyrobená z čistého silikonu s nepřilnavým efektem. Forma je velmi flexibilní, což umožňuje snadné vyjmutí hotových pralinek. 
Vzhledem k možnosti použití při teplotách od - 40° do + 240° C je tato forma velmi univerzální a je vhodná také pro pečení nebo přípravu ledových kostek, ledové čokolády a podobně. 

• vhodné do myčky na nádobí
• vhodné do mikrovlnné trouby
• vhodné pro použití v lednici
• vhodné pro použití v mrazničce
• rozměry jsou: 220 x 12 x 20 mm
• záruka 5 let

obj. číslo popis cena za kus
30202260 Classic 187 Kč
30212260 Herz 187 Kč
30222260 Trio 187 Kč

5 6Set na pralinky nerezový, 4 ks Miska pro vodní lázeň

S touto praktickou sadou dvou vidliček a spirály pro namáčení pralinek a mřížky pro jejich 
usušení vyrobíte prvotřídní čokoládové pralinky. Náčiní i mřížka je vyrobené z ušlechtilé 
nerezové oceli a je možné je umývat v myčce na nádobí.

• záruka 5 let

• Ø 11 cm vnitřně
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za set
31472260 436 Kč

obj. číslo cena za kus
31492270 197 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1

3

4 5 6

2Kuchyňská váha »Elegance«

Odměrka s držadlem

Odměrka s víčkem, 1 l Odměrka »Gerda« 1 l Malá odměrka »Famos« 0,5 l

Kuchyňská váha »Functiona«

Skvělá dovažovací kuchyňská digitální váha.

• přesná digitální váha
• možnost nastavení 4 různých měrných jednotek: g, ml, lb:oz, fĺoz
• rozsah vážení 1 - 5000 g
• s funkcí dovažování
• s velmi snadno udržovatelným skleněným povrchem
• ovládání pomocí dotykových senzorických tlačítek
• s automatickým vypnutím po 60 sec.
• velmi plochá konstrukce pro snadnější skladování
• včetně dvou AAA baterií nutných k provozu
• záruka 5 let
• rozměry: 220 x 153 x 20 mm

• přesná digitální váha
• možnost nastavení 4 různých měrných jednotek: g, ml, lb:oz, fĺoz
• rozsah vážení 1 - 5000 g
• s funkcí dovažování
• s velmi snadno udržovatelným skleněným povrchem
• ovládání pomocí dotykových senzorických tlačítek
• s automatickým vypnutím po 60 sec.
• velmi plochá konstrukce pro snadnější skladování
• včetně dvou AAA baterií nutných k provozu
• záruka 5 let
• rozměry: 230 x 180 x 18 mm

Odměrka s tištěnou stupnicí v gramech a litrech, s držadlem a nálevkou, s německým popisem.

• materiál: PP
• záruka 5 let

Odměrka o obsahu 1l s tištěnou stupnicí
a praktickým víčkem

• stupnice v gramech pro odměřování mouky nebo cukru
• stupnice v mililitrech pro odměřování tekutin
• materiál: plast PP, SAN

Odměrka s tištěnou stupnicí v gramech a litrech,
s držadlem, nálevkou, s protiskluzovou základnou,
s německým a anglickým popisem. 

• materiál: PP
• objem 1 l

Odměrka 0,5 l, s tištěnou stupnicí v gramech a litrech,
s německým a anglickým popisem. 

• materiál: PS
• objem 0,5l

obj. číslo cena za kus
30332260 588 Kč

obj. číslo objem cena za kus
30642270 0,5 l 64 Kč
30652270 1 l 84,50 Kč

obj. číslo cena za kus
30662270 114 Kč

obj. číslo cena za kus
30682270 125 Kč

obj. číslo cena za kus
30742270 101 Kč

obj. číslo cena za kus
30342260 451 Kč

OBJEM
1 l

OBJEM
1 l

OBJEM
1 l

OBJEM
0,5 l

OBJEM
0,5 l
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9 10

8Nádoba na šlehání bez víčka, 1 l

Nádoba na šlehání bez víčka Nádoba na šlehání s víčkem

Nádoba na šlehání s víčkem

Nádoba na šlehání, s protiskluzovým kroužkem na dně nádoby a s ergonomickým tvarováním 
pro pohodlné uchopení. 

• materiál: vysoce kvalitní plast PP
• rozměry: vnitřní průměr 11 cm, výška 17 cm
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Nádoba na šlehání v povedeném designu, z velmi kvalitního plastu, s dvojdílným víčkem,
s nálevkou a ergonomickým tvarováním pro pohodlné uchopení, opatřená protiskluzovým 
kroužkem v barvě víčka na dně nádoby.

• materiál: vysoce kvalitní plast PP
• rozměry: vnitřní průměr 11 cm, průměr menšího (bílého) víčka 9 cm, výška 17 cm
• vhodnédo myčky na nádobí
• záruka 5 let

Nádoba na šlehání, s protiskluzovým kroužkem na dně nádoby a s ergonomickým tvarováním
pro pohodlné uchopení.

• rozměry: 2,5 l - vnitřní průměr 20 cm, výška 13 cm
                   3,5 l - vnitřní průměr 23 cm, výška 13 cm
• materiál: vysoce kvalitní plast PP
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Nádoba na šlehání v povedeném designu, z velmi kvalitního plastu, s dvojdílným víčkem,
 s nálevkou a ergonomickým tvarováním pro pohodlné uchopení, opatřená protiskluzovým
kroužkem v barvě víčka na dně nádoby. 

• rozměry: 2,5 l - vnitřní průměr 20 cm, průměr menšího (bílého) víčka 9 cm, výška 13 cm
                   3,5 l - vnitřní průměr 23 cm, průměr menšího (bílého) víčka 9 cm, výška 13 cm
• vhodné do myčky na nádobí
• materiál: vysoce kvalitní plast PP
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
3150227W 77 Kč

obj. číslo cena za kus
3151227R 113 Kč
3151227A 113 Kč

obj. číslo objem cena za kus
3152227W 2,5 l 93 Kč
3154227W 3,5 l 117 Kč

obj. číslo objem cena za kus
3153227R 2,5 l 140 Kč
3153227A 2,5 l 140 Kč
3155227R 3,5 l 179 Kč
3155227A 3,5 l 179 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OBJEM
1 l

OBJEM
3,5 l

OBJEM
3,5 l

OBJEM
2,5 l

OBJEM
2,5 l

OBJEM
1 l
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4
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3

Mašlovačka - štětec

Stěrka na dort

Silikonová mašlovačka GALLANT

Stěrka »Natur Pur«

 Mašlovačka - štětec o velikosti 1“, s přírodními štětinami a rukojetí z březového dřeva.

• záruka 5 let 
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

Stěrka na dort, vhodná pro míchání a roztírání krémů, nepoškozuje nepřilnavé povrchy, svým 
tvarováním ideální pro vyndávání koláčů z forem.

• materiál: PP
• záruka 5 let
• vhodné  do myčky na nádobí

• rozměry: 205 × 27 × 20 mm
• záruka 5 let
• vhodné do myčky na nádobí

Stěrka, vhodná pro míchání a roztírání ve všech typech nádob. 

• materiál: dřevo, přírodní kaučuk
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

obj. číslo velikost cena za kus
32202270 1“ 31,30 Kč
32222270 1,5“ 48,50 Kč

obj. číslo cena za kus
30842270 47,90 Kč

obj. číslo cena za kus
29162270 134 Kč

obj. číslo cena za kus
30832270 100 Kč

Další výrobky řady GALLANT 
naleznete na str. 11-14&



7 8Sada 2 dekoračních lahví a 4 nerezových nástavců Silikonová dekorační tužka

• rozměry: 53 × 53 × 116 mm
• vhodné do myčky na nádobí
• 5 let záruka
• materiál: PE, PP, INOX

Praktická silikonová tužka pro jemné zdobení a dekorování dortů nebo zákusků. 

• materiál: tužka je vyrobena ze silikonu a vytlačovací část z velmi kvalitního plastu PP
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 148 × 25 × 25 mm
• záruka 5 let

obj. číslo cena za sadu
31142260 118 Kč
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5 6Silikonový vál, červený, 42 x 61 cm Stěrka/nůž na dort, nerezový

Praktický silikonový vál s nepřilnavým efektem. Umožňuje snadné rozválení těsta, 
fondánu nebo macipánu bez přilepení na podložku. 
Vál při položení na pracovní desku neklouže. Je opatřen kruhovými reliéfy pro jednoduché oříznutí na požadovaný 
rozměr odpovídající použitému dortovému korpusu. Zároveň zabírá velmi málo mista při skladování.

• je možné jej umývat v myčce na nádobí
• rozměry jsou: 420 x 610 mm
• záruka 5 let

Tato stěrka je velmi praktickým pomocníkem pro roztírání krémů, polev, šlehačky
a podobně na dortech nebo koláčích. Zároveň je možné ji použít pro rozděléní 
dortového korpusu. Je opatřena stupnicí o délce 18 cm. 

• stěrka je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli, rukojeť je z plastu PP
• rozměry jsou: 385 x 35 x 32 mm, délka čepele je 27 cm
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
30182260 417 Kč

obj. číslo popis cena za kus
30062270 stěrka - rovná 162 Kč
30072270 stěrka - zahnutá 162 Kč

obj. číslo cena za kus
31112280 120 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



• rozměr: 68 x 48 cm 
• balení: 2 ks

obj. číslo barva cena za bal.
9400464 červeno-bílá 64 Kč
9400465 zeleno-bílá 64 Kč
9400466 hnědo-bílá 64 Kč
9400467 modro-bílá 64 Kč

1 Utěrka kostka VAFLO
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1 2Spona na sklenice Weck, 8 ks Těsnění do zavařovacích sklenic Weck

Sada 8 kusů svorek pro zavařovací sklenice Weck. • 1.: 94 × 108 mm, 6 ks
• 2. 112 × 128 mm, 10 ks
• 3. 54 × 67 mm, 6 ks 

obj. číslo cena za sadu
40752230 63 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
40222270 1. 50,50 Kč
40242251 2. 82 Kč
40262270 3. 50,50 Kč

1.

2.

3.
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5

Weck sklenice »Tulpe«

Sklenice Weck

Láhev Weck

• se skleněným víčkem
• objem 500 ml - Ø 100 mm, objem 220 ml - Ø 60 mm
• vhodné do myčky na nádobí

• se skleněným víčkem
• objem 140 mm - Ø 60 mm, 250 ml - Ø 100 mm
• vhodné do myčky na nádobí

• se skleněným víčkem
• objem 250 mm, 500 ml, 1 l
• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo objem cena za kus
66702270 500 ml 87,50 Kč
66712270 220 ml 87,00 Kč

obj. číslo objem cena za kus
66722270 140 ml 86 Kč
66732270 250 ml 87 Kč

obj. číslo objem cena za kus
66532270 250 ml 93 Kč
66542270 500 ml 100 Kč
66552270 1 l 116 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OBJEM
220 ml

OBJEM
500 ml

OBJEM
250 ml

OBJEM
140 ml

OBJEM
500 ml

OBJEM
1 l

OBJEM
250 ml
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2 3Sklenice se šroubovým uzávěrem Sklenice 720 ml

Oválná sklenice se šroubovým uzávěrem.

• vhodné pro zavařování
• objem: 440 ml, 230 ml
• průměr: 82 mm, 66 mm
• materiál: sklo

Oválná sklenice se šroubovým uzávěrem.

• vhodné pro zavařování
• objem: 720 ml
• průměr: 82 mm
• materiál: sklo

1 Sklenice hranatá, 6 ks »Eckig«

Hranatá sklenice se šroubovým uzávěrem.

• jedno balení obsahuje 6 ks sklenic
• vhodné na zavařování
• objem: 270 ml, 190 ml, 100 ml, 45 ml
• průměr: 63 mm, 58 mm, 53 mm, 43 mm
• materiál: sklo

obj. číslo objem cena za bal.
66432270 270 ml 214 Kč
66452270 190 ml 189 Kč
66482270 100 ml 177 Kč
66492270 45 ml 215 Kč

obj. číslo objem cena za kus
66522270 720 ml 42,40 Kč

OBJEM
100 ml

OBJEM
45 ml

OBJEM
190 ml

OBJEM
230 ml

OBJEM
720 ml

OBJEM
270 ml

OBJEM
440 ml
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7

Sklenice se šroubovým uzávěrem 230 ml, 6 ks

Těsnící plastové víčko pro sklenice Weck

Dekorační etikety, 24 ks

Šroubovací uzávěr na lahve

Sklenice se šroubovým uzávěrem o objemu 230 ml.

• vhodné pro zavařování
• v balení je 6 ks
• objem: 230 ml
• průměr: 82 mm
• materiál: sklo

Těsnící plastové víčko pro zavařovací sklenice Weck

• velmi praktické pro uzavření načatých pokrmů
• balení 5 ks

Designové dekorační etikety.

• 24 ks v balení
• rozměry: 54 x 25 mm

Šroubovací uzávěr na lahev

• 6 ks v balení

obj. číslo objem cena za bal.
66502270 230 ml 161 Kč

obj. číslo průměr cena za bal.
40952270 Ø 82 mm 61,50 Kč
40962270 Ø 66 mm 53,50 Kč
40972270 Ø 63 mm 53,50 Kč
40982270 Ø 58 mm 53,50 Kč

obj. číslo cena za bal.
40852230 63 Kč

obj. číslo průměr cena za bal.
66722280 Ø 100 mm 103 Kč
66722282 Ø 60 mm 64 Kč
66722283 Ø 80 mm 77 Kč
66722281 Ø 120 mm 127 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OBJEM
230 ml
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2 Sklenice se šroubovým uzávěrem

Oválná sklenice se šroubovým uzávěrem.

• vhodné pro zavařování
• materiál: sklo

1 Lahev se šroubovým uzávěrem

Kulatá skleněná láhev.

• s víkem na závit
• vhodné pro všechny druhy nápojů
• materiál: sklo

obj. číslo objem cena za kus
66332270 1 l 56 Kč
66342270 500 ml 49,70 Kč
66362270 350 ml 46,10 Kč
66382270 250 ml 44,80 Kč

obj. číslo objem cena za kus
66202270 1 l 91 Kč
66242270 500 ml 76,50 Kč
66282270 250 ml 67,50 Kč
66292270 125 ml 72,50 KčOBJEM

250 ml
OBJEM

125 ml
OBJEM

350 ml
OBJEM

250 ml
OBJEM

500 ml
OBJEM

500 ml
OBJEM

1 l
OBJEM

1 l
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3 4Lahev s třmenovým uzávěrem 1l, vícehranná Láhev na smoothie, džus nebo mléko

Vícehranná skleněná láhev o objemu 1l.

• s tradičním třmenovým uzávěrem opatřeným těsnícím gumovým kroužkem
• vhodné pro všechny druhy nápojů
• sklenice jsou praktické na zavařování
• objem: 1 000 ml
• materiál: sklo, PP, ST

• s víkem na závit
• vhodné pro servírování smoothie či džusů
• objem: 250 ml, 500 ml, 1 l
• materiál: sklo

obj. číslo cena za kus
66192270 67,50 Kč

obj. číslo objem cena za kus
66402270 250 ml 32,50 Kč
66412270 500 ml 41,80 Kč
66422270 1 l 57 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OBJEM
1 l

OBJEM
500 ml

OBJEM
1 l

OBJEM
250 ml
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3 Odpeckovač třešní »Kirschomat«

Odpeckovač na čerstvé a konzervované třešně a višně.

• materiál: lakovaný hliník, SAN
• kapacita 15 kg ovoce za hodinu
• zásobník na pecky
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• 5 let záruka

1

2

Odpeckovač třešní »Kernetto«

Dvojitý odpeckovač třešní a švestek »Steinomat«

• materiál: PA, INOX
• lze umývat v myčce
• rozměry 131 × 89 × 25 mm
• záruka 5 let
• vhodné do myčky na nádobí

Univerzální mechanický odpeckovač švestek a třešní s dvěma hroty
a vysokou stabilitou, s odnímatelnou nádobkou na pecky.

• materiál: Pom, SAN, podstavec z lakovaného hliníku, hroty z nerezové oceli
• kapacita až 20 kg za hodinu
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• 5 let záruka

obj. číslo cena za kus
40012270 121 Kč

obj. číslo cena za kus
40602260 1 029 Kč

obj. číslo cena za kus
40702260 789 Kč
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4 5Odpeckovač třešní »Kernfix« Lis na citrusy »Juicy«

Mechanický odpeckovač na třešně s vysokým výkonem, se zásobníkem na pecky, 
vhodný pro odpeckování čerstvých, konzervovaných i zmrazených třešní nebo višní.
Má optimálně tvarovanou násypku pro snadné doplňování ovoce. 

• odpeckuje přibližně 12 kg třešní nebo višní za hodinu
• rozměry odpeckovače jsou: 210 x 110 x 305 mm
• materiál: rukojeť a vrchní díl ABS, zásobník SAN, odpeckovací jehla z prvotřídní nerezové oceli
• záruka 5 let
• vhodné do myčky na nádobí

S tímto pákovým lisem na citrusy získáte snadno a rychle z citronů nebo limetek 
maximum ovocné šťávy bez pecek a zbytků ovoce. Stačí ovoce rozkrojit na půl, 
vložit do lisu rozkrojenou částí dolů, zmáčknout a je hotovo. 
Lis má bytelnou konstrukci, jelikož je vyroben z lakovaného hliníkového odlitku vhodného pro styk
s potravinami. 

• rozměy lisu jsou: 220 x 75 x 50 mm
• nevhodné do myčky nádobí
• záruka 5 let

6 Odšťavňovač - lis na ovoce

Robustní odšťavňovač, pro výrobu šťáv, marmelád, ovocných pyré a podobně
ze syrového a vařeného ovoce nebo zeleniny, vyrobený z pocínované odlévané oceli.
Odšťavňovač je vybaven sítkem pro oddělování jader a vylisovaného ovoce nebo zeleniny, dále je opatřen 
šroubovou svorkou s gumovou podložkou pro pevné přichycení k pracovní desce bez jejího poškození.

• nevhodné do myčky nádobí 
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
40352260 487 Kč

obj. číslo cena za kus
30952270 201 Kč

obj. číslo cena za kus
97482260 913 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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4 Nálevka 2-dílná »Twix«

Dvě plastové nálevky, přizpůsobitelné pro každý typ 
sklenic a použitelné buď samostatně,
nebo dohromady pro získání co největšího nalévacího otvoru.

• větší nálevka je o vrchním průměru 130 mm a spodním 70 mm
• menší o vrchním průměru 75 mm a spodním 37 mm. 

• materiál: PP
• vhodné mýt v myčce na nádobí

5 Zavařovací trychtýř »Classic«

• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 130 × 170 × 67 mm, Ø 130 mm/ Ø 35 mm

21

3

Pasírovač »Finoletta«Pasírovací síto nerez »Standard«

Nálevka na zavařování, nerez

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 x 200 x 220 mm
• materiál: nerezová ušlechtilá ocel

Jemné pasírovací síto z nerezové oceli, s plastovou rukojetí, vhodné pro přípravu šťáv nebo pyré 
z ovoce a zeleniny.
Je osazeno opěrkami pro pohodlné a bezpečné umístění na mísu nebo hrnec a má odnímatelný 
pasírovací mechanismus, bez kterého jej můžete využívat jako klasické síto. 

• průměr síta je 200 mm
• materiál: nerezová ocel, plast ABS, pasírovací váleček z tvrdého dřeva

Nerezová nálevka s velkým otvorem vhodným i pro ovoce,
o horním průměru 130 mm a spodním 40 mm. 

• materiál: nerezová ocel
• vhodné mýt v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
11952260 1 283 Kč

obj. číslo cena za kus
11972270 340 Kč

obj. číslo cena za kus
12452260 264 Kč

obj. číslo cena za kus
12442270 210 Kč

obj. číslo cena za kus
11552270 94,50 Kč
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6 Trychtýř 3-dílný set 7 / 9 / 10,5 cm

 Sada tří plastových trychtýřů o průměrech 70 mm, 90 mm a 105 mm.

• materiál: PE

8 9

7

Kleště na zavařovací sklenice Zavařovací teploměr

Multi otvírák

Kleště pro uchopení horkých zavařovacích sklenic, z pochromovaného kovu, s gumovými konci
a plastovými držadly. 

• materiál: pochromovaný kov, gumové konce z PE a držadla z ABS 
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Zavařovací teploměr se stupnicí od 60 do 110°C.

• materiál: plech
• záruka 5 let
• nevhodné do myčky nádobí 

• pogumovaný vnitřní povrch pro bezpečné držení
• s funkcí kleští
• s řezačkou na sáčky nebo pytlíky
• snadno otevírá víka, plechovky, uzávěry lahví, uzávěry šroubů
• nevhodné do myčky nádobí 
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
51172211 69,50 Kč

obj. číslo cena za kus
10532270 142 Kč

obj. číslo cena za kus
40762270 270 Kč

obj. číslo cena za kus
10552270 101 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



• objem 0,75 l

obj. číslo popis cena za kus
9853275 Pálava 248 Kč
9853278 Cabernet sauvignon 248 Kč
9853281 Sekt Hradil 465 Kč

1 Vína - vinařství Radocha

i
Větší výber vín naleznete v našem Katalogu vína.

Na toto zboží se nevztahuje zákaznická sleva.i

Na toto zboží se nevztahuje zákaznická sleva.i

i
VÍNO jako DÁREK 
Nabízíme Vám možnost výroby dárkových krabic, etiket a visaček na víno
s vlastním logem a textem. Pro více informací kontaktuje svého obchodního 
zástupce nebo pošlete potávku na potisk@papera.cz

obj. číslo popis cena za kus
9853276 Frankovka rosé 217 Kč
9853270 Müller Thurgau 186 Kč
9853274 Rulandské šedé 248 Kč

• objem 0,75 l

2 Vína - vinařství Hradil

OBJEM
0,75 l

OBJEM
0,75 l
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Kuchyňská, grilovací zástěra

Silikonová podložka »Silicone«, 2 ks

Kuchyňská chňapka s neoprenem, 2 ks Kuchyňská rukavice s neoprenem, 2 ks

Bavlněná kuchyňská nebo grilovací zástěra.

• s nastavitelným krčním pásem pro správné upevnění
• opatřená praktickou kapsou
• materiál: 100% bavlna
• velikost: unisex
• rozměry: 700×850 mm

Sada dvou kusů silikonových podložek, vynikajících pod horké hrnce nebo pánve, vzhledem k velké flexibilitě lze tyto podložky použít i jako 
kuchyňské chňapky.

• rozměry 175 × 175 × 3 mm
• materiál: silikon
• tepelně odolné až do 230°C
• vhodné do myčky na nádobí

Tyto kuchyňské chňapky jsou vyrobeny z bavlny a na spodní části opatřeny protiskluzovým 
neoprenem, který zaručuje bezpečné uchopení hladkých skleněných forem, hrnců, pekáčů 
a podobně. Obě mají praktické poutko pro zavěšení.

• materiál: 100 % bavlna a neopren
• rozměr 195 × 200 mm
• tepelná odolnost do 190º C 

Tyto kuchyňské rukavice jsou vyrobeny z bavlny a na spodní části opatřeny protiskluzovým 
neoprenem, který zaručuje bezpečné uchopení hladkých skleněných forem, hrnců, pekáčů 
a podobně. Obě rukavice mají praktické poutko pro zavěšení. 

• materiál: 100 % bavlna a neopren
• rozměr rukavice 265 × 160 mm
• tepelně odolná do 190º C

obj. číslo cena za kus
15652270 313 Kč

obj. číslo cena za sadu
15622270 154 Kč

obj. číslo cena za sadu
15602270 210 Kč

i
Možnost potisku vlastním motivem.
Pro více informací kontaktuje svého obchodního zástupce nebo pošlete potávku na potisk@papera.cz

obj. číslo cena za sadu
15582270 192 Kč

30°
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6Grilovací vidlička

Kartáč na gril

Obracečka »Küchenfreund« Obracečka »Flonal«

Grilovací obracečka

Silikonová marinovací mašlovačka

Praktická nerezová grilovací vidlička.

• vhodná pro obracení a jednoduché servírování grilovaných pokrmů
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 400 x 31 x 21 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE a PP

Kartáč pro snadné čištění grilu.

• odstraní zbytky po grilování i na těžko přístupných místech
• vyrobeno z ušlechtuilé nerezové oceli
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• záruka 5 let
• není vhodné umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 386 x 65 x 30 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE a PP

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
• není vhodné umývat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Nylonová obracečka, se speciálně tvarovanou rukojetí pro lepší uchopení, 
ideální pro hrnce a pánve s nepřilnavým povrchem.

• tepelná odolnost až do 210°C
• délkou 280 mm
• materiál: PA
• lze umývat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Praktická nerezová grilovací obracečka. 

• vhodná pro snadné obracení grilovaných pokrmů
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 425 x 89 x 22 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE a PP

Šikovná silikonová grilovací mašlovačka.

• vhodná pro potírání grilovaných pokrmů
• s extra dlouhou pogumovanou rukojetí
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 382 x 42 x 2 mm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, plasty TPE, PP a SI

obj. číslo cena za kus
15082280 173 Kč

obj. číslo cena za kus
15072280 245 Kč

obj. číslo cena za kus
20152270 111 Kč

obj. číslo cena za kus
20352270 103 Kč

obj. číslo cena za kus
15092280 237 Kč

obj. číslo cena za kus
15062280 208 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1

4 5 6

2 3Grilovací kleště »Classic Spezial«

Grilovací kleště nerez Servírovací kleště »Standard« Pinzeta nerezová

Kleště na špekáčky nerez Kleště nerez

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

• délka 350 mm
• materiál: nerezová ocel, držadla TPE
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Jednoduché a praktické grilovací kleště se zahnutými 
konci, o délce 235 mm a 380 mm.

• materiál: nerezová ocel
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Velmi praktické servírovací kleště se zahnutými konci 
pro pohodlnější uchopení potravin. Kleště se snadno 
udržují, jelikož je možné je umývat v myčce nádobí.

• délka kleští je 305 mm
• materiál: chromovaná ocel, plast PP
• záruka 5 let

Kuchyňská pinzeta z prvotřídní nerezové oceli, praktický 
pomocník při vaření, smažení, grilování a servírování.

• rozměry: 290 × 65 × 22 mm
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Vysoce kvalitní zahnuté a rovné nerezové kleště
na špekáčky, klobásy atd., s profilovanými konci 
pro snadné držení, obracení a přenášení, vyrobené z jednoho kusu 
materiálu. 

• rozměry: zahnuté - 339 × 50× 60 mm, rovné - 354 × 68 × 24 mm
• materiál: nerezová ocel
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Kuchyňské kleště s rovnými konci, 
o délce 220 mm a 320 mm.

• materiál: nerezová ocel
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
15162270 141 Kč

obj. číslo popis cena za kus
12742270 zahnuté 269 Kč
12752270 rovné 247 Kč

obj. číslo cena za kus
15102270 89,50 Kč

obj. číslo délka cena za kus
12722270 235 mm 101 Kč
12732270 380 mm 131 Kč

obj. číslo délka cena za kus
12702270 220 mm 155 Kč
12712270 320 mm 266 Kč

obj. číslo cena za kus
12762270 201Kč
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2 3Pinzeta »Gentle«

Servírovací kleště »Classic Mini« Servírovací kleště nerez Obracečka, servírovací kleště
»Duetto Flonal«

Pečící a servírovací pinzeta »Gentle« Servírovací kleště »Komfort«

Pinzeta na přípravu a servírování pokrmů.

• vhodná pro pečení, smažení či servírování pokrmů
• tepelně odolná do 210 °C
• tvarovaná pro pohodlné a jisté uchopení
• na koncích opatřena vroubkováním zabraňujícím vyklouznutí
• vhodné pro nádobí s nepřilnavým povrchem 
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 290 x 50 x 16 mm
• materiál: PA

Servírovací kleště s nylonovým ukončením,
s uzamykatelným mechanismem a očkem na zavěšení.

• délka 255 mm, 335 mm
• materiál: nerezová ocel, černý nylon
• vhodné do myčky nádobí
• záruka 5 let

Servírovací kleště z prvotřídní nerezové oceli, 
vyrobené z jednoho kusu materiálu,
ideální pro servírování těstovin a salátů.

• délka 220 mm, 230 mm, 240 mm
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Nylonové servírovací kleště, s možností rozdělení
na dvě klasické obracečky, se speciálně tvarovanou
rukojetí pro lepší uchopení, ideální pro hrnce a pánve s nepřilnavým 
povrchem.

• tepelná odolnost až do 210°C
• délka 280 mm
• materiál: PA
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Masivní nylonová pečící a servírovací pinzeta.

• tepelně odolná do 210°C
• vhodná na nábobí s nepřilnavým povrchem
• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 332 x 67 x 38 mm
• materiál: PA - nylon

Servírovací kleště s nylonovým ukončením.
S uzamykatelným mechanismem a očkem na zavěšení. 

• materiál: nerezová ocel, černý nylon
• lze umývat v myčce na nádobí
• délka 340 mm
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
13692270 73 Kč

obj. číslo cena za kus
28692270 96,50 Kč

obj. číslo cena za kus
15122270 153 Kč

obj. číslo délka cena za kus
15172270 255 mm 137 Kč
15182270 335 mm 153 Kč

obj. číslo popis cena za kus
12772270 na salát 181 Kč
12792270 na špagety 184 Kč
12802270 na chřest 201 Kč

obj. číslo cena za kus
21002260 228 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 2 3Obracečka nerez, silikon »Silicone« Obracečka »Flexi«, 300 mm Obracečka »Profi«

Silikonová obracečka s nerezovou rukojetí,
ideální pro hrnce a pánve s nepřilnavým povrchem.

• tepelná odolnost až do 260°C
• materiál: silikon, rukojeť z nerezové oceli
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

Nylonová obracečka kombinovaná se silikonem
a díky této kombinaci použitelná jako obracečka
nebo stěrka, ideální pro hrnce a pánve s nepřilnavým povrchem.

• teplotní odolnost až do 210°C
• vhodné do myčky na nádobí
• materiál: PA, silikon
• záruka 5 let

Velice masivní, nylonová obracečka, s ostrou hranou
pro lepší oddělování potravin, se speciálně tvarovanou
rukojetí pro lepší uchopení. 

• teplotní odolnost až do 210°C
• délka 290 mm
• materiál: PA
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
15702270 179 Kč

obj. číslo cena za kus
15402270 252 Kč

obj. číslo cena za kus
20652270 221 Kč

4 5 6

7

Malá obracečka »Gourmetta«, 4 ks Grilovací kleště »Natur Pur« Dřevěná obracečka »Natur Pur«, 2 ks

Podložka na koláč a omeletu »Flic-Flac«

Sada čtyř malých, nylonových obraceček, ideální pro 
přípravu jídla do hrnce a pánve s nepřilnavým povrchem.

• délka 170 mm
• tepelná odolnost až do 210°C
• materiál: PA
• záruka 5 let

Grilovací kleště z bukového dřeva.

• s drážkami pro lepší uchopení masa
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• záruka 5 let
• rozměry: 320 x 70 x 20 mm
• materiál: bukové dřevo

Sada obraceček z kvalitního bukového dřeva.

• vynikající pro použití v pánvích s nepřilnavým povrchem
• délka: 295 mm
• 2 kusy v balení
• materiál: bukové dřevo
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• záruka 5 let

Podložka pro otáčení omelet nebo palačinek při pečení, 
o průměru 260 mm.

• tepelná odolnost až do 100°C
• materiál: PP
• vhodné do myčky na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za sadu
20452270 124 Kč

obj. číslo cena za kus
13882270 50,50 Kč

obj. číslo cena za kus
13802270 80 Kč

obj. číslo cena za kus
15262270 161 Kč
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obj. číslo cena za kus
13582280 280 Kč

8

9

11

10

12

Sekáček 7‘‘

Provázek na pečení červenobílý, 60 m

Provázek na pečení bílý, 60 m

Provázek na pečení bílý, 60 m

Silikonové provázky, 6 ks

Vysoce kvalitní sekáček na maso.

• čepel 17,8 cm
• nerezová ocel s plastovou rukojetí
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 300 x 77 x 18 mm
• materiál: ST, POM

Provázek na pečení, vhodný pro vaření a pečení, balení obsahuje 60 m.

• materiál: polyester

 Provázek na pečení, vhodný pro vaření a pečení, balení obsahuje 60 m. 
• materiál: viskóza

Provázek na pečení, vhodný pro vaření a pečení, balení obsahuje 60 m. 

• materiál: polyester

Praktické kuchyňské silikonové provázky na maso, ryby nebo zeleninu.

• vhodné do myčky na nádobí, do mikrovlnné trouby, ke smažení na pánvi, vaření v hrnci popřípadě    
  pečení v troubě
• tepelná odolnost do 260°C
• balení obsahuje 6 kusů
• materiál: silikon

obj. číslo popis cena za kus
15192260 2x 60 m 76 Kč
15192270 60 m 60 Kč

obj. číslo popis cena za kus
15232260 60 m 80 Kč

obj. číslo popis cena za kus
15212260 60 m 72,50 Kč
15212270 2x 60 m 56,50 Kč

obj. číslo cena za kus
15242280 139 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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6

8

7

Palička na maso plochá, extra velká Palička na maso a steaky »Steakmaster«

Palička na maso »Fatty« Palička na maso »Robusto« Palička na maso »Robusto-Spezial«

Tvořítko na hamburgery »Uno«

Steaker

Tvořítko na hamburgery

Extra velká a těžká plochá palička na maso plochá, vhodná pro rozklepávání masa bez 
poškození vláken.

• rozměry: 290 × 94 × 34 mm
• materiál: chromovaná ocel
• není vhodné mýt v myčce na nádobí

Palička na maso a steaky ve zvláště masivním provedení, s extra formovanou rukojetí 
pro dobré držení, se dvěma různými plochami, jedna s jemným profilem vhodným 
pro rozklepávání masa a druhá s malými noži pro přípravu steaků.

• vhodné na mytí v myčce na nádobí
• materiál: potažený hliník

Extra velká a těžká palička na maso.

• zvlášť těžká palička vážící 620 g
• dvě různé plochy o průměru 75 mm
• jedna plocha je hladká, druhá profilovaná
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 280 x 107 x 75 mm
• materiál: hliníkový odlitek s povrchem vhodným pro styk s potravinami

S tímto tvořítkem dokážete vyrobit velice snadno spoustu perfektních hamburgerů
o průměru 11 cm a tloušťce až 15 mm, a to i s rýhami, tak typickými pro správný hamburger. 
Tvořítko je vyrobeno z velmi kvalitního a lehce udržovatelného plastu a hliníku potahovaného povrchem vhodným pro 
tyk s potravinami. Lze jej umývat v myčce nádobí.

• materiál: hliník, plast TPR a ABS    

Steaker pro zkřehčení masa a docílení ještě lepší chuti.

• osazen 35 čepelemi
• pro větší bezpečnosti vybaven uzamykacím mechanismem
• plastové víčko pro bezpečné skladování
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 73 x 73 x 107 mm
• materiál: plast ABS, TPE a PS, nerezová ocel

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 x 160 x 60 mm
• materiál: ABS, TPE
• tvořítko lze umývat v myčce na nádobí
• záruka 5 let

obj. číslo cena za kus
62142270 699 Kč

obj. číslo cena za kus
62202260 692 Kč

obj. číslo cena za kus
62122270 497 Kč

obj. číslo cena za kus
62102260 266 Kč

obj. číslo cena za kus
62002260 452 Kč

Palička na maso, velmi stabilní a dobře vyvážená, 
se dvěma různými plochami, jedna s jemným profilem
vhodným pro rozklepávání masa a druhá s hrubou strukturou. 

• materiál: potažený hliník

Palička na maso ve zvláště masivním provedení, 
s extra formovanou rukojetí pro dobré držení, 
se dvěma různými plochami, jedna s jemným profilem vhodným 
pro rozklepávání masa a druhá s hrubou strukturou. 

• materiál: potažený hliník

obj. číslo cena za kus
62312260 297 Kč

obj. číslo cena za kus
62132260 486 Kč

obj. číslo cena za kus
62332260 189 Kč
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Silikonová podložka na pečení »Crispy«

Špikovací jehla nerezová

Držák na kukuřici »Spiky«, 4 ks Kroužky na roládu, 6 ks

Šikovná pečící podložka z čistého silikonu. Díky strukturovanému povrchu umožňuje proudění vzduchu pod pečeným pokrmem a tím urychluje pečení, zároveň díky tomuto proudění vzduchu je pokrm křupavější.
Velmi vhodná je tato podložka pro dietní kuchyni. Není nutné použít pro pečení tuk a tuk vypečený z pokrmu zůstane díky extra zpevněnému okraji v podložce. 
Podložku je možné použít při teplotách od - 40° do 240° C.

• vhodné mýt v myčce na nádobí, do mikrovlnné trouby, pro použití v lednici, v mrazničce
• rozměry: 400 × 280 mm

Šikovná pečící podložka z čistého silikonu. Díky strukturovanému povrchu umožňuje proudění vzduchu pod pečeným pokrmem a tím urychluje pečení, zároveň díky tomuto proudění vzduchu je pokrm křupavější. Velmi 
vhodná je tato podložka pro dietní kuchyni. Není nutné použít pro pečení tuk a tuk vypečený z pokrmu zůstane díky extra zpevněnému okraji v podložce. 
Podložku je možné použít při teplotách od - 40° do 240° C.

• vhodné mýt v myčce na nádobí, do mikrovlnné trouby, pro použití v lednici, v mrazničce
• rozměry: 400 × 280 mm

Držák na kukuřici s nerezovými hroty.

• vybaveno protiskluzovou rukojetí
• balení obsahuje 4 kusy
• materiál: rukojeť pryž a PS, hroty z nerezové oceli
• vhodné mýt v myčce na nádobí

Kroužky na závitky, nastavitelné v rozsahu od 45 do 53 mm, 6 kusů v balení. 

• materiál: velmi kvalitní nerezová ocel
• rozměry: průměr 45-53 x 10 mm
• vhodné mýt v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
30112260 314 Kč

obj. číslo cena za kus
12672270 82 Kč

obj. číslo cena za sadu
15142280 70,50 Kč

obj. číslo cena za sadu
10232280 101 Kč

13 14Odsávačka na polévání masa při pečení Odsávačka na polévání masa při pečení,
nerez

Odsávačka se stupnicí a se silikonovým balonkem, 
vynikající pomůcka pro snadné odsátí šťávy 
a polévání masa při pečení. 

• materiál: nylon, balonek ze silikonu
• vhodné do myčky na nádobí

Třídílný set na skládající se z nerezové odsávačky
se silikonovým balónkem, injekční jehly a čistícího
kartáčku. Ideální pro injektáž a podlévání masa při pečení. 

• materiál: nerezová ocel, silikonový balónek a nylonový kartáček
• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo cena za kus
15252270 143 Kč

obj. číslo cena za kus
61402260 378 Kč

obj. číslo cena za kus
61422280 260 Kč

15 Odsávačka na polévání masa při pečení, 
nerez

Třídílný set na skládající se z nerezové odsávačky
se silikonovým balónkem, injekční jehly a čistícího
kartáčku. Ideální pro injektáž a podlévání masa při pečení. 

• materiál: nerezová ocel, silikonový balónek a nylonový kartáček

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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3 4 5Jehla na špíz nerez, 3 ks Jehla na špíz nerez »Schwert« a »Lilie«, 3 ks Lanko na špíz, 2 ks

Sada tří kovaných, vysoce kvalitních jehel na špíz 
z nerezové oceli, se speciálním plochým tvarem 
zabraňujícím nežádoucímu otáčení masa na jehle.

• délka 230 mm, 310 mm, 370 mm
• vhodné do myčky na nádobí

Sada tří kovaných, vysoce kvalitních a velmi elegantních 
jehel na špíz z nerezové oceli, s mosaznou rukojetí, se 
speciálním plochým tvarem zabraňujícím nežádoucímu 
otáčení masa na jehle.

• délka 320 mm

Set dvou kusů jehel na špíz s flexibilními lanky, 
z nerezové oceli, vynikajících pro marinování již 
připravených špízů a úsporu místa na grilu.

• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo délka cena za bal.
12602270 236 mm 164 Kč
12612270 312 mm 192 Kč
12622270 370 mm 214 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
12642270 Schwert - 320 mm 510 Kč
12652270 Lilie - 245 mm 329 Kč
12662270 Lilie - 312 mm 347 Kč

obj. číslo cena za bal.
12632270 210 Kč

1 2Jehly na roládu, 10 ks Jehly na špíz, 4 ks

Sada 10 kusů jehel na závitky o délce 100 mm.

• materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel
• vhodné do myčky na nádobí

Jehly na špíz dlouhé 210 mm, se speciálním tvarem zabraňujícím nežádoucímu otačení masa 
na jehle při pečení, 4 kusy v balení. 

• materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel
• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo cena za bal.
10222270 37,50 Kč

obj. číslo cena za bal.
10242270 67,50 Kč



Textil / Obracečky / Grilovací kleště / Provázky / Paličky na maso / Na špíz / Na kuře

66

7 8

6

Napichovátka Bambus 10 cm, 50 ks Párátka dřevěná

Napichovátka Bambus

Bambusová napichovátka pro servírování nejrůznějších pokrmů.

• délka 10 cm
• 50 ks v balení
• nezanechá chuť napichovátka v pokrmu
• vhodné pro servírování hamburgerů, špízů či jiných pokrmů
• špičatý konec pro pohodlnější vpich do masa
• designové zakončení
• rozměry: 100 x 2,5 x 1 mm
• materiál: bambus

Dřevěná párátka z březového dřeva.
• balení po 300 ks

Bambusová párátka.
• balení po 1000 ks
• délka 65 cm
• nezanechá chuť párátka v pokrmu
• vhodné pro servírování hamburgerů, špízů či jiných pokrmů
• špičaté konce pro pohodlnější vpich do masa
• materiál: bambus

Bambusová napichovátka pro servírování nejrůznějších pokrmů.

• délka 9 cm, 15 cm, 25 cm
• nezanechá chuť napichovátka v pokrmu
• vhodné pro servírování hamburgerů, špízů či jiných pokrmů
• špičatý konec pro pohodlnější vpich do masa
• materiál: bambus

obj. číslo cena za bal.
52582270 45,40 Kč

obj. číslo balení cena za bal.
10472270 300 ks 30,10 Kč
52622260 1000 ks 48,50 Kč

obj. číslo popis balení cena za bal.
52522270 90 mm 100 ks 53,50 Kč
52542270 150 mm 70 ks 57 Kč
52562270 250 mm 50 ks 57 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Stojan na grilování drůbeže

Stojan na grilování celé drůbeže, o průměru 212 mm, vynikající pro rovnoměrné opékání, s miskou na stékající šťávu.

• materiál: nerezová ocel, miska opatřena nepřilnavým povrchem
• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo cena za kus
15152260 278 Kč
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Nůžky na drůbež »Classic«

Nůžky na drůbež »Modern«

Nůžky na drůbež

Kuchyňská jehla nerezová

Velmi masivní nůžky na drůbež z leštěné nerezové oceli, s pružinou a zajišťovací pojistkou, 
s kovaným a speciálně broušeným ostřím pro rychlé a efektivní porcování drůbeže. 

• materiál: leštěná nerezová ocel

Nůžky na drůbež s vnitřní pružinou a zajišťovací pojistkou, s masivní konstrukcí pro jednoduché,
rychlé a efektivní porcování drůbeže, v decentně matném provedení
a s výborným poměrem cena/výkon.

• materiál: nerezová ocel
• lze umývat v myčce na nádobí

Nůžky na drůbež s masivní konstrukcí pro jednoduché, rychlé a efektivní porcování drůbeže.

• záruka 5 let
• lze umývat v myčce na nádobí
• rozměry: 240 x 50 x 17 mm
• materiál: TPE - vysoce kvalitní plast, ušlechtilá nerezová ocel

 Vázací jehla z nerezové oceli, o délce 180 mm, pro uzavírání plněného masa nebo drůbeže.

• lze umývat v myčce na nádobí

obj. číslo cena za kus
13712260 765 Kč

obj. číslo cena za kus
13732280 373 Kč

obj. číslo cena za kus
13722280 250 Kč

obj. číslo cena za kus
12682270 57,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



DEJTE SI S NÁMI
ŠÁLEK KÁVY

Silné tělo robusty je zjemněno kvalitní směsí vybraných 
druhů arabik. 
Kávová směs s bohatou pěnou a výrazným aroma, 
s vyšším obsahem kofeinu. 

• směs: Arabica 40%, Robusta 60%

obj. číslo cena za kus
9857230 464 Kč

Káva z pravlasti kávovníku s velmi osobitou 
chutí a vůní, která se postupně rozvíjí, s tóny 
koření a květin, velmi aromatická.

• jednodruhová 100% Arabica

obj. číslo cena za kus
9857235 635 Kč

Delikátní, voňavá a sladká káva s tóny čokolády 
a karamelu, s krásným aroma.

• jednodruhová 100% Arabica

obj. číslo cena za kus
9857236 616 Kč

Speciálně připravená a pražená kontinentálním způso-
bem pro espresso s bohatou pěnou
a silným aroma. Vhodná jako základ cappuccina a dalších 
nápojů na bázi espresso kávy. Vhodné též pro nápojové 
automaty.

• směs: Arabica 80%, Robusta 20%

obj. číslo cena za kus
9857231 584 Kč

Středně pražená směs vybraných druhů arabik převážně
z jihoamerické oblasti s čokoládovo – medovým aroma. 
Počáteční ovocná chuť je následována sametově hebkou, 
lehce nasládlou chutí kávy bez náznaku hořkosti.

• směs: Arabica 100%

obj. číslo cena za kus
9857232 752 Kč

Čerstvě pražená zrnková káva nejvyšší kvality. Hmotnost 1 kg.

i
Celou nabídku naší kávy naleznete v katalogu Kancelářských potřeb, 
na stranách 542-552 nebo na našem e-shopu www.papera.cz
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Kávovar »Brasilia«

Kávovar »Brasilia Pluspro«

Kávovar Brasilia pro přípravu čerstvé kávy.

• vhodné pro elektrické, keramické i plynové varné desky
• pro 3, 6 a 9 šálků
• není vhodné pro indukční varné desky
• s pojistným ventilem 
• s tepelně izolační plastickou rukojetí - rukojeť lze i vyměnit
• se silikonovým těsnícím kroužkem pro optimální uzavření vodní komory
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 168 × 164 × 90 mm (3 šálky), 200 × 170 × 95 mm (6 šálků),
   240 × 192 × 110 mm (9 šálků)
• materiál: AL, SI, PA

Kávovar Brasilia Pluspro pro přípravu čerstvé kávy.

• vhodné pro elektrické, keramické, plynové i indukční varné desky
• pro 4 šálky a 6 šálků
• lze umývat v myčce na nádobí
• s pojistným ventilem s tepelně izolační plastovou rukojetí - rukojeť lze vyměnit
• se silikonovým těsnícím kroužkem pro optimální uzavření vodní komory
• rozměry: 170 × 133 × 105 mm (4 šálky), 200 × 140 × 110 mm (6 šálků)
• materiál: INOX - nerezová ocel, SI, PA

obj. číslo popis cena za kus
24602260 3 šálky 480 Kč
24622260 6 šálků 626 Kč
24642260 9 šálků 756 Kč

obj. číslo popis cena za kus
24662260 4 šálky 574 Kč
24682260 6 šálků 661 Kč

INDUCTION

INDUCTION



Na kávu / Sklenice / Konvice na čaj / Termosky / Hrnky / Džbány / Sklenice na víno / Otvíráky na víno / Solničky a pepřenky / Servírování / Příbory / Talíře / Prostírání

72

3 Konvice na kávu a čaj »Brasilia«

Konvice na kávu nebo čaj se sítkem.

• pro přípravu aromatické kávy nebo čaje
• z tepelně odolného skla
• rám z nerezové oceli
• jemné sítko pro zábranu pronikání např. bylinek do šálku
• objem: 500 ml
• záruka 5 let
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 144 x 135 x 101 mm
• materiál: PP, sklo, INOX - nerezová ocel

obj. číslo popis cena za kus
24702260 500 ml 417 Kč
24722260 1000 ml 482 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

BPA
FREE



1
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Kávovar »Brasilia Plus«

Elektrický šlehač na mléčnou pěnu »Brasilia« Konvička na mléko »Brasilia«

• objem 800 ml
• vhodné pro elektrické, keramické, plynové i indukční varné desky
• rozměry: 285 × 135 × 150 mm
• 5 let záruka

Šlehač na výrobu mléčné pěny.

• praktické ovládání jednou rukou
• bezdrátové
• mobilní použití pro napěnění teplého i studeného mléka
• odnímatelný nerezový šlehač
• elegantní štíhlý design
• nutné jsou dvě AAA baterie - nejsou součástí balení
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 248 x 16 x 16 mm
• materiál: INOX - nerezová ocel

Konvice na napěnění mléka.

• pro napěnění mléka
• díky výborně tvarovanému nalévacímu hrdlu je nalévání mléka pohodlné a bez rozlití
• vnitřní stupnice
• konvičku neohřívejte na sporáku
• objem: 600 ml
• záruka 5 let
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 111 x 135 x 95 mm
• materiál: INOX - nerezová ocel

obj. číslo cena za kus
24582260 765 Kč
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obj. číslo cena za kus
24762260 267 Kč

obj. číslo cena za kus
24782260 292 Kč

INDUCTION
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Mlýnek na kávu »Brasilia«

Nerezová dóza Dekorační šablony na cappuccino

Mlýnek pro pohodlné namletí čerstvé kávy.

• ruční mlýnek na kávu
• plynulé nastavení hrubosti mletí: jemný pro espresso, střední pro klasickou kávu, hrubý pro French Press
• s praktickým měřítkem pro mletou kávu - ukazuje počet šálků
• sklopná páka pro úsporu místa
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 203 x 78 x 50 mm
• materiál: INOX - nerezová ocel, KER, ACRYL

Dóza z nerezové oceli.

• pro pohodlné skladování například kávy, těstovin, cukru či mouky
• s těsnícím víčkem
• nadčasový design
• záruka 5 let
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: průměr 89 x 157 mm ( 950 ml), průměr 120 x 196 mm (1800 ml), průměr 132 x 220 mm (2300 ml)
• materiál: INOX - nerezová ocel, FE, PET

Dekorační šablony na cappuccino pro zdobení mléčné pěny.

• sada 3 kusů - hvězda, kytka, srdce
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• průměr šablony 100 mm
• držadlo pro praktické zvedání šablony

obj. číslo cena za kus
24902260 480 Kč

obj. číslo objem cena za kus
62362260 950 ml 254 Kč
62372260 1800 ml 328 Kč
62382260 2300 ml 374 Kč

obj. číslo cena za sadu
62862260 175 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

BPA
FREE
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1 Dvoustěnná termo sklenice, 2 ks

• objem 250 ml a 400 ml
• rozměry 85 × 85 × 90 mm (250 ml), 90 × 90 × 140 mm (400 ml)
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• není vhodné dávat do mikrovlnné trouby
• 5 let záruka
• balení 2 ks

obj. číslo objem cena za bal.
24942260 250 ml 334 Kč
24962260 400 ml 400 Kč

2 Skleněné hrnky CREMA

Vyrobeno z odolného skla, vhodné do mikrovlné trouby, ledničky a myčky.

• balení 6 ks

obj. číslo položka cena za bal.
8805945 hrnek 400 ml / 6 ks 638 Kč
8805946 hrnek latté 300 ml / 6 ks 638 Kč OBJEM

0,4 l

OBJEM

275 ml

OBJEM
0,3 l

OBJEM

225 ml

3 Hrnky na teplé nápoje

Skleněné hrnky vhodné pro přípravu teplých nápojů.

• originál balení 12 ks  

obj. číslo položka cena za kus
8802060 Irish Coffee 225 ml 56,50 Kč
8802063 Colombia 275 ml 58,50 Kč

OBJEM
400 ml

OBJEM
250 ml BPA

FREE
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4 Lžičky na kávu, 4 ks

• vyrobeno z kvalitní nerezové oceli

obj. číslo délka cena za bal.
62662260 110 mm 184 Kč
62682260 140 mm 196 Kč
62702260 210 mm 250 Kč

5 Šálek a podšálek PICCOLO a ESPRESSO

Bílý porcelán v provedení Hotel.

• dodáváme po balení 12 ks

6 Šálek a podšálek na kávu

Bílý porcelán v provedení Hotel.

• stohovatelný
• dodáváme po balení 6 ks

obj. číslo položka cena  za bal.
8803042 šálek na kávu 185 ml 231 Kč
8803043 podšálek na kávu 185 ml 266 Kč

obj. číslo položka cena za bal.
8803044 šálek piccolo 90 ml 374 Kč
8803045 podšálek piccolo 12,6 cm 434 Kč
8803046 šálek espresso 180 ml 447 Kč
8803047 podšálek espresso 14,5 cm 531 Kč

7 Šálek na espresso CREMA SHINE 

Ucelený sortiment šálků a hrnků s výraznými, odolnými, lesklými glazurami ve dvoubarevném provedení. Vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky.

OBJEM
80 ml

obj. číslo barva cena za kus
8806070 lila 75 Kč
8806071 azurová 75 Kč
8806072 zelená 75 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Skleněná konvice Teatime

Konvice na kávu nebo čaj se sítkem.

• z tepelně odolného skla
• pro podávání teplých nápojů do 100°C
• vhodné do mikrovlnné trouby
• víko vybaveno sítkem pro pohodlnější nalévání samotného čaje
• objem: 1 l, 1,5 l
• záruka 5 let
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 155 x 180 x 125 mm (1 l), 170 × 200 × 150 mm (1,5 l)
• materiál: PP, sklo, POM

obj. číslo objem cena za kus
24862270 1000 ml 218 Kč
24882270 1500 ml 306 Kč

OBJEM
600 ml

OBJEM
1 l

2

3

Konvice na přípravu čaje Teatime

Krabička na čajové sáčky z bambusu

Čajová konvice pro přípravu obzvláště aromatického čaje.

• z tepelně odolného skla
• velmi jemné sítko
• pokud je čaj dostatěčne vylouhovaný stačí sítko jednoduše vytáhnout
• objem: 600 ml
• záruka 5 let
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 152 x 152 x 102 mm
• materiál: PP, sklo, INOX - nerezová ocel

Box pro snadné skladování a přitažlivou rezentaci čajových sáčků, s osmi 
přihrádkami a víčkem osazeným magnetem.

• 5 let záruka
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry 280 × 160 × 90 mm
• materiál: bambusové dřevo, plexisklo

obj. číslo objem cena za kus
24802260 600 ml 535 Kč
24822260 1000 ml 584 Kč

obj. číslo cena za kus
15742260 520 Kč

OBJEM
1 l

OBJEM
600 ml

OBJEM
1,5 l

OBJEM
1 l

OBJEM
1 l

OBJEM
1,5 lBPA

FREE

BPA
FREE
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5Sítko na čaj s víčkem

Sítko na čaj s odkapávačem Lis na citrony

Vajíčko na čaj

Velmi praktické sítko s víčkem pro vylouhování všech druhů čajů nebo bylinek. Víčko lze zároveň 
po vyjmutí sítka ze šálku použít jako odkapávací misku. Vlastní sítko je vyrobené z nerezové 
oceli, neovlivňuje aroma louhovaných čajů a snadno se čistí.

• průměr sítka je 65 mm
• sítko lze umývat v myčce nádobí
• 5 let záruka

Sítko na čaj s odkapávačem sloužícím zároveň jako stojánek, s velmi snadným a komfortním 
požíváním.

• materiál: nerezová ocel
• sítko lze umývat v myčce nádobí
• 5 let záruka

Lis na plátky citronu z nerezové oceli, s pevnou konstrukcí a snadným použití.

• materiál: nerezová ocel
• lze umývat v myčce nádobí
• 5 let záruka

 Vajíčko na vylouhování čaje.

• průměr 40 mm
• sítko lze umývat v myčce nádobí
• materiál: nerezová ocel

obj. číslo cena za kus
15752260 123 Kč

8 Nádoba na med »Deluxe«

Speciálně konstruovaná nádoba na med s dávkovacím uzávěrem na spodní části 
a miskou pro odkapávání zbylého medu. Nádoba je vyrobená ze skla a víčko
s dávkovacím uzávěrem je z chromovaného plastu ABS. 

• objem nádoby je 200 ml
• rozměry: průměr 83 mm, výška 144 mm
• vhodné do myčky na nádobí

obj. číslo cena za kus
65132260 510 Kč

obj. číslo popis cena za kus
15362280 bez misky 66,50 Kč
15772280 s miskou 91 Kč

obj. číslo cena za kus
15822260 110 Kč

obj. číslo cena za kus
90882280 80 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 SIMAX konvice 0,35l MATURA montovaná

Konvice na kávu a čaj.

• dává čajům možnost vyniknout nejen svou chutí, vůní ale i vzhledem
• vhodná na elektrický a plynový sporák s rozptylovačem plamene
• vyrobena z odolné skloviny SIMAX
• odolná teplotám až od -40°C do 300°C
• vhodné pro styk s potravinami v domácnostech i profesionálních provozech
• dodržujte zásadu pozvolného ochlazování
• lze umývat v myčce na nádobí
• záruka 10 let
• vyrobeno z recyklovatelné skloviny
   bez kadmia a olova
• rozměry: 138 x 106 mm
• objem 0,35l

obj. číslo cena za kus
8802075 132 Kč

2 Termoska CONSTANT

Výrobek z prvotřídní nerezavějící oceli, rukojeť z odolného plastu. Uchová nápoje horké 
nebo studené dlouhodobě, je vynikající pro jejich podávání při cestování, v kanceláři 
apod., při běžném použití je nerozbitná.

4 Termoska plastová FAMILY COLOR 

Vynikající pro uložení a podávání horkých i studených nápojů - vyrobeno z prvotřídních odolných plastů - opatřeno skleněnou termoizolační vložkou - vybaveno dávkovacím uzávěrem pro snadné nalévání nápojů.

• mix barevné provedení

obj. číslo cena za kus
8805553 1 062 Kč

obj. číslo cena za kus
8805552 510 Kč OBJEM

1 l

OBJEM
1,2 l

3 Konvice MONTE CARLO s vyluhovacími sítky 

Konvice MONTE CARLE má široké dno, které přispívá k rychlému dosažení varu. Prostor-
né vyluhovací sítko je vhodné pro vyluhování čaje, bylinek i krájeného ovoce. Hrdlo kon-
vice je dostatečně velké pro snadné čištění uvnitř konvice. Jedná se o špičkový produkt 
vyrobený v České republice.

obj. číslo cena za kus
8805542 493 Kč

OBJEM
1,5 l

OBJEM
0,35 l
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5 Porcelánový servis ALL FIT ONE / CREMA

Porcelánový servis ALL FIT ONE má unikátně tvarované dno, které dokonale sedí 
na jediném univerzálním podšálku. Vyrobeno z prvotřídního porcelánu, vhodné do 
mikrovlnné trouby a myčky.

obj. číslo položka cena
8806230 1.Univerzální podšálek ALL FIT ONE / 12 ks 860 Kč
8806231 2. Šálek na espresso ALL FIT ONE / 12 ks 860 Kč
8806232 3. Šálek na cappuccino ALL FIT ONE / 12 ks 1 145 Kč
8806233 4. Hrnek na čaj ALL FIT ONE/ 6 ks 730 Kč
8806234 5. Hrnek na latte ALL FIT ONE/ 6 ks 1 029 Kč
8806212 6. nádoba na smetanu 250 ml / 1 ks 180 Kč
8806213 7. cukřenka / 1 ks 205 Kč

1.
2.

7.

6.

4. 5.

3.

6 Hrnek CREMA SHINE 

Ucelený sortiment šálků a hrnků s výraznými, odolnými, lesklými glazurami ve 
dvoubarevném provedení. Vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky.

7 Extra velký hrnek CREMA SHINE 

Ucelený sortiment šálků a hrnků s výraznými, odolnými, lesklými glazurami ve 
dvoubarevném provedení. Vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky.

OBJEMOBJEM
290 ml

obj. číslo barva cena za kus
8806073 lila 102 Kč
8806074 azurová 102 Kč
8806075 zelená 102 Kč

obj. číslo barva cena za kus
8806076 lila 187 Kč
8806077 azurová 187 Kč
8806078 zelená 187 Kč

860 ml

8 Hrnek na čaj

Bílý porcelán v provedení Hotel.

• objem 0,25 ml
• dodáváme po balení 6 ks

9 Konvice s víčkem

Konvice z bílého porcelánu s víčkem o objemu 0,4 l vhodná k servírování kávy nebo čaje.

obj. číslo cena za bal.
8802072 474 Kč

obj. číslo cena za kus
8802073 395 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



1 Džbán myDRINK + 4 poháry s víčkem

Džbán o ideálním objemu 2,5 litru má vychytanou přepážku pro oddělené vyluhování ovoce, bylinek nebo zeleniny. 
Přepážka je odnímatelná, což usnadňuje čištění.  Součástí jsou čtyři barevné poháry s víčky pro stylové servírování. 
Poháry jsou stohovatelné a lze je úsporně skladovat vložené ve džbánu. K výrobě džbánu i pohárů byl použit 
prvotřídní zdravotně nezávadný plast vhodný pro dlouhodobý styk s potravinami. Lze mýt v myčce na šetrné 
programy, odolné do 60 °C.

• obsah džbánu 2,5 l / obsah pohárů 0,4 l
• mix barev

OBJEM
2,5 l

OBJEM
0,4 lobj. číslo cena za kus

8806255 740 Kč
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2 Džbán do lednice TEO

Vynikající pro uložení džusu, vody, mléka apod. do dveří ledničky a pro jejich podávání.
Džbán je vyroben z žáruvzdorného borosilikátového skla, víčko z odolného plastu.
Barva bílá.

5 Sklenice myDRINK  

Tradiční tvar sklenic s atraktivním dekorem 2 asymetrických kroužků dává sklenicím myDRINK 
unikátní nadčasový vzhled. Vyrobeno z odolného silnostěnného skla. Vhodné do myčky.

OBJEM
1 lobj. číslo cena za kus

8806260 354 Kč

obj. číslo položka cena za bal.
8805465 1. sklenice 300 ml / 12 ks 624 Kč
8805466 2. sklenice 350 ml / 12 ks 704 Kč OBJEM

300 ml
OBJEM

350 ml

3 Láhev na nápoje s vyluhováním PURITY

Láhev na nápoje PURITY  je opatřena vyluhovacím sítkem, díky kterému lze přímo v láhvi 
vyluhovat kousky různých druhů ovoce, zeleniny a bylinek. Nádoba a sítko jsou vhodné 
do myčky.

obj. číslo cena za kus
8802155 493 Kč

OBJEM
0,7 l

4 Džbán BISTROT

Skleněný džbán, čiré sklo. Vhodný pro studené i teplé nápoje.

obj. číslo položka cena za kus
8802080 500 ml 84 Kč
8802081 1000 m 97 Kč



3.

6 Sklenice CASABLANCA

Silnostěnné sklenice, které lze vrstvit na sebe.

• dodáváme po balení 12 ks  

7 Sklenice INA

Hladké sklnice se siným dnem.

• dodáváme po balení 6 ks  

obj. číslo položka cena za bal.
8802008 whisky 256 ml 153 Kč
8802005 long dring 313 ml 157 Kč
8802009 long dring 341 ml 168 Kč

obj. číslo položka cena za bal.
8802010 1. voda 200 ml 304 Kč 
8802014 2. whisky 270 ml 329 Kč 
8802011 3. long dring 420 ml 442 Kč 

1. 2.
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9 Sklenice UNO VINO

Univerzální sklenice pro podávání bílých, 
červených, růžových i šumivých vín, s proužkem 
na stopce v 6 různých barvách pro jejich snadné 
rozlišení. Vyrobeno z prvotřídního českého 
křišťálového skla, vhodné do myčky.

• balení 6 ks

8 Utěrka na sklenice UNO VINO

Utěrka ze speciálního mikrovlákna vynikající pro 
snadné a rychlé osušení a vyleštění umytých vinných 
sklenic a nápojového skla do vysokého lesku.

• rozměr 50×50 cm

OBJEM
0,35 lobj. číslo cena za bal.

8806295 638 Kč

obj. číslo cena za kus
8806660 136 Kč

12 Karafa UNO VINO

Vynikající pro podávání bílých, růžových i červených vín, vody, nealkoholických nápojů 
apod. Víčko se štěrbinou ochrání nápoje v karafě a při nalévání je není třeba sundávat. 
Vyrobeno z prvotřídního borosilikátového skla a kvalitního plastu, vhodné do myčky.

obj. číslo cena za kus
8805558 243 Kč OBJEM

1 l

10 Sklenice BALLON / BANQUET

Nejvíce prodávané tvrzené nápojové sklo v gastronomii. 
Sklenička na nožce se hodí ke každé příležitosti.

• dodáváme po balení 12 ks

11 Sklenice LUCY

• české, odolné, moderní sklo
• extra čistá sklovina
• vysoká mechanická odolnost
• vhodné pro mytí v myčkách
• dodáváme po balení 6ks

obj. číslo položka cena za bal.
8802037 Sekt flétna 152 ml 414 Kč 
8802038 Bílé víno 195 ml  387 Kč
8802039 Červené víno 255 ml  414 Kč

obj. číslo objem cena za bal.
8802032 240 ml (sekt)  518 Kč
8802033 390 ml (bílé víno)  499 Kč
8802044 590 ml (červené víno) 530 Kč 

13 Karafa

Skleněná karafa s vyznačenou orientační ryskou, vhodné do gastra i pro domácnost.

obj. číslo položka cena za kus
8802083 karafa 0,5 l 57,50 Kč
8802084 karafa 1 l 68,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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5

Otvírák na korek chromový »Pedro« / matný »Fino« Otvírák na korek »Chianti«

Otvírák na korek  »Barolo« Nožík na folii »Mondo«

Jehlový otvírák na korek »Ah-So«

Otvírák PEDRO:
Pákový otvírák na korek značky MONOPOL, s otvírákem na korunkové uzávěry, z chromované 
extra leštěné zinkové slitiny, se speciálně kalenou a ostřenou ocelovou vývrtkou. 

Otvírák FINO:
Velmi masivní pákový otvírák na korek značky MONOPOL, s otvírákem na korunkové uzávěry, 
jemně leštěný, v matné úpravě, s kalenou, leštěnou a speciálně ostřenou ocelovou vývrtkou, 
dodávaný v dárkové krabičce se saténem.

Otvírák na korkové uzávěry značky MONOPOL, se šroubovým mechanismem 
pro pohodlné vytažení korkové zátky,jemně leštěný, s tvrzenou a speciálně ostřenou vývrtkou.

 Velmi masivní otvírák na korkové uzávěry značky MONOPOL, se šroubovým 
mechanismem pro pohodlné vytažení korkové zátky, jemně matně leštěný, 
s tvrzenou a speciálně ostřenou vývrtkou, dodávaný v dárkové krabičce se 
saténem.

• materiál: zinkový odlitek, vývrtka z tvrzené oceli. 

Ořezávátko na folii značky MONOPOL, z leštěného ušlechtilého kovu, díky klešťovému provedení 
možnost použití na různé velikosti lahví, je dodáváno v dárkové krabičce se saténem.

• materiál: zinkový odlitek

Speciální jehlový otvírák značky MONOPOL na klasický korkový uzávěr, s otvírákem na korunkový uzávěr, vyjme korkovou zátku bez poškození. 
S pomocí tohoto otvíráku můžete korkovou zátkou lahev opět uzavřít. 
Otvírák je vyrobený z jemně matně leštěného zinkového odlitku, jehly jsou z pružinové oceli, 
je vybaven ozdobným krytem a je dodáván v dárkové krabičce se saténem. 

obj. číslo popis cena za kus
6155336C Pedro 567 Kč
61603380 Fino 1 093 Kč

obj. číslo popis cena za kus
6255336C otvírák chromový 468 Kč
62553380 otvírák matný 549 Kč

obj. číslo cena za kus
62603380 765 Kč

obj. číslo cena za kus
62963380 341 Kč

obj. číslo balení cena
6285336C 1 ks 335 Kč
6285366C 12 ks v balení 3 636 Kč
62853380 dárkové balení 380 Kč
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Zátka na víno »Silvio«, »Vino«

Nálevka s uzávěrem »Luca«

Nálevka na víno »Lino«

Uzávěr na lahve »Campana«

Vakuová pumpička »Vita«

Sada 2 odkapávacích kroužků »Alessio«

Zátka na víno z nerezové matné oceli
a se silikonovým těsněním.

Uzavíratelná nálevka na víno.

• pro snadné nalévání bez odkapávání
• s univerzálním lamelovým korkem
• opatřená mechanickým uzávěrem
• v elegantním designu
• vrchní díl je vyrobený z ušlechtilé nerezové oceli
• záruka 5 let
• rozměry: 96 x 40,5 x 25,5 mm
• materiál: INOX - nerezová ocel, silikon

• z vysoce kvalitní nerezové oceli
• silkonový těsnicí povrch

• uzávěr na víno a jiné láhve

Vakuová pumpička.

• odstraní kyslík z otevřené lahve vína
• zabraňuje oxidačnímu procesu
• elegantní design
• vrchní díl je vyrobený z ušlechtilé nerezové oceli
• záruka 5 let
• rozměry: 119 x 29 x 16,5 mm
• materiál: INOX - nerezová ocel, silikon

• odkapávací kroužek bezpečně zachytí padající kapky

obj. číslo popis cena za kus
61913360 zátka „Silvio“ 226 Kč
61962280 zátka „Vino“ 222 Kč

obj. číslo cena za kus
61863360 271 Kč

obj. číslo cena za kus
61923360 226 Kč

obj. číslo cena za kus
61873360 218 Kč

obj. číslo cena za kus
61933360 250 Kč

obj. číslo cena za sadu
61843360 152 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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2Mlýnek na sůl a pepř »Classic«

Mlýnek na sůl a pepř nerezový »Traditionell« Mlýnek na sůl a pepř elektrický »Automatic«

Mlýnek na sůl a pepř »Classic «/ bílý, černý

Klasický mlýnek na pepř, sůl i jiné koření vyrobený z tvrdého bukového dřeva.
Mlýnek je vybaven vysoce kvalitním keramickým mlecím mechanismem. 
Hřídel je doplněna dodatečným středícím kroužkem pro pevné a přesné vedení. Vrchním stavitelným šroubem lze 
plynule regulovat hrubost mletí. Balení obsahuje vždy dva tyto stavitelné šrouby s označením „P“ a „S“ pro rozlišení 
obsahu mlýnku. 

• mlýnek je vysoký 18 cm, 24 cm, 28 cm
• materiál: tělo mlýnku z bukového dřeva, keramický mlecí mechanismus, kovové díly jsou z nerezové nebo   
   pochromované oceli

Mlýnek na pepř, sůl a další druhy koření s atraktivním vzhledem 
doplněným průhledným dílem. 
Je vyrobený z leštěné ušlechtilé nerezové oceli a vybavený velmi 
kvalitním keramickým mlecím mechanismem. 
Tento mlýnek umožňuje prostřednictvím spodního kroužku plynulé 
nastavení hrubosti mletí. Po odšroubování vrchního víčka můžete 
mlýnek snadno naplnit extra velkým množstvím koření nebo soli a tím 
pádem jej nemusíte často doplňovat. 

• výška mlýnku je 21 cm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, průhledný díl a podstavec z velmi 
kvalitního plastu a keramický mlecí mechanismus

Elektrický mlýnek na pepř, sůl a další druhy koření s atraktivním vzhledem 
doplněným průhledným dílem. Je vyrobený z leštěné ušlechtilé nerezové 
oceli, vybavený velmi kvalitním keramickým mlecím mechanismem
a osazený osvětlením. Tento mlýnek se velmi snadno ovládá jednou rukou
a umožňuje prostřednictvím spodního kroužku plynulé nastavení hrubosti 
mletí. Pro svůj provoz používá mlýnek 6 baterií typu AAA, které nejsou 
součástí balení. Modul s bateriemi a elektromotorem je umístěn ve vrchním 
nerezovém dílu, po jeho vyjmutí lze mlýnek naplnit kořením či solí. Spouští 
se stlačením víčka. 

• výška mlýnku je 21 cm
• materiál: ušlechtilá nerezová ocel, průhledný díl a podstavec z velmi 
kvalitního plastu
a keramický mlecí mechanismus

Klasický mlýnek na pepř, sůl i jiné koření vyrobený z tvrdého bukového dřeva,
alkovaného bílou barvou. Mlýnek je vybaven vysoce kvalitním keramickým
mlecím mechanismem. Hřídel je doplněna dodatečným středícím kroužkem
pro pevné a přesné vedení. Vrchním stavitelným šroubem lze plynule regulovat hrubost mletí. Balení obsahuje vždy 
dva tyto stavitelné šrouby s označením „P“ a „S“ pro rozlišení obsahu mlýnku. 

• mlýnek je vysoký 24 cm
• materiál: tělo mlýnku z bukového dřeva, keramický mlecí mechanismus, kovové díly jsou z nerezové nebo 
  pochromované oceli

obj. číslo popis cena za kus
63602260 18 cm 442 Kč
63622260 24 cm 506 Kč
63642260 28 cm 599 Kč

mlýnek

mlýnek

plnicí otvor
plnicí otvor

obj. číslo barva cena za kus
63662260 bílá 498 Kč
63682260 černá 498 Kč

obj. číslo cena za kus
63562260 356 Kč

obj. číslo cena za kus
63582260 475 Kč
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Mlýnek na sůl a pepř »Acryl« Mlýnek na koření s keramickou vložkou

Nerezová kořenka, s víčkem

Solnička / pepřenka / set  - »Berlin«

Nádoba na smetanu, med »Berlin« Cukřenka dávkovací »Berlin«

Solnička / pepřenka / set - »Traditionell«

Elegantní mlýnek z velmi kvalitního akrylátu, s keramickým mlecím mechanismem, 
který je vhodný pro použití na pepř, sůl i další druhy koření. 

• materiál: tělo z akrylátu, keramický mlecí mechanismus, hliník, měď
• rozměry mlýnku jsou 50 × 139 mm

Elegantní mlýnek z velmi kvalitního akrylátu, s keramickým mlecím mechanismem, 
který je vhodný pro použití na pepř, sůl i další druhy koření. 

• materiál: tělo z akrylátu, keramický mlecí mechanismus, hliník, měď
• rozměry mlýnku jsou 50 × 139 mm

Elegantní kořenka vyrobená z ušlechtilé nerezové oceli a opatřená plastovým transparentním 
těsnícím víčkem. Kořenku je možné umývat v myčce na nádobí.

• rozměr kořenky je: průměr 60 mm a výška 80 mm
• vhodné do myčky na nádobí

Skleněná solnička a pepřenka v tradičním tvaru, s nerezovými víčky, o objemu 50 ml.

• set obsahuje solničku i pepřenku

Klasicky tvarovaná nádoba na smetanu nebo med vyrobená ze skla a osazená víčkem 
z ušlechtilé nerezové oceli. 

• objem nádoby je 250 ml

Skleněná dávkovací cukřenka s nerezovým víčkem.

• vyrobená ze skla
• osazená víčkem z ušlechtilé nerezové oceli
• objem nádoby je 250 ml

Skleněná solnička a pepřenka s nerezovým víčkem, o objemu 50 ml.

• vhodné do myčky na nádobí
• set obsahuje solničku i pepřenku

obj. číslo cena za kus
63532260 195 Kč

obj. číslo cena za kus
63542260 157 Kč

obj. číslo popis cena za kus
69522260 větší otvory 178 Kč
69542260 menší otvory 178 Kč

obj. číslo popis cena
63102260 pepřenka 31,30 Kč
63012260 solnička 31,30 Kč
63112180 set - solnička, pepřenka 77 Kč

obj. číslo popis cena za kus
65362270 set - solnička, pepřenka 70 Kč
65372291 solnička 33,80 Kč
65382291 pepřenka 33,80 Kč

obj. číslo cena za kus
65302260 191 Kč

obj. číslo cena za kus
65342260 110 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Stolní souprava sůl,pepř,olej,ocet »Wien«

Dóza na cukr, parmezán »Wien«

Stolní souprava sůl, pepř »Wien« Kráječ na vajíčka Eggs + Hopp

Elegantní dochucovací souprava se skleněnou solničkou a pepřenkou o objemu 40 ml, dózami na 
olej a ocet o objemu 160 ml, ve stojánku z prvotřídní nerezové oceli. 

Skleněná dóza na cukr parmazán či med.

• s nerezovým stojánkem
• lžička v balení
• objem 150 ml

Elegantní dochucovací souprava se skleněnou solničkou a pepřenkou o objemu 40 ml, 
dózami na olej a ocet o objemu 160 ml, ve stojánku z prvotřídní nerezové oceli. 

Praktický kráječ na vejce a sýr 3v1.

• 3 kráječe pro různé nakrájení vajec či mozzarelly
• 6 měsíčků, plátky nebo půlky
• díky desce pod kráječem se zajistí dokonalé rozříznutí až do konce
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• rozměry: 140 x 102 x 75 mm
• materiál: PP, INOX - nerezová ocel

obj. číslo popis cena za kus
65052260 souprava 433 Kč
65092291 lahvička 134 Kč

obj. číslo cena za kus
65112260 328 Kč

obj. číslo cena za kus
10452260 218 Kč

obj. číslo popis cena za kus
65022260 souprava 160 Kč
65072291 lahvička 43,60 Kč
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Stolní zvonek

Zásobník na umělé sladidlo

Stolní odpadkový koš 1 l Lžička na vejce, 6 ks

Stojánek na vejce »Tri«, 6 ks / »Punto«, 3 ks

• rozměry 91 × 91 × 58 mm

Velice elegantní zásobník na umělé sladidlo
z matné nerezové oceli.
S dávkováním - jedno stlačení jedna pilulka, a snadným doplňováním 
prostřednictvím velkého víčka. 

• rozměry: průměr 50 mm, výška 80 mm
• materiál: nerezová ocel, plast

Stolní odpadkový koš 1l, s průměrem 125 mm 
a výškou 140 mm. 

• materiál: SAN
• vhodné do myčky na nádobí

Sada šesti lžiček na vejce, s délkou 145 mm, 
z kvalitního plastu.

• materiál: SAN
• vhodné do myčky na nádobí

Stojánek na vejce „TRI“:
Set šesti kusů stojánků na vejce trojúhelníkového tvaru o průměru 105 mm, z velmi kvalitního plastu ABS.

• vhodné do myčky na nádobí
• rozměry 106 × 106 × 21 mm

Stojánek na vejce „PUNTO“:

Set tří kusů kulatých stojánků na vejce o průměru 100 mm, z kvalitního plastu.
• materiál: SAN
• rozměry: 100 × 100 × 20 mm

obj. číslo cena za kus
63202230 483 Kč

obj. číslo cena za kus
21202270 112 Kč

obj. číslo cena za bal.
20842280 39,90 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
20622270 Punto 56,50 Kč
20702241 Tri 77 Kč

obj. číslo cena za kus
65172260 148 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Na kávu / Sklenice / Konvice na čaj / Termosky / Hrnky / Džbány / Sklenice na víno / Otvíráky na víno / Solničky a pepřenky / Servírování / Příbory / Talíře / Prostírání

89

1

2

Keramické misky »Tapas + Friends«

Servírovací talíř

• lze umývat v myčce na nádobí
• vhodné do mikrovlnné trouby
• materiál: keramika
• 5 let záruka

• ideální pro servírování jídla
• jednoduché vyčištění
• není vhodné mýt v myčce na nádobí
• odolný proti mastnotě a voděodolný povrch
• materiál: SL, BAM
• 5 let záruka

obj. číslo velikost balení cena za bal.
69752641 - 24 x 4 ks 2 551 Kč
6975224A 78x50x15 mm 4 ks 121 Kč
6975224B 74x74x25 mm 4 ks 121 Kč
6975224C Ø 70x20 mm 4 ks 121 Kč
6975224D 85x70x20 mm 4 ks 121 Kč

obj. číslo popis cena za kus
69622270 330 x 230 x 10 mm 240 Kč
69632270 250 x 175 x 10 mm 201 Kč
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3 Servírovací talíř »Tapas + Friends«

• rozměry 32 x 18 x 1 cm
• snadno se čistí
• vyrobené z vysoce kvalitní přírodní břidlice a bambusu

obj. číslo cena za kus
69462270 218 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Držák příborů »Tapas + Friends« / 3 přihrádky Keramické misky »Tapas + Friends« / 4 přihrádky

Držák na nádobí Stojánek na marmelády »Tapas + Friends« se 4 skleničkami

• 3 přihrádky
• vhodné pro gatronomické provozy nebo domácnost
• nevhodné pro mytí v myčce na nádobí
• materiál: bambus
• 5 let záruka

• nevhodné pro mytí v myčce na nádobí
• vhodné pro gatronomické provozy nebo domácnost
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus
• 5 let záruka

• nevhodné pro mytí v myčce na nádobí
• ideální pro ukládání příborů nebo kuchyňského nářadí
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus
• rozměry: 135 × 100 × 100 mm
• 5 let záruka

Stojánek na marmelády se 4 skleničkami o objemu 200 ml + 4 keramické lžičky.

• nevhodné pro mytí v myčce na nádobí
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus, keramika, sklo
• rozměry: 135 × 100 × 100 mm
• 5 let záruka

obj. číslo cena za kus
69822270 372 Kč

obj. číslo cena za kus
69802270 417 Kč

obj. číslo cena za kus
69862270 146 Kč

obj. číslo cena za kus
69902260 539 Kč
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Pohárek na vejce »Tapas + Friends« / 2 ks

Stolní odpadkový koš »Tapas + Friends«

Solnička a pepřenka »Tapas + Friends«

Držák na ubrousky

• elegantní design
• snadné umývání
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus
• záruka 5 let
• rozměry: Ø 47 × 58 mm

• přírodní, elegantní design
• pro profesionální prostírání nebo pro použití v domácnosti
• praktická odnímatelná plastová vložka, pro snadné omývání
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: INOX, bambus, PP
• záruka 5 let
• rozměry: 170 × Ø 120 mm

Vhodné pro ubrousky o velikosti 33 × 33 cm.

• ochrana proti větru
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus, INOX
• záruka 5 let
• rozměry: 215 × 200 × 70 mm

obj. číslo cena za kus
70082270 165 Kč

obj. číslo cena za kus
69882270 496 Kč

obj. číslo cena za kus
69942270 391 Kč

obj. číslo cena za kus
70042270 165 Kč

• objem cca 20 ml
• elegantní design
• nelze umývat v myčce na nádobí
• materiál: bambus
• záruka 5 let
• rozměry: 100 x 50 x 70 mm
• megnet drží nádobky u sebe

Uvedené ceny jsou bez DPH.



1

3

Příbory dezertní CLASSIC

Stojánky na příbory

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli. Klasický design a dokonalé provedení řadí výrobky 
TESCOMA Classic do kategorie vysoce kvalitních příborů pro každodenní použití.

Vhodné v gastonomických provozech, tak i v domáctnosti.
Ideální pro ukládání příborů a jiného kuchyňského nářadí.

• 1. rozměry: Ø 120 × 135 mm
• 2. rozměry: Ø 100 × 130 mm
• 3. rozměry: Ø 68 × 103 mm

obj. číslo položka cena za bal.
8805971 1. lžička čajová 14 cm / 6 ks 230 Kč
8805972 2. lžička na latte 18 cm / 3 ks 198 Kč
8805976 3. lžička mocca Classic 11 cm / 6 ks 211 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
69002211 1. 84 Kč
69012211 2. 114 Kč
69022211 3.  164 Kč

1.

2.

3.
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2 Příbory Fortuna

Příbory z chromované oceli 18/0 o síle materiálu 2 mm s lesklou povrchovou úpravou.

• dodáváme po balení

obj. číslo položka balení cena za bal.
8803050 vidlička jídelní 12 ks 287 Kč
8803051 nůž jídelní 12 ks 486 Kč
8803052 lžíce jídelní 12 ks 287 Kč
8803053 lžíce na kávu 12 ks 220 Kč
8803054 lžíce dlouhá 18 cm 12 ks 262 Kč
8803074 vidlička moučníková 12 ks 199 Kč
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4 Talíř HOTEL

Bílý porcelán v provedení Hotel.

• dodáváme po balení 6 ks

5 Servis GASTRO / EURO

Talíře z bílého porcelánu vhodné ke školnímu stravování.

obj. číslo položka cena za bal.
8803040 talíř mělký 20 cm 374 Kč
8803041 talíř mělký 26 cm 649 Kč
8803049 talíř hluboký 23 cm 561 Kč

obj. číslo položka balení cena za bal.
8803033 talíř dezertní 19 cm 6 ks 408 Kč 
8803034 talíř hluboký 22 cm 6 ks 509 Kč 
8803035 talíř mělký 26 cm 6 ks  474 Kč

6 Miska CHEF‘S

Misky jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Mají multifunkční využití. Mají praktický tvar bez prolisu. Stohovatelné. 
Dají se mýt v myčce a používat do mikrovlnné trouby.

obj. číslo položka balení cena za bal.
8805585 60 mm 24 ks 21,90 Kč
8805580 100 mm 6 ks 25 Kč
8805581 120 mm 6 ks 30,10 Kč
8805582 140 mm 6 ks 36,90 Kč
8805583 170 mm 6 ks 72 Kč
8805584 200 mm 6 ks 91,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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1 Prostírání »Coolorista«

• s pěkně strukturovaným povrchem
• dělá zajímavý barevný efekt na stole s průhledným pohledem
• snadné omytí
• záruka 5 let
• vhodné mýt v myčce na nádobí
• materiál PP
• rozměr: 450 × 325 mm

obj. číslo barva cena za kus
9801411 černá 64 Kč
9801415 žlutá 64 Kč
9801414 zelená 64 Kč
9801413 purpurová 64 Kč
9801412 tyrkysová 64 Kč
9801410 bílá 64 Kč
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2 Prostírání »Peking«

• záruka 5 let
• materiá: vinyl
• rozměr: 455 × 290 mm

obj. číslo barva cena za kus
9801419 bílá 50,50 Kč
9801418 béžová 50,50 Kč
9801422 černá 50,50 Kč
9801417 žlutá 50,50 Kč
9801416 oranžová 50,50 Kč
9801420 červená 50,50 Kč
9801423 zelená 50,50 Kč
9801421 kobaltová modrá 50,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Mlsejte bez výčitek
Lahodná kombinace pražených arašídů, pražených lískových

jader ve spojení s vysoce kvalitní belgickou čokoládou.
www.papera.cz


