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Bio nádobí z cukrové třtiny

Papírové sáčky pro rychlé občerstvení  BIO

Bioplastové kelímky a příbory PLA

Jednorázové výrobky u cukrové třtiny vykazují neuvěřitelné vlastnosti použití. Jsou stabilní, mají hladký jemný povrch, mohou být použity v mikrovlnných troubách a jsou 100% biologicky odbouratelné 
a kompostovatelné. A to nejlepší – rostliny dorůstají do jednoho roku – mají vysokou ekologickou udržitelnost.

• prodáváme po balení 50 ks

Praktické sáčky pro rychlá občerstvení přispívají k hygieně podávání, přenosu a konzumaci pokrmů u street food prodeje.
Nepromastitelný a bariérový papír je výborný materiál pro přímé balení potravin. Povrchové ošetření papíru umožňuje nejen bezpečné zabalení a přemístění potravin, ale navíc dovoluje potravinám dýchat.

Polylactic acid, neboli kyselina polymléčná, ve zkratce PLA nebo C-PLA,  je bio plast vyráběný z rostlinného škrobu, s podobnými vlastnostmi jako plasty vyráběné z ropy.
Výrobky z bioplastů PLA a CPLA vypadají jako konvenční plasty na bázi ropy, ale na rozdíl od těchto plastů jsou zcela biologicky rozložitelné.

obj. číslo  položka cena za bal.
A8913530 Talíř kulatý BIO Ø 22 cm 134 Kč
A8913514                    Talíř dělený na 3 porce BIO Ø 26 cm 189 Kč
A8913510                    Miska kulatá BIO 300 ml 94 Kč
A8913511 Miska kulatá BIO 500 ml 131 Kč
A8913531 Box na hamburgery 152 x 150 x 78 mm 209 Kč

obj. číslo  položka cena za bal.
A9600094 Sáčky na hranolky 10+5 x 11 cm / 300 ks 82 Kč
A9600095 Sáček na párek v rohlíku 8+3,5 x 20 cm /300 ks  99 Kč
A9600096 Sáčky na hamburger 16 x 16 cm / 500 ks 143 Kč
A9600020 Sáček na kebab 16 x 16 cm / 500 ks 143 Kč

obj. číslo  položka balení cena za bal.
A8913533 Kelímky 0,2 l Ø70 mm              100 ks 115 Kč
A8913534 Kelímky 0,3 l Ø84 mm                50 ks 126 Kč
A8913535 Kelímky 0,5 l Ø102 mm              50 ks 199 Kč
A8913536   Nůž bílý BIO 100 ks 143 Kč
A8913537 Vidlička bílá BIO 100 ks 143 Kč
A8913538 Lžíce bílá BIO 100 ks 185 Kč

Biologické nádobí je z vláken cukrové třtiny.
Všechny produkty jsou biologické, odbouratelné a kompostovatelné, je možné 
použít nádobí i do mikrovlnné trouby a na zamrazení.

Na letní párty si pořiďte nádobí, které neničí planetu Zemi 
a je 100% rozložitelné.

50

BIO

• vyrobeno z cukrové třtiny

KOMPOSTOVATELNÉ

KOMPOSTOVATELNÉ
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Kelímky čiré na nápoje

Kelímky průhledné na studené nápoje

Tácky papírové + kraft Plastové nádobí

Kelímky na horké nápoje

obj. číslo položka balení karton cena za bal.
A8800310 kelímek 0,3 l 50 ks 800 ks 84 Kč
A8800311 kelímek 0,4 l 50 ks 800 ks 96 Kč
A8800312 kelímek 0,5 l 50 ks 800 ks 119 Kč
A8800313 víčko s křížovým otvorem 50 ks 800 ks 36 Kč
A8800314 víčko vypuklé s otvorem 50 ks 800 ks 45 Kč
A8800315 víčko vypuklé bez otvoru 50 ks 800 ks 45 Kč

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

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

Kelímky z průhledného polypropylen plastu, jednorázové použití.

• dodáváme po balení

max
40 °C

obj. číslo obsah balení karton cena za bal.
A8800330 0,2 l 100 ks 3 000 ks 42,50 Kč
A8800380 0,3 l 100 ks 2 500 ks 74 Kč
A8800500 0,5 l 50 ks 1 600 ks 38,90 Kč

Šálek a šálek s ouškem, kávový a automatový kelímek hnědo-bílý. Jednorázové nádobí vhodné pro teplé nápoje.

• dodáváme po balení

obj. číslo položka balení karton cena za bal.
A8800280 kávový kelímek 180 ml 100 ks 3 000 ks 67 Kč
A8800285 automatový kelímek 180 ml 100 ks 3 000 ks 75 Kč
A8800660 šálek bílý s ouškem 180 ml 60 ks 1 200 ks 93 Kč
A8800661 šálek tmavý s ouškem 180 ml 60 ks 1 200 ks 93 Kč
A8800581 kelímek 0,2 l 50 ks 1 000 ks 46,90 Kč
A8800591 víčko 100 ks 1 000 ks 49,50 Kč
A8801000 míchátko 1000 ks 5000 ks 57 Kč

max
100 °C

max
70 °C

max
70 °C

• papírové tácky s kulatými rohy na jednorázové použití vyrobené z bílé 
hladké lepenky
• typ kraft - materiál s ochranou bariérou proti tukům

Kulaté talíře, misky a oválná miska z bílého plastu, jednorázové použití. Vhodné i pro užití 
v mikrovlnných troubách (mimo talíř mělký 17 cm). Vyrobeno z polypropylenu (PP).

• dodáváme po balení

obj. číslo položka rozměry balení karton cena za bal.
A8900100 tácek č. 3 11x17 cm 250 ks 2000 ks 118 Kč
A8900220 tácek č. 4 13x20 cm 250 ks 1000 ks 131 Kč
A8900947 tácek č. 3c kraft 10x16 cm 100 ks 2000 ks 37,50 Kč
A8900948 tácek č. 4c kraft 13x20 cm 100 ks 1000 ks 62 Kč

obj. číslo položka průměr balení karton cena za bal.
A8901770 talíř mělký 17 cm 100 ks 1 600 ks 120 Kč
A8901780 talíř PP mělký 22 cm 100 ks 1 000 ks 183 Kč
A8901790 miska PP hluboká 500 ml 15 cm 100 ks 1 000 ks 187 Kč
A8903800 miska PP oválná 250 ml - 250 ks 2 000 ks 237 Kč

max
70 °C

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Matrice jsou vhodné do balicího stroje MenuPACK ECO a jsou určené pro zatavování misek různých rozměrů.
Zatavovací misky jsou ideálním řešením pro transport a dočasné uchování pokrmů.
Každá matrice obsahuje silikon s dlouhodobou životností.

100% BIO tašky 25+12x45 cm jsou vyrobeny z pšeničného, bramborového či kukuřičného škrobu.
Pro výrobu našich BIO tašek je použit biodegradabilní materiál, který je vyroben z PLA (kyseliny polymléč-
né), přičemž suroviny, které jsou pro výrobu těchto BIO kompostovatelných tašek používané, jsou části 
rostlin. Tyto rozložitelné tašky po svém použití nepatří mezi plastový, nýbrž mezi BIO odpad.

• tloušťka 15 mic.
• balení 50 ks

Zatavovací PET peel/PP fólie pro misky je vhodná k zatavování různých druhů potravin v ochranné 
atmosféře, ale i bez ochranné atmosféry. Zatavovací fólii typu PEEL lze z misky po zatavení snadno sloup-
nout. 
• váha 3 kg
• šířka 185 mm

Zatavovací fólie na misku pevně přilne. Hotové jídlo je v zatavovacích miskách zatavovací fólií hermeticky 
uzavřeno a nehrozí, že by během cesty k zákazníkovi skončilo mimo zatavovací misku.
Zatavovací fólie má na roli návin 250 m.
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Zatavovací stroj Menupack ECO

Matrice pro zatavovací stroje

Fólie k zatavovacím miskám Taška BIO kompostovatelná 25+12x45 cm

Zatavovací balička hotových jídel, která ve spojení se zatavovacími miskami a zatavovací fólií spolehlivě zajistí nejlevnější balení obědů. 

Kompaktní balicí stroj MenuPACK EKO je optimální stroj pro balení do misek a je určený pro restaurace, vývařovny a jídelny. Zatavovací balička je ideální do menších a středních provozů, pro snadné balení hotových jídel do 
misek určených zejména pro rozvoz zákazníkům. Balící stroj je vhodný do kuchyní, výdejních okének. Zabalí až 160 hotových jídel za hodinu. Přístroj je vhodný pro umístění na pracovní stůl či pult.

obj. číslo cena za kus
A9997420 24 640 Kč

obj. číslo cena za bal.
A9997430 95 Kč

obj. číslo  Poz. Menupack cena za kus
A9997422 1. 1D ECO 3 078 Kč
A9997423 2. 2D ECO 3 078 Kč
A9997424 3. 3D ECO 3 078 Kč
A9997425 4. polévka 2ks hranatá ECO 3 267 Kč
A9997426 5. polévka 2ks kulatá 3 078 Kč
A9997427 6. polévka 1 ks ECO 3 078 Kč

1.

2.

3.

4.

5.

6.

obj. číslo  Typ cena za roli
A9997428 PET/PEEL 778 Kč
A9997429 PET/PP 185 mm 740 Kč



Zatavovací BIO misky jsou vyrobeny z biomasy (nevyužité odpadní zbytky cukrové 
třtiny po jejím průmyslovém zpracování).  Černé misky jsou z polypropylenu.

Zatavovací miska pro matrici 3D.

Vhodné pro podávání všech druhů pokrmů, především polévky a omáčky. Misky na polévku se 
mohou uzavřít plastovým víčkem nebo pomocí zatavovací fólie a zatavovacího stroje. Misky jsou 
ideálním řešením pro balení hotových jídel, pro jejich následný rozvoz a dočasné uchování před 
jejich konsumací.

Zatavovací miska pro matrici na polévku 1ks  a 2ks.

Párty léto
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2Zatavovací miska 1D (1 dílná) 227x178xV mm

Zatavovací miska 3D (3 dílná) Zatavovací miska hranatá 
na polévku - černá

Zatavovací miska PP na polévku

Plastové víčko hranaté
PET - transparentní

Zatavovací miska 2D (2 dílná) černá PP 227x178xV mm ideal pack®

Zatavovací BIO misky jsou vyrobeny z biomasy (nevyužité odpadní zbytky cukrové třtiny 
po jejím průmyslovém zpracování). Černé misky jsou z polypropylenu.

Zatavovací miska pro matrici 1D.

Zatavovací miska pro matrici polévka hranatá (2ks) 
Menupack ECO.

• PP 180x113x62 mm PP 500 ml ideal pack®

• 234x185x18 mm na zatavovací misky ideal pack®

Zatavovací BIO misky jsou vyrobeny z biomasy (nevyužité odpadní zbytky cukrové třtiny 
po jejím průmyslovém zpracování).  Černé misky jsou z polypropylenu.

Zatavovací miska pro matrici 2D.

obj. číslo  barva výška balení cena za bal.
A9997431 bílá BIO 50 mm 50 ks 489 Kč
A9997432    černá 50 mm 50 ks 175 Kč
A9997433 černá 30 mm 50 ks 149 Kč

obj. číslo  barva výška balení cena za bal.
A9997472 černá 50 mm 50 ks 175 Kč
A9997473 černá 30 mm 50 ks 149 Kč

obj. číslo  barva výška balení cena za kart.
A9997481 černá 62 mm 690 ks 2 432 Kč

obj. číslo  barva balení cena za bal.
A9997441 transpar. 50 ks 239 Kč

obj. číslo  barva výška balení cena za bal.
A9997461 bílá BIO 50 mm 50 ks 489 Kč
A9997462   černá 50 mm 50 ks 175 Kč
A9997463 černá 30 mm 50 ks 149 Kč

obj. číslo  barva objem balení cena za bal.
A9997450 transparentní 250 ml 50 ks 65 Kč
A9997451 černá 250 ml 50 ks 61 Kč
A9997452 transparentní 500 ml 50 ks 97 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Minerální voda z oblasti Karlových Varů. Příchutě dodávají jemnou sladkost
 a zároveň zachovávají typickou svěžest a vyjímečnou minerální kompozici.

• dodáváme po balení  6 ks

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

• dodáváme po balení 6 ks (1,5 l) , 8 ks (0,5 l)
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MATTONI - přírodní1

Přírodní minerální voda Mattoni z oblasti Karlových Varů.

• balení 6  ks                                                                                                                           

obj. číslo popis cena za bal.
A9852424 perlivá 97 Kč
A9852437 neperlivá 97 Kč
A9852431  jemně perlivá 97 Kč OBJEM

1,5 l

10 b.

AQUILA2
Aquila voda má znamenitou svěží chuť, pH neutrální a díky své kvalitě 
splňuje ta nejpřísnější kritéria.

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

obj. číslo popis balení cena za bal.
A9852460 perlivá / 0,5 l 12 ks 153 Kč
A9852461 neperlivá / 0,5 l 12 ks 153 Kč
A9852462 jemně perlivá / 0,5 l 12 ks 153 Kč
A9852450 perlivá / 1,5 l 6 ks 69 Kč
A9852451 neperlivá / 1,5 l 6 ks 69 Kč
A9852452 jemně perlivá / 1,5 l 6 ks 69 Kč OBJEM

1,5 l
OBJEM
0,5 l

-25%

DOBRÁ VODA

MATTONI ESENCE HANÁCKÁ - ochucená

MATTONI3

5 6

4

OBJEM
1,5 l

OBJEM
0,5 l

obj. číslo popis objem cena za bal.
A9852439 jemně perlivá 1,5 l 70 Kč
A9852441 neperlivá 1,5 l 70 Kč
A9852443 neperlivá 0,5 l 81 Kč
A9852444 jemně perlivá 0,5 l 81 Kč

-20%

OBJEM
1,5 l

obj. číslo popis cena za bal.
A9852798 black 119 Kč
A9852459 cedrata 119 Kč
A9852403 malina 119 Kč
A9852428 citron 119 Kč
A9852429 pomeranč 119 Kč
A9852436 bílé hrozny 119 Kč

Minerální voda z oblasti Karlových Varů.

• perlivá
• bez cukru a umělých sladidel
• 0 kalorií
• dodáváme po balení 6 ks

obj. číslo popis cena za bal.
A9852796 esence maliny 119 Kč
A9852797 esence citronu 119 Kč OBJEM

1,5 l

Minerální voda Hanácká kyselka se jímá ze šesti vrtů v naprosto stejném složení jako při svém objevení. 
Pochází z hloubky prvohorních devonských dolomitických vápenců. Tyto jsou překryty nepropustnými 
krystalickými břidlicemi a neogenními jíly o síle 30 – 50 metrů.

• dodáváme po balení 6 ks

obj. číslo popis cena za bal.
A9852886 malina 91 Kč
A9852880 citron 91 Kč
A9852881 pomeranč 91 Kč
A9852882 grep 91 Kč OBJEM

1,5 l

-15%
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RAJEC

PEPSI ČAJ LIPTON

STARBUCKS DOLCE GUSTO NESCAFE SUPERIORE

Natura1

3 4

5 6

2

Pramenitá voda Rajec se rodí v panenské přírodě Rajecké doliny. 
Je tím nejpřirozenějším zdrojem tekutin na každý den.

• SET 5 balení (60 ks) + ZDARMA sirup Jupí lesní směs 0,7 l

DÁREK
k 5 balením 

ZDARMA sirup 
Jupí lesní směs 0,7 l

DÁREK
k 1 kg kávy Nescafé 

Superiore dárek 
1 kg kávy Nescafé Espresso

DÁREK
Při koupi dvou balení vody Natura 

– Kosmetické zrcátko zdarma

obj. číslo popis cena za set
A9852338 jemně perlivá 445 Kč
A9852339 neperlivá 445 Kč OBJEM

0,33 l

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

• SET 2 balení (12 ks) + ZDARMA kosmetické zrcátko

obj. číslo popis / objem cena za set
A9852972 neperlivá / 1,5 l 238 Kč
A9852973 jemně perlivá / 1,5 l 238 Kč OBJEM

1,5 l

Ta nejlepší chuť, která vás osvěží a dodá energii pro celý den.

• dodáváme po balení 24 ks

OBJEM
0,33 l

obj. číslo popis cena za bal.
A9852756 Pepsi plech / 0,33 l 375 Kč
A9852793 Pepsi Max plech / 0,33 l 375 Kč
A9852794 Pepsi Lime plech / 0,33 l 375 Kč

obj. číslo popis balení cena za set
A9857282 BLONDE ESPRESSO ROAST 12 ks 995 Kč
A9857283 VERANDA BLEND AMERICANO 12 ks 995 Kč
A9857284 COLOMBIA ESPRESSO 12 ks 995 Kč
A9857285 HOUSE BLEND AMERICANO 12 ks 995 Kč
A9857286 RESSO ROAST 12 ks 995 Kč
A9857287 CARAMEL MACCHIATO 6+6 ks 995 Kč
A9857288 LATTE MACCHIATO 6+6 ks 995 Kč
A9857289 CAPPUCCINO 6+6 ks 995 Kč

5+1

Nescafé Superiore je káva typu 100% Arabica z farem 
certifikovaných Rainforest  
Alliance.
Vyznačuje se střední tělnatostí, střední aciditou, slabou hořkostí a sladkými 
mandlovými tóny. 

• 100% Arabica

obj. číslo popis cena
A9857223 Nescafé Superiore 1 264 Kč 1 kg

Čistě přírodní osvěžení bez umělých přísad.

• dodáváme po balení 12 ks

obj. číslo popis cena za bal.
A9852746 zelený čaj 325 Kč
A9852747 broskev (tmavý) 325 Kč
A9852783 zelený čaj White Peach 325 Kč OBJEM

0,5 l

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kávové kapsle kompatibilní s kávovary NESCAFE® DOLCE GUSTO®.

• SET 5 bal. + 1 bal. ZDARMA

-15%



• SET 2 bal.Set obsahuje:

• 1x Čaj Garden Selection 
• 1x Čaj zelený čaj Zen Chai
• 1x Čaj Black Currant - černý rybíz s citronem

Káva Jihlavanka s nezapomenutelnou chutí a aroma.Káva Tchibo představuje punc exkluzivity a vyznačuje se plnou chutí a bohatým aroma.
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SEGAFREDO ZANETTI – zrnková káva

TCHIBO – mletá káva

TEEKANNE – set čajů Manner perníčky

JIHLAVANKA – zrnková káva

1

3

5 6

4

JACOBS KRÖNUNG SELECTION2

Kvalitní pražená káva z produkce italského výrobce Segafredo Zanetti. Ušlechtilá kompozice z výběrového 
zrna z nejlepších pěstitelských oblastí světa a klasický způsob pražení zajistí espressu výraznou chuť.

Obsahuje vyvážený mix Arabiky a Robusty. Díky nové receptuře je to káva silnější intenzity a plnější chuti. 
Hodí se na mléčné varianty, ale i chutné espresso.

obj. číslo popis cena za kus
A9857225 Selezione Organica 636 Kč
A9852067 Espresso Casa 524 Kč
A9852066 Intermezzo 415 Kč

obj. číslo popis cena za kus
A9852020 Exclusive 109 Kč
A9852015 Family 79 Kč
A9854569 Barista 107 Kč

obj. číslo popis cena za kus
A9851908 Espresso 292 Kč

obj. číslo cena za set
A9854529 264 Kč

obj. číslo cena za set
A9990041 165 Kč

1 kg

250 g

500 g

1 kg

1 kg

obj. číslo cena za kus
A9854156 438 Kč

DÁREK
Při koupi 1 kg Jacobs Krönung 
Selestion, čaj Pickwick Citrus

 a bezový květ zdarma.

DÁREK
Při koupi setu ledový čaj 
FRESH Forest Fuit 500ml

DÁREK
Při koupi setu sušenky 

Manner Belvedere.

50 b.

-20%



19 Kč
cena za kus

148 Kč
cena za kus.

178 Kč
cena za bal.

56 Kč
cena za kus
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Tuc Mini poppy Oplatky Napoli - lísko-oříšek

Čaj Biogena Majestic Bílý čaj & Granátové jablko Tchibo Cafissimo Caffé Crema Fine Aroma - jemná

Pepsi wild cherry bez kalorií 0,5 l Bonaqua jemně perlivá

Káva instantní Tchibo Exclusive Káva instantní Tchibo Gold Selection Crema

1 2

3 4

5 6

7 8

• hmotnost 100 g
• karton 21 ks
• dodáváme po kusech

Jemné oplatky s náplní.

• hmotnost 120 g
• originál balení 39 ks
• dodáváme po kusech

Bílý čaj aromatizovaný, porcovaný. Typická chuť po bílém čaji ozvláštněná vůní 
a chutí granátového jablka.

• hmotnost: 50g
• balení 20 ks

Krémová káva s jemným aroma a hedvábnou konzistencí.

• balení 10 ks

Ta nejlepší chuť, která vás osvěží a dodá energii 
po celý den.

• bez kalorií
• 12 ks v balení
• dodáváme po balení

Každá balená voda prodávaná pod touto značkou je charakte-
rizována čistou chutí, křišťálovou průzračností a vyrovnaným 
poměrem obsažených minerálů. Bonaqua obsahuje vyvážené 
množství minerálů, nezatěžuje lidský organismus, a je proto 
vhodná ke každodenní konzumaci pro dospělé i děti. Bonaqua 
pramení v národní přírodní rezervaci nedaleko Piešťan z hloub-
ky 360 metrů.

• dodáváme po balení

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

• obsah 200 g 
• karton 6 ks

Instantní káva Tchibo Gold Selection byla vytvořena speciálně pro ty, kteří ocení ušlechtilou a plnou 
chuť kávy. Výjimečně zlaté granulky vznikly díky speciálnímu procesu pražení pečlivě vybraných 
kávových zrn. Ušlechtilá a delikátní.
To je Tchibo Gold Selection.

• instant
• hmotnost 180 g
• karton 6 ks

obj. číslo
9854534

obj. číslo
9857155

obj. číslo
9852749

obj. číslo
9852037

obj. číslo
9854468

obj. číslo objem balení cena za bal.
9852268 1,5 l 6 ks 71 Kč
9852240 0,5 l 12 ks 142 Kč

obj. číslo
9854473

obj. číslo
9854412

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Akce platí do vyprodání zásob. Akce platí do vyprodání zásob.

124 Kč
cena za kus

85 Kč
cena za bal.

19 Kč
cena za kus

Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob. Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob. Akce platí do vyprodání zásob.



H
yg

ie
na

9

Toaletní papír HARMONY Professional 

Ubrousky jednovrstvé PrimaSoft

Utěrka papírová v roli TORK Heavy-Duty  Utěrky CHICOPEE Microfibre Light

Ubrousky dvouvrstvé „Gastro“

Kuchyňské role HARMONY Professional1

3

5 6

4

2

Jemný a pevný toaletní papír v konvenční rolce. Výhodný poměr mezi kvalitou 
a cenou.

• materiál 3 vrstvá celulóza s ražbou, bělost 80%
• výška role 96 mm / průměr role 120 mm
• návin 29,5 m / 250 útržků
• balení 8 rolí

Bílé papírové ubrousky z jednovrstvé celulózy. Velké i malé balení, vhodné pro 
gastro provozy i firemní kuchyňky.

• rozměr ubrousku 33 x 33 cm

Papírová utěrka pro průmyslové i potravinářské provozy s vysokou spotřebou. 
Víceúčelová papírová utěrka Tork Heavy-Duty je ideální k utírání tekutin, čištění ploch, 
nářadí i sušení rukou. 

• vhodné pro prostředí citlivá na prach
• materiál 2 vrstvá bílá celulóza
• rozměry 170 m / 500 útržků 23,5 x 34 cm
• TORK 130062

Jednorázová mikrovláknová utěrka určená na povrchové čištění, 
krátkodobé použití, nezanechává šmouhy, odstraňuje 99,99% bakterií 
z povrchu (i za sucha), certifikovaná.

• kompatibilní s veškerými čistícími prostředky – na bázi ethanolu, chlornanu a peroxidu
• barevné kódování (4 barvy) – zamezuje křížové kontaminaci prostředí
• rozměr 40×34 cm
• balení 40 ks 

Papírové dvouvrstvé ubrousky pro Gastro provozy, větší balení pro vyšší spotřebu.

• materiál 2 vrstvá bílá celulóza
•  rozměry 24 x 24 cm (koktejlové) a 33 x 33 cm 
•  balení 250 ks

Papírové kuchyňské utěrky na roli, dvouvrstvá celulóza, 80% bělost.

• výška role 22 cm
• návin 11 m / 50 útržků
• balení 2 ks

15 b.

obj. číslo cena za bal.
A9800010 108 Kč

obj. číslo cena za bal.
A9800640 20,90 Kč

3

1

2

2

2

29,5 m

170 m

11 m250

8 2

100 250

500obj. číslo balení karton cena za bal.
A9800480 500 ks 8 balení 79 Kč
A9800455 100 ks 36 balení 18,30 Kč

obj. číslo rozměr ubrousku cena za bal.
A9800504 24 x 24 cm 85 Kč
A9800567 33 x 33 cm 98 Kč

obj. číslo cena za kus
A9803041 296 Kč

-20%

obj. číslo barva balení cena za bal.
A9803140 bílá 40 ks 495 Kč
A9803141 žlutá 40 ks 495 Kč
A9803142 červená 40 ks 495 Kč
A9803143 modrá 40 ks 495 Kč

500

-15%
-15%
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Gelová dezinfekce na ruce / 100 ml

LAVON hygienický bezoplachový gel

LAVON bezoplachová hygiena Ubrousky dezinfekční Medisept

LAVON hygienické mýdlo - s antimikrobiální přísadou

Bezoplachová dezinfekce Anti-COVID 300ml1

3

5 6

4

2

Desinfekční gel na ruce.

• obsah 100 ml

Bezoplachový gel s vysokým obsahem alkoholu, alantoinem 
a glycerinem pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv.

• obsahuje 62,5% alkoholu
• se svěží vůní čistoty
• hebké a voňavé ruce
• nelepivá konzistence

Víceúčelový čistič se svěží vůní čistoty pro všechny omyvatelné povrchy 
odolné alkoholům - SKLO, KLIKY, ZÁBRADLÍ, VYPÍNACE, WC PLOCHY, 
BATERIE, KUCHYNSKÉ PLOCHY, NEREZ apod.
Čistí povrchy beze šmouh. Univerzální použití.

• min. 70% alkoholu
• nízkopěnivý
• rychle zasychá

Impregnované ubrousky k dezinfekci rukou a povrchů odolných vůči působení alkoholů. S 
příjemnou svěží vůní a obsahem kosmetických složek. Dermatologicky testováno. Pro 
profesionální použití. Spotřebujte do 21 dnů od otevření obalu.

• balení v sáčku po 50 ks

Hygienické mýdlo s panthenolem a glycerinem zajistí hygienickou 
čistotu Vašich rukou. Díky obsahu vyživujících látek je mýdlo vhodné 
i k častému mytí a zanechá Vaše ruce hebké a voňavé. Mýdlo obsahuje antimikrobiální přísadu.

• se svěží vůní přírody
• obsahuje bylinné extrakty a Tea Tree Oil
• hustá konzistence

Bezopalchová alkoholová dezinfekce pro osobní hygienu.

• vhodné pro použití u dětí starších 3 let
• obsah 300 ml
• originál balení 15 ks

obj. číslo cena za kus
A99521381 169 Kč

obj. číslo cena za kus
A9952230 155 Kč

20 b.

20 b.

obj. číslo objem cena
A9952244 500 ml 262 Kč
A9952245 5 l 1 495 Kč

obj. číslo objem cena
A9952240 500 ml 188 Kč
A9952241 5 l 899 Kč

obj. číslo objem cena
A9952242 500 ml 47 Kč
A9952243 5 l 149 Kč OBJEM

5 l
OBJEM

5 l

OBJEM

5 l

OBJEM

500 ml
OBJEM

500 ml

OBJEM

500 ml obj. číslo balení cena za bal.
A99509782 50 ks 126 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



ALEX čističTablety do myčky JAR Platinum

Tablety do myčky SOMAT

Tekutá mýdla RIVA 5 kg Prostředky závěsné Bref Power Aktiv

MILIT

21

2

4 5

3

Alex čistič-extra lesk 2 v 1
Účinný čistič a leštěnka v jediném přípravku. Nejlepší řešení pro čištění a obnovení lesku laminátových a korkových povrchů, dřevěných
 a lakovaných povrchů, lina, vinylu a dlažby. Inovativní složení obsahuje přírodní leštící mikrovosky, které zajistí, aby se vaše podlaha
 leskla a vypadala skvěle jako první den. Zanechává svěží a příjemnou vůni.

Alex čistič-extra síla
Pro důkladné čištění a péči o laminátové a korkové povrchy, dřevěné lakované i leštěné povrhy, studené povrchy (lino, dlažba, vinyl apod.). Díky svému složení, 
obsahujícímu hloubkově čistící částice, snadno odstraňuje mastnotu a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny ani žádné šmouhy. Maximální účinnost čištění 
kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou, ale i účinnou péči. 

• laminátové podlahy - vůně pomeranč
• dřevěné podlahy - vůně magic wood
• studené povrchy (dlažba, lino, vinyl) - citrusová vůně
• originální balení 12 ks

Prostředky na mytí nádobí v myčce. Nepřekonatelně perfektní.
Nabízíme ve třech variantách – classic, all in one, gold

Platinum kapsle do automatické myčky nádobí. 
Pomáhají odstranit mastnotu z odpadního systému, 
filtrů a sprchových ramen. Jedna kapsle = jedno umytí. 
Jarové polštářky nerozbalujte!

• balení 84 kapslí
Zboží s prošlou lhůtou minimální doby trvanlivosti.

Jemné mýdlo s hydratačním účinkem šetrně myje a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží.
Obsahuje glycerin, který účinně chrání před vysoušením. Dermatologicky testováno.

Závěsný čistící prostředek na toaletní mísy. 4 v jednom - čistota, ochrana, svěžest, pěna.

• hmotnost 3x50g
• originál balení 9 ks

Speciální prostředky vyvinuté pro myčky na nádobí.
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-20%

-20%

obj. číslo popis cena za bal.
A9952180 Alex čistič-extra lesk 2 v 1 99 Kč
A9952181 Alex čistič-extra síla 99 Kč
A9952182 Alex čistič-extra lesk 2 v 1 99 Kč
A9952183 Alex čistič-extra síla 99 Kč
A9952184 Alex čistič-extra lesk 2 v 1 99 Kč
A9952185 Alex čistič-extra síla 99 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
A9951234 krémové hydratační 126 Kč
A9951235 med a fíky 126 Kč
A9951238 antibakteriální 142 Kč
A9951271 divoké ovoce 126 Kč

obj. číslo popis cena za bal.
A9952520 levander 111 Kč
A9952521 lemon 111 Kč
A9952522 ocean 111 Kč

obj. číslo položka cena za bal.
A9951980 tablety 32 ks 102 Kč
A9951981 regenerační sůl 3 kg 83 Kč
A9951983 leštidlo 1l 87 Kč

obj. číslo popis cena
A9953211 classic 60 ks 263 Kč
A9953210 all in one 48 ks 263 Kč
A9953206 gold 36 ks 263 Kč

obj. číslo cena za bal.
A9953178 369 Kč

DÁREK
Při zakoupení 1 ks libovolného 
prostředku Milit obdržíte Milli 
Baby mycí gel 250ml zdarma.

15 b.
-15%

OBJEM

750 ml



Úklidové pomůcky

Spontex Mop Quickmax Profi se samoždímacím systémem + náhrada

Zatahovací sáčky na odpad

EXPRESS SYSTéM SPONTEX – SET

Utěrky a hadry Mikroutěrky

Houbička na nádobí JAR

1

5

7

6

2 3

obj. číslo položka cena za kus/sadu
A9901220 1. Wc souprava 4322, pr.85 mm 73 Kč
A9901150 2. Smeták EKO s holí 120 cm 91 Kč
A9901269 3. Smeták 5121/Z/616 Color s holí 91 Kč
A9901271 4. Souprava smetáček s lopatkou 5220 EKO 71 Kč
A9901134 5. Tkaný mycí hadr VAFLO 60x60 cm 37,80 Kč

obj. číslo položka cena za kus/sadu
A99011304 1. Utěrka Petr 38x38 cm – 3ks 18,90 Kč
A99011306 2. Hadr bílý Extra 50x54 cm 22 Kč

obj. číslo cena za balení
A9901529      665 Kč

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.-10% obj. číslo rozměr a barva cena za kus

A99012586 40x40 cm 250g - modrá 22,90 Kč
A99012587 40x40 cm 250g - zelená 22,90 Kč
A99012588 40x40 cm 250g - žlutá 22,90 Kč
A99012589 40x40 cm 250g - červená 22,90 Kč

obj. číslo
A9901549

Plochý mop se samoždímacím systémem, díky kterému zůstanou 
ruce suché a čisté. Vyrobeno z mikrovlákna. Vhodný na všechny 
typy podlah. 360 stupňová otočná hlava, teleskopická 
nastavitelná tyč do délky 140 cm. 

• rozměr 32x11 cm

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

obj. číslo položka cena za kus EXTRABODY
A9901520 Express systém SPONTEX – set 1 109 Kč 100
A9901521 náhrada      228 Kč 20

DÁREK
Při zakoupení dárek 

Söke Švédská 
mikroutěrka

 zdarma

Paclan pytle PREMIUM STRONG8

2 vrstvé LDPE pytle na odpad. 

• pytle jsou tmavě modré neprůhledné barvy
• opatřeny zatahovací páskou, která brání obsahu pytle vypadnout
• set 5 balení -10%

obj. číslo velikost / objem kusů v roli tloušťka v µm cena za set
A9702407 50 x 65 cm / 35 l 15 30 µ 256 Kč
A9702408 60 x 70 cm / 60 l 10 30 µ 261 Kč
A9702409 70 x 110 cm / 120 l 10 39 µ 409 Kč

120 l120 l

60 l60 l

35 l35 l

Polyethylenové zatahovací pytle na odpad.
Dodáváme po balení.

obj. číslo objem rozměr role karton cena za bal.
A9701447 35 l 60x50 cm 15 ks 32 bal. 41,80 Kč
A9701448 60 l 71x64 cm 15 ks 25 bal. 58,90 Kč
A9701449 120 l 100x70cm 10 ks 25 bal. 77,90 Kč

5 b.

Ú
klid

12

6,90 Kč
cena za kus

Uvedené ceny jsou bez DPH.

4
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Post-it® Super Sticky samolepicí Z-bločky - kolekce MARRAKéŠ Post - it Super Sticky samolepící bločky - pastelové barvy3 4

Scotch® Super-Hold lepicí páska, 19mm x 25,4m, 1 role1 Post-it® značkovací bločky recyklované2

obj. číslo cena za set
A3904120 273 Kč

DÁREK
Při koupi setu obdrží zákazník 

jako dárek balzám na rty se 
zrcátkem.

DÁREK
Při koupi setu obdrží zákazník jako dárek 
lepící pásku SCOTCH Magic 19mm x 33m.

DÁREK
Při koupi setu obdrží zákazník 

jako dárek krém AVON.

DÁREK
při koupi setu obdrží 
zákazník jako dárek 

květináč se 
semeny Petunie.

76x76
mm

76x76
mmobj. číslo rozměr lístků balení cena za set

A3903961 76×76 mm 6×100 lístků 789 Kč
obj. číslo rozměr lístků balení cena za set

A3903303 76×76 mm 6×90 lístků 785 Kč

• má o 50 % více lepidla a je silnější než Scotch® průhledná páska
• nejspolehlivější řešení pro lepení obálek a menších krabic
• má lesklý povrch
• výborně se hodí všude, kde je třeba něco pevněji přilepit
• SET 2 ks

obj. číslo cena za set
A6207521 163 Kč

Papírové značkovací samolepicí bločky, vhodné jako záložky, pro označování textů a zápis 
krátkých poznámek. Neonové barvy.

• SET 2 ks

Barvy 2x chřestová, 1x šafránová, 1x brčálová, 1x morušová, 1x kari.

• SET 2 bal.

Recyklované samolepicí Post-it® bločky v nových pastelových barvách (mix 6 barev). 
100% recyklovaná papírová vlákna a obal, ekologický a ekonomický zásobník, zaručeně 
nebělený a nebarevný papírový obal.

• SET 3 bal.Vhodný k doplnění zásobníků na str. 125 v katalogu 
Kancelářských potřeb.

i



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
A9857230 440 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
A9857235 599 Kč

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

• jednodruhová 100% Arabica

obj. číslo cena za kus
A9857236 585 Kč

Speciálně připravená a pražená kontinentálním 
způsobem 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
A9857231 554 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
A9857232 714 Kč

Připravte si skvělou kávu stisknutím tlačítka
Zapůjčíme Vám špičkový kávovar a zajistíme pravidelné dodávky 
exkluzivní čerstvě pražené zrnkové kávy.

• nájem 1500 Kč / měsíc
• v ceně nájmu 2 kg čerstvé pražené kávy (200 šálků kávy)
• cena šálku kávy 7,50 Kč
• smlouva na dobu 36 měsíců

Káva Lusso
• čerstvě pražená 80% Arabica, 20% Robusta
• balení 1 kg
• stupěň pražení: střední

50 b.Čerstvě pražená zrnková káva nejvyšší kvality. Hmotnost 1 kg.

Do kanceláře jako do kavárny

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Kodak je značka přinášející radost. 

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

■ vyrobeno technologií ColorLok, 
optimalizováno pro rychlejší zasychání 
inkoustu, sytější odstíny černé a živé 
barvy 

■ papíry Kodak jsou vyráběny v papírnách 
využívajících energii z biomasy

■ certifikace výroby ISO 9001, 14001, 
18001, FSC (CoC), PEFC (CoC), EMAS

■ zdroje buničiny jsou striktně legální 
plantáže dřeva pěstovaného pouze pro 
účely papírenské produkce

EXTRABODY Sbírejte body s Kodakem více na www.papera.cz

O více než 16% výraznější černá pro lepší kontrast. ColorLok zabraňuje přílišnému pronikání inkoustu do hmoty text a černobílé snímky. 
Rychlejší usychání – o 2,5x kratší čas schnutí inkoustu pro menší riziko rozmazání. Živé barvy – o 25% jasnější barvy pro bohatší zobrazení.

1 2

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

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

Vlastnosti: 
• optimalizován pro příjem toneru a sytější odstíny černé

O
ff

ic
e

2

obj. číslo specifikace prodejní balení další balení cena za bal.

A0301510 80g/m2 A4 500 listů / balení 5 balení / krabice 89 Kč

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

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

Vlastnosti: 
• optimalizován pro rychlejší zasychání inkoustu, sytější odstíny černé a živé barvyU

ni
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obj. číslo specifikace prodejní balení další balení cena za bal.

A0301525 80g/m2 A4 500 listů / balení 5 balení / krabice 109 Kč
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Samolepicí bločky STICK‘N 360° Samolepicí bločky STICK´N Kraft Notes na paletce3 4

Papír COLOR COPY Sešity OXFORD Campus

Univerzální etikety5

1 2
Speciální bílý satinovaný papír pro tisk v barevných kopírovacích strojích 
a laserových tiskárnách. Speciální povrchová úprava a velmi vysoká bělost 
zaručují reprezentativní kvalitu tisku a  brilantní barevnou reprodukci. 
Špičkové technické vlastnosti jej předurčují k použití i v rychlokopírovacích 
strojích.

• CZ/SK - zápisník, který Vám rozumí. Měkké, vysoce odolné laminované desky, 
vnitřní strana s rozvrhem. Extra jemný a hladký papír gramáže 90g/m2, 50 listů
• linkovaný formát
• 2 varianty:dvojitá drátová vazbaxlepený horní hřbet
• SCRIBZEE app - příprava pro snadné skenování a sdílení
• originální balení 5 ks
• mix barev

obj. číslo formát gramáž balení cena za bal.
A0300870 A4 90 g/m2 500 archů 223 Kč
A0300871 A4  120 g/m2 250 archů 166 Kč
A0300872 A4 160 g/m2 250 archů 230 Kč
A0300873 A4 200 g/m2 250 archů 277 Kč
A0300874 A4 250 g/m2 125 archů 179 Kč

-20%

A4 LASERCOPIER

25 b.

A5-A4

obj. číslo formát provedení cena za kus
A3304705 A4 drátová vazba 92 Kč
A3304706 A5 drátová vazba 68 Kč
A3304707 A4 lepený horní hřbet 55 Kč

Samolepicí bločky se čtvercovým umístěním lepidla (360°) – patentovaná novinka. 
Lístky tak výborně drží v jakékoliv poloze, neodlepují se, nekroutí se a po odlepení 
nezanechávají stopy po lepidle.

• 100 lístků v bločku
• SET 6 ks

76x76
mm

76x127
mm

obj. číslo barevnost rozměr (mm) cena za set
A3306446 oranžová 76×127 165 Kč
A3306447 zelená 76×127 165 Kč
A3306448 modrá 76×127 165 Kč
A3306450 růžová 76×127 165 Kč
A3906555 oranžová 76×76 109 Kč
A3906556 zelená 76×76 109 Kč
A3906557 modrá 76×76 109 Kč
A3906558 růžová 76×76 109 Kč

DÁREK
Při koupi setu obdrží zákazník 

jako dárek sušenku OREO.

DÁREK
Při koupi setu obdrží zákazník 
jako dárek sušenku NUTELLA.

76x76
mm

obj. číslo barevnost cena za set
A3306454 hnědá + pastelová 207 Kč
A3306453 hnědá 207 Kč

Samolepicí bločky ve tvaru kostky vyrobené z přírodního hnědého nebo 
recyklovaného pastelového papíru na dřevěné paletce. Materiál je ideální nejen pro 
poznámky, ale i kreativní tvoření. Lístky jdou snadno nalepit a odlepit, přesto skvěle 
drží. Nezanechávají stopy po lepidle. 

• hnědá / pastelová barva
• rozměr: 76 x 76 mm
• 400 lístků v bločku
• SET 2 ks

• pro všechny typy tiskáren
• extra vysoká lepivost na různých površích
• vynikající kvalita etiket zaručující ostrý tisk ve všech tiskárnách a kopírkách
• přesné natažení archu a garance tisku bez zasekávání díky inovativní technologii ultragrip
• Quattro Clean technologie chrání tiskárny a kopírky před zanesením lepidla
• etikety se symbolem QP = QuickPEELTM mají patentovanou technologii pro snadné vyjmutí etiket z archu
• bezproblémový průchod etiket laserovými tiskárnami potvrzený certifikací TÜV SÜD
• použitý papír je vyráběn ze šetrně spravovaných a obnovitelných lesů „FSC“
• 25 + 5 extra archů v balení

obj. číslo číslo položky rozměr barva etiket v balení archů v balení cena  za bal.
A2500359 6121 38x21,2 mm bílá 1950 25+5 243 Kč
A2500361 4780 48,5x25,4 mm bílá 1200 25+5 243 Kč
A2500362 6173 70x37 mm bílá 720 25+5 243 Kč
A2500363 3490 70x36 mm bílá 720 25+5 243 Kč
A2500364 6174 70x42,3 mm bílá 630 25+5 243 Kč
A2500365 4781 97x42,3 mm bílá 360 25+5 243 Kč
A2500366 4782 97x67,7 mm bílá 240 25+5 243 Kč
A2500367 6120 105x148 mm bílá 120 25+5 243 Kč
A2500368 6176 210x148 mm bílá 60 25+5 243 Kč
A2500369 6119 210x297 mm bílá 30 25+5 243 Kč

38×21,2 mm 48,5x25,4 mm 70x37 mm

70x36 mm 70x42,3 mm

210x148 mm

97x42,3 mm

97x67,7 mm 105x148 mm 210x297 mm

Jednoduché 
vyjmutí 
a nalepení!

DÁREK
Ke každému balení etiket obdrží 

zákazník jako dárek sušenky 
FORNO BONOMI.

Uvedené ceny jsou bez DPH.



www.leitz.com

LEITZ WOW
UKAŽTE SE VE
WOW BARVÁCH

Ukažte svůj styl. Představujeme nové barvy WOW, brilantní řady výrobků 
od značky Leitz. Přináší kvalitní kancelářské doplňky v nápadných 
barvách a sofistikovaných vzorech, které rozzáří vaší osobnost.



obj. číslo cena za kus
A12000370 1 655 Kč
A12000371 1 655 Kč
A12000388 1 655 Kč
A12000373 1 655 Kč
A12000369 1 655 Kč
A12000368 1 655 Kč

4 zásuvky

5 zásuvek

obj. číslo cena za kus
A12000375 1 725 Kč
A12000376 1 725 Kč
A12000389 1 725 Kč
A12000378 1 725 Kč
A120003791 1 725 Kč
A120003792 1 725 Kč

Zásuvkové boxy Leitz WOW Nástěnné hodiny WOW

Děrovačka LEITZ NeXXt WOW 5060

Titanové nůžky Leitz WOW

Kroužkový pořadač Leitz WOW

Mini sešívačka LEITZ NeXXt WOW 5528

Box na spisy Leitz WOW

Výrazné a stylové WOW barvy v kombinaci s bílou a lesklým povrchem.
• snadno vysouvatelné zásuvky se zarážkou proti úplnému vysunutí
• součástí je rozlišovač se štítkem pro popis a organizér 

Dvoubarevný rám o průměru 29 cm vyrobený z pevného plastu v kombinaci 
se skleněnou přední stranou. Netikajicí hodiny jsou ideální pro kanceláře, 
studovny nebo ložnice.

Celokovová mini děrovačka v moderním metalickém designu řady NeXXt. 
• ostřejší děrovací segmenty pro menší sílu při děrování
• příložník s potiskem jednotlivých formátů
• protiskluzové dno proti poškrábání nábytku

Prémiové titanové nužky z nerezové oceli. Komfortní ergonomická 
rukojeť ve výrazném dvoubarevném provedení.
• výrazné a stylové barvy WOW s ergonomickou rukojetí
• velikost 205 mm

• šíře hřbetu 40 mm
• 4D kroužky

Celokovová mini sešívačka v zářivých barvách pro každodenní použití.
• malá příruční velikost pro použití v kanceláři i doma 
• otevření ramene o 180° pro nástěnkové sešívání 
• hloubka vkládání 50 mm

Ideální pro přenos objemnějších dokumentů, katalogů a desek. Vyrobeno 
z polypropylenu.
• hřbet 30 mm
• uzavírání na gumičku
• hřbetní štítek pro popis

obj. číslo cena za kus
A1300060 356 Kč
A1300061 356 Kč
A1300068 356 Kč
A1300063 356 Kč
A1300059 356 Kč
A1300058 356 Kč

10

10

A4250

obj. číslo cena za kus
A0904370 192 Kč
A0904371 192 Kč
A0904376 192 Kč
A0904373 192 Kč
A0904374 192 Kč
A0904375 192 Kč

Hudební stojánek na tužky
Stylový stojánek na tužky v zářivých metalických barvách. Zároveň funguje i 
jako stojánek na telefon a dokáže zesílit jeho hlasitost.

obj. číslo cena za kus
A1200215 165 Kč
A1200216 165 Kč
A1200217 165 Kč
A1200219 165 Kč

obj. číslo cena za kus
A1300410 247 Kč
A1300411 247 Kč
A1300417 247 Kč
A1300413 247 Kč
A1300415 247 Kč
A1300416 247 Kč

10

obj. číslo cena za kus
A1903800 266 Kč
A1903801 266 Kč
A1903807 266 Kč
A1903802 266 Kč
A1903805 266 Kč
A1903806 266 Kč
A1903808 266 Kč
A1903809 266 Kč

250 A4

obj. číslo cena za kus
A0503304 125 Kč
A0503308 125 Kč
A0503317 125 Kč
A0503320 125 Kč
A0503314 125 Kč
A0503316 125 Kč
A0503318 125 Kč
A0503319 125 Kč

obj. číslo cena za kus
A1255923 747 Kč
A1255924 747 Kč
A1255925 747 Kč
A1255926 747 Kč
A1255927 747 Kč
A1255928 747 Kč
A1255929 747 Kč

obj. číslo cena za kus
A1400195 17,60 Kč

Drátky

100 b.
50 b.

20 b.

20 b.

10 b.

30 b.

15 b.

15 b.



Ve Švédsku se nezabývají problémy v práci, řeší je. Nejjednodušším 
a nejúčinnějším způsobem. Sešívačky Rapid znamenají perfektní sešití 
a zároveň, díky technologii plochého sešívání, zajišťují i úsporu místa 
při archivaci – až o 30% nižší stohy sešitých materiálů.

USPOŘTE MÍSTO S PLOCHÝM SEŠÍVÁNÍM

Stolní sešívačka Rapid F30 a děrovačka FC30

•  Kapacita sešívání a děrování: 30 listů (80 g/m2

•  Ploché sešívání šetří až 30% místa při archivaci

• Ergonomické tvary pro pohodlné používání t

•  5 let záruka (při použití drátku Rapid) 

Kupte sešívačku
& děrovačku 

a získejte dárek

w
w

w
.r

ap
id
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om

Prémiový blok na psaní Leitz 

Offi  ce A5 Zdarma.

30
LISTŮ

CBT25115_ad_Rapid_tactical_promotions_CZ_v4.indd   2 15.08.19   10:44

obj. číslo Set stolní sešívačka F30 a děrovačka FC30 cena za kus
A1300401 světle červená 551 Kč
A1300402 modrá 551 Kč
A1300403 světle modrá 551 Kč
A1300404 černá 551 Kč
A1300405 světle zelená 551 Kč
A1300406 žlutá 551 Kč
A1300407 bílá 551 Kč
A1400145 drátky do sešívačky 1000 ks 14,40 Kč

Archivační box vyrobený z velmi pevné strojní lepenky. Předtištěné linky pro popis 
umožňují tři možnosti uložení a popisování krabic. 

• barva přírodní hnědá, barevný potisk
• rozměry 330×260×75 mm / 330×260×110 mm
• balení 25 ks

Tříklopá složka s gumou, formát A4, elegantní design, praktické provedení.
Ideální na ochranu  dokumentů.

Archivační krabice EMBA COLOUR Sloha tříklopá s gumou A4 PP PASTELINI2 3

K
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A4

obj. číslo barva cena za kus
A0507670 bílá 26,80 Kč
A0507675 červená 26,80 Kč
A0507680 zelená 26,80 Kč
A0507685 modrá 26,80 Kč
A0507690 černá 26,80 Kč

Šíře 75 mm

obj. číslo barva cena za kus
A0507671 bílá 48 Kč
A0507676 červená 48 Kč
A0507681 zelená 48 Kč
A0507686 modrá 48 Kč
A0507691 černá 48 Kč

Šíře 110 mm

Psaníčko s drukem A4 PP PASTELINI Blok Twin wire A4, PP PASTELINI4 4

Složka na spisy s drukem - do velikosti 24 x 33 cm. Vyrobeno z kvalitního PP. Blok v moderních pastelových barvách, formát A4, se spirálou, 
obsahuje 70 linkovaných listů.

-15%

-15%

5+1

5+1

obj. číslo barva cena za set
A05067500 modrá 269 Kč
A05067510 růžová 269 Kč
A05067520 zelená 269 Kč A4

obj. číslo barva cena za set
A05067530 modrá 141 Kč
A05067540 růžová 141 Kč
A05067550 zelená 141 Kč A4 A4

obj. číslo barva cena za kus
A0506756 modrá 98 Kč
A0506757 růžová 98 Kč
A0506758 zelená 98 Kč
A0506759 žlutá 98 Kč
A0506760 fialová 98 Kč
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Lepicí tyčinky DONAU

Roller permanentní  TESA s vyměnitelnou náplní

Rozšířený obal Bantex

Maskovací strojek široký 26mm

1

3

2

4

Zesílené závěsné obaly pro zakládání objemnějších zpráv nebo katalogů. 
Díky rozšířenému formátu do nich lze uložit až 100 listů.

• čirý krupičkový povrch
• tloušťka 100 mikronů
• maximální formát papíru, který lze do produktu vložit
• rozměry 22×30 cm
• balení 50 ks
• SET 10 bal.

Lepicí tyčinka vhodná do kanceláře, na školní i domácí použití. Lepí papír, lepenku, 
fotografický papír, textilie, atd. Bez rozpouštědla. Na bázi PVP. Nedeformuje lepenou 
plochu. Netoxické, vodou smývatelné. Snadno se nanáší. Až 6-ti letá životnost. 
Nevysychá.

obj. číslo obsah balení cena za kus
A61023700 15 g 30 ks 18,10 Kč
A61023800 25 g 12 ks 25,40 Kč
A61023900 35 g 12 ks 37,60 Kč

obj. číslo cena za set
A0700529 1 595 Kč

-20%

DÁREK
Při zakoupení 10 balení 

obalů získáte tašku Griezmann 
ZDARMA.

Lepidlo s extra silnou lepivostí a trvalou účinností. Lepí papír, 
kartón, fotografie. Neobsahuje rozpouštědla. Tělo strojku je 
univerzální pro všechny druhy rollerů s výměnnou náplní - 
pro nepermanentní lepidlo i pro korekci.

• 8,4 mm x 14m.
• SET 2ks

obj. číslo cena za set
A6104515 298 Kč

DÁREK
Za set obdržíte krém na ruce 

Nivea Care creme 100 ml.

Maskovací razítko s válečkem tisknoucím rastr, znemožňující přečtení textu

• zajištěna bezpečnost dat v souladu s GDPR
• šířka válečku 26 mm
• speciální zacvakávací konstrukce umožňuje strojek zavřít; pro otevření pak stačí jedno lehké stisknutí

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

obj. číslo barva cena za kus
A1500201 modrá 222 Kč
A1500202 růžová 222 Kč
A1500203 žlutá 222 Kč
A1500204 zelená 222 Kč
A1500205 bílá 222 Kč
A1500206 náplň 160 Kč

Bankovní páska tesafilm® Invisible Nůžky PLUS SC175 ST pokryté titanem5 6

DÁREK
při koupi setu obdržíte 
jako dárek Nivea Hand  

creme  100 ml 

Ideální k opravě roztržených bankovek. Téměř neviditelná na papíru a matném 
povrchu. Neobsahuje rozpouštědla, odolná času. Snadno odtrhnutelná rukou.

• SET 5 ks 

obj. číslo balení/ rozměry cena za set
A6200440 s odvíječem / 19 mm x 10 m 235 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Nůžky se speciálně tvarovanými čepelemi.
• čepele díky svému zakřivení vždy svírají optimální úhel střihu, dobře se 
zařezávají do stříhaného materiálu a lehce jej dělí po celé své pracovní délce. 
Výrazný rozdíl oproti stříhání běžnými nůžkami
• mimořádně ostré hrany umožňují plynule vystřihovat libovolně zakřivené tvary
• rukojeť z měkkého materiálu snižuje tlak na prsty při stříhání
• prodloužená životnost
• celková délka 174 mm
• neklouzavá rukojeť

obj. číslo barva cena za kus
A1903401 modrá 246 Kč
A1903402 hnědá 246 Kč

-15%
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Pilot FriXion Ball

Centropen 8542 HIGHLIGHTER FLEXI SOFT

Centropen 8559 – stíratelný WBM Temperové barvy v tubě 9550

Centropen TORNÁDO 2675

Kuličkové pero Pilot Super Grip1

3

5 6

4

2

• Přepisovatelný roller
• Široká nabídka barev
• Ideální pomocník nejen pro školáky
• Píše podle barvy těla
• Náplň 2067 - katalog Kancelářských potřeb str. 505/24
• Průměr hrotu 0,7 mm, šířka stopy 0,35 mm

• kuličkové pero se stiskacím mechanismem
• gumový úchop v místě držení pera pro komfortní pocit při psaní
• viditelný stav náplně
• černá, červená, modrá a zelená píší podle barvy těla, ostatní píší modře
• náplň 2144, katalog Kancelářských potřeb str. 504/6
• SET 12 ks

obj. číslo barva cena za kus
A5002720 černá 79 Kč
A5002725 zelená 79 Kč
A5002730 červená 79 Kč
A5002735 oranžová 79 Kč
A5002740 modrá 79 Kč
A5002745 fialová 79 Kč
A5002750 sv. modrá 79 Kč
A5002755 růžová 79 Kč

-15%

obj. číslo barva cena za set
A4203110 černá 655 Kč
A4203100 modrá 655 Kč
A4203115 červená 655 Kč

DÁREK
Při zakoupení setu 12 ks 
získáte osušku zdarma.

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

• 4 pastelové odstíny
• klínový hrot
• šířka stopy 1 – 5 mm
• originál balení 10 ks

1-5 mm

obj. číslo barva cena za kus
A5300185 růžová 20,90 Kč
A5300186 fialová 20,90 Kč
A5300187 modrá 20,90 Kč
A5300188 zelená 20,90 Kč
A5300189 sada 4 ks 76,50 Kč
A5300184 sada 6 ks 117 Kč

klí
no

vý
 hr

ot

Oblíbené kuličkové pero Tornado s ergo držením s “masážními body”, které aktivují 
na bříškách prstů hmatové receptory a garantují zdravé psaní bez únavy. Vhodná 
náhrada plnicích per pro školáky, píše lehce bez tlačení, ideální pro leváky 
a  dysgrafiky, doporučeno pro první dětské psaní. Zmizíkovatelný modrý inkoust 
a tenká, rovnoměrná stopa písma. 

• mix barev
• originál balení 10 ks

obj. číslo cena za kus
A4701000 22 Kč 0,3 mm

Značkovač na bílé smaltované tabule a na neporézní povrchy.

• za sucha stíratelný, světlostálý
• alkoholová báze 
• skladovat ve vodorovné poloze
• válcový hrot

2,5 mm

obj. číslo barva cena za kus
A5100353 černá 17,90 Kč
A5100352 červená 17,90 Kč
A5100351 modrá 17,90 Kč
A5100354 zelená 17,90 Kč

Temperové barvy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních pigmentů s dobrou odolností 
proti světlu. Výsledné barvy jsou jasné a čisté, mají dobrou viskozitu a vynikající krytí.

• tuba 12 ml

obj. číslo souprava cena za kus
A6500115 6×12 ml 64 Kč
A6500125 12×12 ml 125 Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Kuličkové pero Pilot Acroball

Kuličkové pero BE IN

KORES Refill roller Korekční strojek CORRY

Antibakteriální kuličkové pero ICO

Stabilo point 881

3

5 6

4

2

• kuličkové pero na rychlé poznámky i dlouhé texty
• se stiskacím mechanismem a ergonomickým tvarem úchopu
• inkoust na olejové bázi pro opravdu hladké psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost hrotu
• rychle schnoucí a voděodolný inkoust
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,7 mm
• SET 4 ks

obj. číslo barva cena za set
A4203180 černá 231 Kč
A4203181 modrá 231 Kč
A4203182 červená 231 Kč

77.40 % 
* Nezahrnuje vyměnitelné části DÁREK

Při zakoupení setu 4 ks 
získáte avokádový krém 

AVON na ruce 75ml zdarma.

obj. číslo barva cena
A5002550 černá 18,20 Kč
A5002551 červená 18,20 Kč
A5002552 modrá 18,20 Kč
A5002553 zelená 18,20 Kč
A5002554 růžová 18,20 Kč
A5002555 lila 18,20 Kč
A5002556 fialová 18,20 Kč
A5002557 tyrkysová 18,20 Kč
A5002559 neonově žlutá 18,20 Kč
A5002560 sada 6 ks 102 Kč
A5002563 sada 10 ks 170 Kč
A5002565 sada 15 ks 243 Kč

Evropská jednička mezi tenkými linery. Nezaměnitelný šestihranný design s bílými 
pruhy, ideální do školy, do kanceláře i na relax.  Hrot zasazený v kovovém pouzdře 
zajišťuje dlouhou životnost. Vhodný pro práci s pravítkem a šablonami, pro kreslení 
a skicování, podtrhávání, nebo barevné strukturování textu. Náplň na vodní bázi. 
Vydrží dlouho bez uzávěru. Prodyšný uzávěr. Široká nabídka barev, neonové, pastelové 
odstíny.

• balení 10 ks (jednotlivé barvy)
• sada 15 ks (10 standardních + 5 neonových barev)

-20%

Tenké kuličkové pero v pastelových barvách s potiskem: be happy, be smart, be cool. 
Odlehčené plastové tělo se sametově hladkým povrchem. Modrá náplň Easy Ink - inkoust 
s nízkou viskozitou pro pohodlnější a plynulejší psaní.

• dodáváme v barevném mixu
• náplň modrá – Easy Ink
• bal. 60 ks

Plastové části antibakteriálních produktů ICO obsahují ionty stříbra Biomaster, které
poskytují antibakteriální ochranu (biocidní účinná látka: sklo s příměsí fosfátu stříbra).
Jedinečné řešení všude tam, kde velké množství lidí společně sdílí jedno kuličkové pero.

obj. číslo položka cena za kus 
A4200255 kuličkové pero 14,50 Kč
A4601240 náplň 4,70 Kč

obj. číslo cena 
A4205356 25 Kč

3 b.

Suchý korekční strojek s vyměnitelnou náplní. Praktický uzávěr. Vhodný pro všechny 
opravy textů, precizní a zářivá korektura.

• páska 4,2 mm×10 m 
• SET 5 ks

obj. číslo cena za set
A1500260 345 Kč

DÁREK
Při koupi 5 ks získáte kapesní 

desinfekci na ruce 28 ml, 
zdarma. DÁREK

Při zakoupení setu 3 ks 
získáte Tic Tac zdarma.

Jednorázový mini korekční strojek pro suchou a přesnou korekci textu. Páska perfektně 
kryje, netrhá se a nešpiní. Strojek je vybaven protiskluzovými pogumovanými úchyty.
Dodáváno v mixu barev.

• páska 5 mm×6 m
• SET 3 ks

obj. číslo cena za set
A1500120 89 Kč
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Skartovače Leitz IQ

Skartovač Dahle PaperSafe 22084 Skartovač KOBRA +2 SS4 / +3 CC4

1

2 3

SKARTOVAČKA LEITZ IQ
ODPADKOVÝ KOŠ 2.0 VSAĎTE NA JISTOTU 

*Skartace dat podporuje splnění GDPR

ZÍSKEJTE DÁREK

ZÍSKEJTE DÁREK ZÍSKEJTE DÁREK

Olejové listy Leitz IQ
Zlepšuje výkon vašich skartovaček 
odstraněním prachu a 
nahromaděného papíru z nožů. 
Balení po 12 listech.

Kvalitní polypropylenové pytle o objemu 
20–40 l vhodný pro všechny skartovačky 
Leitz. Balení po 100 pytlích v praktickém 
dávkovacím zásobníku.

Plastové pytle na skartovaný 
odpad Leitz IQ

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

UŠETŘETE
20 MILIONŮ EURO *

 02 ešýv od ža ytukop kedelsán az tím ežům RPDG ínešuroP *
milionů euro nebo 4 % celkových příjmů společnosti podle 
toho, která částka je vyšší.

obj. číslo cena za bal.
A2705014 710 Kč

obj. číslo cena za bal.
A2705120 1 240 Kč

obj. číslo popis / typ stroje cena za kus dárek
A2704520 LEITZ IQ Home Office 2 990 Kč Cestovní taška LEITZ
A2704530 LEITZ IQ Home Office Slim 3 291 Kč Cestovní taška LEITZ
A2704540 LEITZ IQ Office P4 7 974 Kč Cestovní batoh LEITZ
A2704545 LEITZ IQ Office P5 8 793 Kč Cestovní batoh LEITZ
A2704550 LEITZ IQ Office Pro P4 12 760 Kč Kufr s kolečky LEITZ
A2704549 LEITZ IQ Office Pro P5 13 050 Kč Kufr s kolečky LEITZ
A2704551 LEITZ IQ Office Pro P5+ 15 588 Kč Kufr s kolečky LEITZ
A2704552 LEITZ IQ Office Pro P6+ 24 388 Kč Kufr s kolečky LEITZ

IQ Home Office Slim IQ Home Office IQ Office IQ Office Pro

technická data DAHLE 22084
pracovní šíře 226 mm
rozměr řezu 4 x 45 mm

kapacita řezu 80 g/m2 8 listů
kapacita koše 25 l
stupeň utajení P-3 / T-3 / E-2

skartuje papír, CD/DVD
rozměry (š x h x v) 345 x 250 x 420 mm

hmotnost 6,3 kg
obj. číslo A2704063

cena za kus 3 310 Kč

technická data KOBRA +2 SS4 KOBRA +3 CC4
pracovní šíře 230 mm 230 mm
rozměr řezu proužek 3,8 mm 3,5 x 40 mm

kapacita řezu 70 g/m2 17-19 listů 12-14 listů
kapacita koše 38,5 l 38,5 l
stupeň utajení DIN 2 (NBÚ V/1) DIN 3 (NBÚ D/2)

skartuje papír, kreditní karty, CD, sponky papír, kreditní karty, CD, sponky
rozměry (š x h x v) 390 x 300 x 590 mm 390 x 300 x 590 mm

hmotnost 13 kg 14 kg
obj. číslo A2704140 A2704141

cena za kus 11 375 Kč 13 059 Kč

300 b.

Kompaktní skartovač pro malé a domácí kanceláře s oddělenou skartací CD/DVD.

• bez nutnosti mazání a údržby
• automatický stop/start motoru
• funkce zpětného chodu
• automat. zastavení motoru pro bezpečné otevření skartovače

Vhodné do menších až středně velkých kanceláří.

• systém „Energy Smart“ pohotovostní režim úspory energie ve stavu stand-by
• výkonný motor pro nepřetržitou skartaci při dodržení provozní kapacity skartace
• typ +3 CC4 umožňuje skartaci zmačkaných listů papíru
• dvojitý odpadní koš oddělující odpad na papír a plast
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• automatický START / STOP i zpětný chodP-3

DIN

DIN

DIN 2 (NBÚ V/1)

DIN 3 (NBÚ D/2)

podmínky k získání dárku najdete zde:
www.leitz.com/cs-cz/promotions/leitz-iq/terms--conditions/

registrace pro získání dárku:
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/leitz-iq/

DÁREK
2x dezinfekční gel 

Destix 500 ml



K
ancelář

24

Bederní opěrka Fellowes I-Spire černá Podložka pod myš a zápěstí Fellowes I-Spire bílá1 2

Zajišťuje podepření páteře pro správné a pohodlné sezení na jakékoliv židli či křeslu. 
Snižuje napětí svalů a tím pomáhá předcházet problémům s páteří a nepříjemným 
bolestem zad. Vhodné do kanceláře, auta i domácnosti.

• snadná montáž bez nutnosti použití nářadí
• rozměry (d x v x h) 345×160×45 mm

Používáním podložky pod myš a zápěstí Fellowes I-Spires předcházíte bolesti zapěstí. 
Možnost houpání zápěstí při práci zvětšuje pohodlí a snižuje svalové napětí. Vhodné 
do kanceláře i domácnosti.

• pro dokonalou kvalitu zachycení pohybu kuličkové i optické myši
• povrch je měkký, příjemný na dotek, materiál silikon
• rozměry (d x š x v) 255×200×25 mm

obj. číslo cena za kus
A2208429 595 Kč

obj. číslo cena za kus
A2208436 385 Kč

DÁREK
Při zakoupení bederní 

opěrky získáte krém na 
ruce Nivea zdarma.

DÁREK
Při zakoupení podložky 

pod myš získáte krém na 
ruce Nivea zdarma.

Stojan pod monitor LOGO3
Pevný plastový podstavec se 2 zásuvkami pro DIN A4 papír (kapacita 300 listů) 
a ostatní kancelářské a PC doplňky.

• nižší zásuvka s držákem pro klávesnici zajistí více prostoru.
• rozměry (d×v×h) : 450×315×110 mm
• barva černo/stříbrná

obj. číslo cena za kus
A2207305 842 Kč

3MTM podpěrka chodidel FR 3304

Nastavitelná podpěrka chodidel pro správné držení těla při sezení, eliminuje únavu 
nohou a páteře.Plastová protiskluzová úprava vrchní části. Nastavitelný úhel sklonu 
do 30°.  Kovová podstava zaručuje stabilitu.

• rozměry 457×330 mm

obj. číslo cena za kus
A2207725 1 845 Kč

80 b. 180 b.
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Dokonalejší označování, zasílání pošty a archivace se značkovým softwarem DYMO Label™ v. 8. 

Software DYMO Label™ verze 8 umožňuje vytvářet a tisknout adresy, expediční štítky, štítky pro pořadače, čárové kódy, jmenovky a další štítky bez další manipulace 
a problémů s archy štítků na standardní stolní tiskárně.

• tisk přímo z aplikací Microsoft Word, Excel, Outlook, CardScan
• tisk až 51 štítků za min (4-řádkový adresní štítek)
• integrovaný adresář pro snadný tisk štítků s kontakty z aplikace Outlook®, stačí vyhledat kontakty pomocí filtru a vytisknout štítky přesně podle vlastních požadavků

obj. číslo položka cena za kus
A2509609 LW 450 3 829 Kč

DÁREK
Jako dárek obdrží zákazník 

poukázku ALZA v hodnotě 500 Kč.

DÁREK
Jako dárek obdrží zákazník 

poukázku ALZA v hodnotě 500 Kč.

DÁREK
Jako dárek obdrží zákazník 

poukázku ALZA v hodnotě 500 Kč.obj. číslo cena za set
A2509175 3 495 Kč

obj. číslo cena za set
A2509172 3 725 Kč

Štítkovač Dymo LM 160 + 5x D1 páska

Tiskárna štítků DYMO LW 450

Štítkovač Dymo LM 280 + 3x D1 páska2 3

Sada obsahuje:

Jednoduchý ruční štítkovač pro každodenní použití.

• snadné zadávání textu na klávesnici QWERTY
• rychlé formátování pomocí jednodotykových inteligentních tlačítek pro tučné písmo, 
kurzívu, podtržené písmo, velikost písma a svislý text
• zobrazení vzhledu štítků před tiskem – náhled na velkém LCD displeji
• tisk na D1 pásky šíře 6, 9 a 12 mm
• 6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení
• napájení pomocí šesti baterií AAA nebo napájecího adaptéru (prodává se samostatně)

Dymo páska D1 12 mm x 7 m
Jsou určeny pro všechny štítkovače řady LP, LM a LW 450 DUO, LW 400 DUO a RHINO.

• podélné naříznutí papírového podkladu pro snadnější aplikaci štítků
(není u šířky 6 mm)
• samolepicí, odolné proti vodě
• odolné teplotám od -30 do +150 °C
• odolné oleji, saponátům a většině rozpouštědel
• široká škála šířek a barev
• bílá
• rozměr: 12 mm x 7 m

Štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem a možností připojení k PC
přes USB kabel.

• tisk na pásky D1 šíře 6, 9 a 12 mm.
• klávesnice počítačového typu QWERTY - snadné a rychlé zadávání textu 
• rychlý přístup ke speciálním symbolům, včetně interpunkcí, symbolům měn a diakritiky 
• výběr ze 3 fontů, 6 velikostí, 6 stylů písma, 9 rámečků i s možností podtržení, 222 symbolů
   a klipartů
• automatická paměť naposled vytisknutého štítku s možností uložení až 9 štítků
• funkce automatického vypínání
• napájení:  Lithium-lon bateriový blok dobíjený přes USB kabel, není potřeba adaptér ani baterie
• dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok na webu www.dymo.com
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CASIO MX 8B/ MX 12B stolní kalkulátory

Externí harddisk Store ‚n‘ Go Verbatim – GEN2

Ventilátor stolní 30cm / stojanový 40cm

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

USB Flash PIN STRIPE Store ‚n’ Go Verbatim

1

3

5

2

4

• výpočet procent (Standardní logika)
• výpočet odmocniny (MX 8B)
• výpočet zisku
• 4-tlačítková paměť
• tlačítko +/-
• plastová tlačítka
• opravné tlačítko (MX 12B)
• rozměry: 147 x 106,5 x 29 mm
• hmotnost: 115 g

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

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

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

obj. číslo typ displey cena za kus
A2600886 MX 8B 8 míst 198 Kč
A2600960 MX 12B 12 míst 219 Kč 8 míst 12 míst 8 míst

obj. číslo typ displej cena za kus
A2600824 SEC 320 / 8 8 míst 111 Kč
A2600825 SEC 340 / 12 12 míst 124 Kč 12 míst

Vysoká rychlost, velká kapacita. Rychlé a bezpečné řešení pro rozšíření úložného 
prostoru nebo zálohování dat.

• USB 3.0 SuperSpeed - ultra-rychlý přenos dat
• nero Backup Software
• software úspory energie
• USB REC & PLAY* - podporuje USB nahrávání / přehrávání

Stolní ventilátor

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

Stojanový ventilátor

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

obj. číslo barva kapacita cena za kus
A2206866 černá 500 GB 1 768 Kč
A2206868 černá 1 TB 2 265 Kč

obj. číslo popis cena za kus
A0905096 stolní 30 cm 565 Kč
A0905097 stojanový 40 cm 625 Kč

500 
GB 1 TB

-15%

-20%

-15% 16 GB

64 GB8 GB

32 GB

128 GB

obj. číslo kapacita cena za kus
A2206831 8 GB 220 Kč
A2206832 16 GB 247 Kč
A2206833 32 GB 316 Kč
A2206834 64 GB 581 Kč
A2206945 128 GB 855 Kč

20 b.

Sezonní zboží dostupné pouze do vyprodání zásob.
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1

2 3

Tabule a nástěnky boardOK

Flipchart YSA 2 Informační stojan „A“

Lakovaný povrch 90 × 60 cm 120 × 90 cm 150 × 120 cm 180 × 120 cm 200 × 120 cm
šedý rám A2300200 A2300205 A2300210 A2300215 A2300220

modrý rám A2300201 A2300206 A2300211 A2300216 A2300221
červený rám A2300202 A2300207 A2300212 A2300217 A2300222
zelený rám A2300203 A2300208 A2300213 A2300218 A2300223
hnědý rám A2300204 A2300209 A2300214 A2300219 A2300224
cena za kus 1 353 Kč 1 938 Kč 3 404 Kč 3 664 Kč 4 350 Kč

Korkový povrch 60 × 45 cm 90 × 60 cm 120 × 90 cm 150 × 120 cm 200 × 120 cm
šedý rám A2300225 A2300230 A2300235 A2300240 A2300275

modrý rám A2300226 A2300231 A2300236 A2300241 A2300276
červený rám A2300227 A2300232 A2300237 A2300242 A2300277
zelený rám A2300228 A2300233 A2300238 A2300243 A2300278
hnědý rám A2300229 A2300234 A2300239 A2300244 A2300279
cena za kus 720 Kč 995 Kč 1 395 Kč 2 490 Kč 3 295 Kč

• magnetický flipchart s lakovaným kovovým povrchem
• popisovatelný za sucha stíratelnými popisovači
• rozměr tabule je 100×70 cm
• závěsné hroty na upínací liště jsou nastavitelné na různé rozteče děr

Oboustranný displej použitelný ve vnitřním i  venkovním prostředí. Rám je z  vysoce 
kvalitního hliníku. Průhledná krycí antireflexní fólie zamezuje poškození dokumentu 
prachem a špínou. Gumové těsnění uvnitř rámu chrání dokument před vlhkostí. 

obj. číslo popis / typ cena za kus
A2300155 flipchart YSA-2 1 529 Kč

DÁREK
Jako dárek obdrží zákazník sadu 

popisovačů ARTA zdarma.

DÁREK
Jako dárek obdrží zákazník 
houbařský nožík zdarma.

obj. číslo popis / formát cena za kus 
A1207085 stojan A0 3 292 Kč
A1207090 stojan A1 2 517 Kč
A1207095 stojan A2 2 050 Kč A2-A0
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Automatický laminátor GBC Foton 30

Laminátor ARTA HQ-236 

Vazač Fellowes PULSAR+ Závěsný držák s 10 kapsami TARIFOLD

Laminátor ARTA HQ-335

75
mikronů

100
mikronů

125
mikronů

Laminovací kazeta pro GBC Foton 30

• Lesklá fóliová náplň pro snadné vkládání• Laminuje najednou až 30 dokumentů formátu A4 nebo A3  
• Vždy perfektně laminované dokumenty díky funkci zarovnávání  

při automatickém podávání papíru
• Režim ruční laminace pro papír s vyšší gramáží a dokumenty 

nestandardní velikosti až do 250 g/m 2

• Jednoduché přepínání mezi automatickým a ručním režimem pomocí 
intuitivního ovládacího panelu

• Světelná kontrolka vás informuje v případě potřeby vyměnění náplně

HOTOVOSTISKNĚTEVLOŽTE

GBC Foton 30 - První plně automatický kancelářský laminátor na světě
Perfektně laminované dokumenty jeden za druhým během chvilky. Stiskem jediného tlačítka stroj automaticky zalaminuje najednou 
až 30 dokumentů formátu A4 nebo A3. Už nemusíte ztrácet čas vkládáním jednotlivých laminovacích kapes do laminátoru. Laminátor 
pracuje, zatímco vy se můžete věnovat něčemu jinému.

AUTO
FEED 30

listů

CBT27195_cp_foton_GBC_stripe_to_catalogue_1_3_A4_CZ_v2.indd   2 19.12.19   11:11

obj. číslo popis cena za kus 
A2703100 automatický laminátor Foton 30 16 955 Kč

obj. číslo popis / typ rozměry (š x h x v) cena za kus
A2703176 Laminátor HQ-236 360 x 150 x 70 mm 1 358 Kč

obj. číslo popis / typ rozměry cena za kus
A2702815 Vazač PULSAR + 456 x 396 x 130 mm 4 860 Kč

obj. číslo popis cena
A1206050 Sada držák + 10 kapes 1 485 Kč

obj. číslo popis / typ rozměry (š x h x v) cena za kus
A2703177 Laminátor HQ-335 450 x 145 x 65 mm 1 498 Kč

obj. číslo popis cena za kus 
A2703110 laminovací kazeta 75 mikronů (až 250 dokumentů formátu A4) 1 665 Kč
A2703111 laminovací kazeta 100 mikronů (až 190 dokumentů formátu A4) 1 665 Kč
A2703112 laminovací kazeta 125 mikronů (až 150 dokumentů formátu A4) 1 665 Kč

Maximální vstupní šíře 230 mm 
Rychlost laminování 400 mm/min 
Maximální síla laminace 125 mic.
Vyhřívané válce 2 
Příkon 300 W
Hmotnost 1,5 kg 

Maximální vstupní šíře 330 mm 
Rychlost laminování 250 mm/min 
Maximální síla laminace 125 mic.
Vyhřívané válce 2 
Příkon 345 W
Hmotnost 1,6 kg 

Jednoduchý laminátor do formátu A4 pro laminování dokumentů v menší kanceláři 
nebo pro domácí použití. Jednoduchá obsluha a skladnost výhodou. Nahřátí stroje 
do pracovní teploty za 1,5 minuty ušetří čas. Možná laminace i za studena. Funkce 
Release zabrání uvíznutí dokumentu mezi válci.
Ve spodní části laminátoru je integrována jednoduchá řezačka na oříznutí papíru
i zalaminovaného dokumentu.

Oddělená děrovací a vázací páka výrazně zefektivňuje práci. Vkládání děrovaných listů
shora umožňuje snadné setřesení a tím bezchybnou perforaci.

• kapacita děrování 20 listů pro PULSAR+ a 20 listů pro PULSAR-E
• váže až 300 listů
• vybaven integrovanou měrkou pro správnou volbu průměru hřbetu
• pracovní šířka 300 mm
• max. průměr vázacího hřbetu 38 mm

Kovový držák s 10 kapsami, který se dá pomocí šroubů připevnit na zeď. Šroubky 
a hmoždinky jsou součástí dodávky. 10 kapes v barevném mixu.

• vhodný na kapsy formátu A4

Jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A3 pro laminování dokumentů za 
tepla i za studena. Vhodný pro malé kanceláře pro občasnou laminaci. Světelná 
signalizace připravenosti stroje k činnosti. Rychlost laminace 250 mm/min. 
Zpětný chod.

100 b. 120 b.

DÁREK
Jako dárek obdrží 

zákazník kávu Nescafé 
GOLD zdarma.

DÁREK
Jako dárek obdrží 

zákazník pivo Pilsner 
Urquell plech 6x 500 ml.P

A4 20 A4
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Držák monitoru na hranu stolu

Kabelový organizér svislý 

Kabelový organizér vodorovný Tužkovník otočný pod stolovou desku

Držák pro uchycení kabelového 
organizéru pod stolovou desku

Držák pro uchycení kabelového
organizéru na hranu stolové desky

Držák pro uchycení kabelového
 organizéru do průchodky

PC holder

Držák monitoru do průchodky a na hranu stolu1

3

8 9

5 6 7

4

2

Provedení jedno nebo dvě ramena. Uchycení držáku na hranu stolu. Plynulé nastavení pohybu 
ramene podle hmotnosti monitoru. Integrované vedení kabeláže v těle ramene.

• materiál: kov - plast
• nosnost 2 – 9 kg
• max. průměr průchodky 80 mm
• max. tloušťka desky 38 mm
• VESA 100 mm a 75 mm

Provedení pro stoly s pevnou výškou nebo pro výškově nastavitelné stoly. Určeno ke svedení 
kabeláže pod stolovou desku. Velmi jednoduché vložení a vyjmutí kabeláže. 
Vyrobeno z poddajného plastu. Kovová základna slouží jako zátěž k zamezení pohybu organizéru. 
Přidáním či odejmutím segmentu lze upravit na potřebnou délku.

Určeno k uložení kabeláže pod stolovou deskou. Snadné vložení a vyjmutí kabeláže.

• materiál: kov
• balení 2 ks

Bezpečné uložení psacích potřeb, POST IT bločků, kancelářských sponek apod., integrovaný 
držák lepící pásky s řezákem. Snadná instalace tužkovníku pod stolovou desku pomocí dvou 
vrutů.
• materiál: plast

Slouží k uchycení svislého kabelového organizéru. 
Uchycení držáku pomocí dvou vrutů.

• materiál: plast

Slouží k uchycení svislého kabelového organizéru.
Montáž bez nutnosti použití nářadí.

• materiál: plast

Slouží k uchycení svislého kabelového organizéru.
Otvor o průměru 60 - 80 mm.

• materiál: plast

Provedení pevný nebo otočný pod stolovou desku. Slouží k instalaci počítačové skříně. U otočného provedení 
možnost vysunutí holderu a otočení kolem své osy. Uchycení holderu pod stolovou desku.

• nastavitelná výška a šířka
• materiál: kov

Provedení jedno nebo dvě ramena. Uchycení držáku na hranu stolu a do průchodky (obě varianty součástí balení). 
Možnost snadného odejmutí monitoru z držáku. Integrované vedení kabeláže v těle ramene.

• max. tloušťka desky 38 mm
• max. průměr průchodky 80 mm
• nosnost 3 – 8 kg
• materiál: kov
• VESA 100 mm a 75 mm

obj. číslo barva cena za kus
A1265120 bílá 2 595 Kč
A1265121 šedá 2 595 Kč
A1265122 černá 2 595 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265130 bílá 695 Kč
A1265131 šedá 695 Kč
A1265132 černá 695 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265148 bílá 1 045 Kč
A1265149 šedá 1 045 Kč
A1265150 černá 1 045 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265151 bílá 1 581 Kč
A1265152 šedá 1 581 Kč
A1265153 černá 1 581 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265126 bílá 3 627 Kč
A1265127 šedá 3 627 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265123 bílá 4 440 Kč
A1265124 šedá 4 440 Kč
A1265125 černá 4 440 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265133 bílá 1 095 Kč
A1265134 šedá 1 095 Kč
A1265135 černá 1 095 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265136 bílá 78 Kč
A1265137 šedá 78 Kč
A1265138 černá 78 Kč

obj. číslo barva cena za bal.
A1265145 bílá 912 Kč
A1265146 šedá 912 Kč
A1265147 černá 912 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265154 bílá 532 Kč
A1265155 černá 532 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265139 bílá 139 Kč
A1265140 šedá 139 Kč
A1265141 černá 139 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265142 bílá 139 Kč
A1265143 šedá 139 Kč
A1265144 černá 139 Kč

obj. číslo barva cena za kus
A1265128 bílá 6 289 Kč
A1265129 šedá 6 289 Kč

1 rameno

S pevnou výškou, délka 880 mm

PevnýPosuvný a otočný

1 rameno2 ramena

Výškově nastavitelné stoly, délka 1 280 mm

2 ramena
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Kancelářská židle SANDER

Kancelářská židle ADK ELPO Kancelářská židle ADK ELPO

Kancelářská židle DREAM1

3 4

2

Kancelářská židle s prodyšným vysokým opěrákem v kombinaci eco kůže
a černé síťoviny, sedák prodyšná látka černá v kombinaci s eco kůží.

• synchronní mechanismus s aretací v libovolné poloze a nastavením síly protiváhy
• čalouněná bederní opěrka
• ocelová chromovaná báze, kolečka na měkké povrchy
• výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou

obj. číslo potah cena za kus
A1253801 modrá 3 160 Kč
A1253802 šedá 3 160 Kč
A1253803 červená 3 160 Kč
A1253809 zelená 3 160 Kč MAX.

120
18,7

48,5
67
49

72

44-53

113-122

Pracovní židle s výklopnými područkam.

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

obj. číslo potah cena za kus
A1262644 Dream Black – černá síť, černý rám 4 995 Kč
A1262645 Dream White – bílá síť, bílý rám 4 995 Kč MAX.

120

49
64

48,5

65

44-53,5

95,5-108

• mechanika: asynchronní s houpáním, nastavení tuhosti a výšky sedu
• výškově nastavitelná opěrka hlavy
• výškově nastavitelná bederní opěrka
• materiál opěradla: síťovina
• materiál sedáku: čalouněná prošívaná pletenina, výplň PUR pěna
• ostatní materiály: kov, plast

49
57
49

61

47-57

122-132

MAX.
110obj. číslo cena za kus

A1250405 2 718 Kč

-15%

Skříňky vyrobené z vysoce kvalitního ocelového plechu, určené pro upevnění 
na stěnu. Fixní umístění jednotlivých háčků.  
• uzamykatelné (cylindrický zámek), 2 klíče
• barva světle šedá

obj. číslo  kapacita schránky vnější rozměry cena za kus 
A1204550 20 klíčů 205×165×85 mm 355 Kč
A1204560 48 klíčů 250×185×85 mm 487 Kč
A1204570 93 klíčů 300×245×85 mm 685 Kč 

-15%

400 b.



HP NeverStop Laser MFP 1200w

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 775 774 469, případně e-mailem 
hptisk@papera.cz nebo navštivte naše webové stránky www.papera.cz/hp-neverstop

Uvedené ceny jsou bez DPH

Smluvní podmínky
Nájem 284 Kč měsíčně.

V ceně pronájmu
•  500 stran zdarma, každá další strana 0,29 Kč
•  doprava zařízení na místo umístění
•  vzdálený monitoring a servisní správa zařízení
•  dodávky veškrého spotřebního materiálu

Smlouva na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Černobílá tiskárna, skener, a kopírka v jednom. Do kanceláře i na Home Office.

•  do 5 uživatelů
•  do 2500 stran měsíčně
•  připojení přes Wi-fi
•  20 stran za minutu

500 stran 
ZDARMA


