
PLATNOST 25.02.2019 - 31.05.2019
NOVINKY - SLEVY - AKCE

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz
Otevírací doba: 7:00 - 17:00 hod (PO-PÁ)

Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

formát g/m2 listů v bal. bal. v kartonu
A4 80 500 5

495,--
599,-- včetně DPH

karton 5 x 500ls

■  KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A+
Bílý univerzální papír s velmi dobrými vlastnostmi 
při průběhu strojem. Pro běžné kancelářské využití .

LETÁK PLNÝ DÁRKŮ

Eilles Gourmet
Pražená zrnková káva. Vysoce 
kvalitní odrůdy z horských oblastí 
střední, jižní a východní Afriky. 
Jemné, nezaměnitelné aroma pro 
nejnáročnější milovníky kávy. 
- balení: 500 g

kód akce: 0135290

990,--
1.197,90 včetně DPH

cena akce
2x

+

2x karton + zrnková káva 500 g

990,--

KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A+

Werther‘s Original 
Sladké krémové bonbóny 
z pravého másla a čerstvé 
smetany.
- velké balení: 1 kg

kód akce: 0135292

1.485,--
1.796,90 včetně DPH

cena akce
3x

+

3x karton + Werther‘s Original 1 kg 

1.485,-- +

SENCOR SCE 2000BK
- možnost přípravy kávy i čaje
- dva porcelánové hrníčky
   ZDARMA
- extra kompaktní rozměry
   vhodné do malých prostor
- možnost použít jako cestovní
  kávovar na kempování
- 2 trysky (možnost přípravy 
                 2 šálků najednou)
...více na ww.pape.czkód akce: 0135294

2.475,--
2.994,80 včetně DPH

cena akce
5x

+

5x karton + kávovar SENCOR 
SENCOR SCE 2000BK
- možnost přípravy kávy i čaje
- dva porcelánové hrníčky
   ZDARMA
- extra kompaktní rozměry- extra kompaktní rozměry
   vhodné do malých prostor
- možnost použít jako cestovní
  kávovar na kempování
- 2 trysky (možnost přípravy 
                 2 šálků najednou)
...více na ww.pape.cz

2.475,-- ++

kód akce: 0135296

4.950,--
5.989,50 včetně DPH

cena akce
10x

+

10x karton + chytrý náramek
Mi Band 3 XIAOMI
- OLED dotykový displej
- volání a další obsah zpráv 
zobrazující se přímo na displeji
- vodotěsné do hloubky 50 m
- zobrazuje sportovní data, 
srdeční frekvenci, monitoring 
spánku, kroky, přehled 
zdravotního stavu
- výdrž baterie až 20 dní

4.950,-- +

kód akce: 0135291

990,--
1.197,90 včetně DPH

cena akce

2x
+

2x karton + instantní káva 200 g

Dallmayr Gold
Exkluzivní rozpustná káva 
Dallmayr Gold je směs vytvořená 
z nejlepších druhů káv. Vysoce 
kvalitní, zpracovaná nejšetrnějším 
způsobem. Velmi jemné chuti.
- balení: 200 g

990,-- +

kód akce: 0135293

1.485,--
1.796,90 včetně DPH

cena akce

3x
+

3x karton + servírovací misky

BAMBOO LAMART LT9018

- barva: bílá, hnědá
- rozměr: 19 x 19 cm

+

3x karton + servírovací misky

BAMBOO LAMART LT9018BAMBOO LAMART LT9018

- barva: bílá, hnědá- barva: bílá, hnědá1.485,-- ++

kód akce: 0135295

2.475,--
2.994,80 včetně DPH

cena akce

5x
+

5x karton + Elektrický box na jídlo
Clatronic - LB 3719
- ideální pro ohřev pokrmu do práce,
   do školy nebo na cesty
- kapacita nádoby cca 1,7 litru
- 2 nádoby na potraviny vhodné do
   myčky nádobí a mikrovlnné trouby
- praktická rukojeť 4bodové 
  zamykání pro bezpečný transport
- ohřev jídel až na 75 ° C 
...více na ww.pape.cz

++2.475,-- ++

kód akce: 0135297

4.950,--
5.989,50 včetně DPH

cena akce

10x
+

10x karton + mlýnek na kávu a sekáček
Profi Cook KSW 1021 N 
- 2 v 1 - mlýnek na kávu a sekáček
- pouzdro z nerezové oceli
- kapacita: až 85g zrnkové kávy
- dvoubřitý kotouč z nerezové oceli
   pro kávová zrna
- čtyřbřitý nůž z nerezové oceli 
  např. pro skořápkové ovoce, koření 
  nebo bylinky
...více na ww.pape.cz

4.950,-- +
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  KULIČKOVÉ PERO STABILO® pointball®
• vyrobeno z 79% recyklovaného plastu
• extrémně jemný inkoust pro rychlé psaní (šíře stopy 0,5mm)
• neklouzavá úchopová zóna
• sti skací mechanismus

■  LINER STABILO® point 88® - SADY
• tenký inkoustový liner 
• vhodný pro psaní, kreslení, práci s pravítkem a šablonami, 
   skicování, podtrhávání nebo barevné strukturování textu
• hrot zasazený v kovovém pouzdře zajišťuje dlouhou životnost
• vydrží dlouho bez víčka a nevyschne
• šíře stopy 0,4 mm
• prodyšné víčko
• kvalitní náplň

■  LINER STABILO® point 88® MINI COLORFUL IDEAS
• jedinečný obal ve tvaru žárovky
• 12 barev včetně 4 neonových barev
• tenký inkoustový liner 
• vhodný pro psaní, kreslení, práci s pravítkem a šablonami, 
   skicování, podtrhávání nebo barevné strukturování textu
• hrot zasazený v kovovém pouzdře zajišťuje dlouhou životnost
• vydrží dlouho bez víčka a nevyschne
• šíře stopy 0,4 mm
• prodyšné víčko
• kvalitní náplň

■  LINER STABILO® point 88® - ZÁKLADNÍ BARVY
• tenký inkoustový liner 
• vhodný pro psaní, kreslení, práci s pravítkem a šablonami, 
   skicování, podtrhávání nebo barevné strukturování textu
• hrot zasazený v kovovém pouzdře zajišťuje dlouhou životnost
• vydrží dlouho bez víčka a nevyschne
• šíře stopy 0,4 mm
• prodyšné víčko
• kvalitní náplň

■  STABILO® All® BAREVNÁ TUŽKA
• barevná tužka
• píše téměř na každý povrch
• píše výborně na sklo, plast a kov
• vodou rozmývatelná

37,--
44,80 včetně DPH

obj.číslo barva
0201762 ● černá
0201760 ● červená
0201761 ● modrá

obj.číslo barva
0292016 ● černá
0292015 ● červená
0292014 ● modrá
0292017 ● zelená

obj.číslo popis
0292008 6 ks neonové barvy
0292005 8 ks pastelové barvy
0292009 10 ks standardní barvy

obj.číslo barva
0205226 ● černá
0205221 ● červená
0205222 ● modrá
0205223 ● zelená

obj.číslo barva
0205227 ● bílá
0205225 ● hnědá
0205228 ● oranžová
0205224 ● žlutá

■  STABILO® All® GRAFITOVÁ TUŽKA
• grafi tová tužka
• píše téměř na každý povrch
• píše výborně na sklo, plast a kov
• vodou rozmývatelná

obj.číslo
0205220

obj.číslo
0292013

31,--
37,50 včetně DPH

31,--
37,50 včetně DPH

16,--
19,40 včetně DPH

128,--
154,90 včetně DPH

96,--
116,20 včetně DPH

192,--
232,30 včetně DPH

160,--
193,60 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  ZVÝRAZŇOVAČ STABILO® BOSS® ORIGINAL
Oblíbený a kvalitní zvýrazňovač 
ve fl uorescenčních odstí nech.
• STABILO Anti -Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany
   proti  vysychání a pro plnou koncentraci na práci
• 2 šířky stopy 2 + 5 mm
• náplň na vodní bázi

■  ZVÝRAZŇOVAČ STABILO® BOSS® ORIGINAL PASTEL
Oblíbený a kvalitní zvýrazňovač v jemných pastelových odstí nech.
• 6 jemných pastelových odstí nů
• STABILO Anti -Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany
    proti  vysychání a pro plnou koncentraci na práci
• 2 šířky stopy 2 + 5 mm
• náplň na vodní bázi

■  ZVÝRAZŇOVAČE STABILO® BOSS®
     MINI PASTELLOVE
Oblíbený zvýrazňovač v mini verzi 
s kreslenými moti vy.
• šest jemných, trendy pastelových odstí nů
• STABILO Anti -Dry-Out technologie:
   4 hodiny ochrany proti  vysychání 
   a pro plnou koncentraci na práci
• kvalita STABILO ve zpracování, 
    náplni a komfortu při zvýrazňování
• 2 šíře stopy 2 + 5 mm
• náplň na vodní bázi

obj.číslo barva
0273330 ● žlutá
0273332 ● červená
0273334 ● fi alová

obj.číslo barva
0273331 ● modrá
0273333 ● oranžová
0273335 ● růžová

obj.číslo barva
0273324 ● žlutá
0273329 ● fi alová
0273325 ● oranžová

obj.číslo barva
0273326 ● zelená
0273328 ● tyrkysová
0273327 ● růžová

obj.číslo popis
0273336 sada - 3 barvy
0273337 sada - 6 barev

■  ZVÝRAZŇOVAČ STABILO® BOSS® ORIGINAL SADY
Oblíbený a kvalitní zvýrazňovač v fl uorescenčních a pastelových odstí nech.
• 15 odstí nů
• STABILO Anti -Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany
   proti  vysychání a pro plnou koncentraci na práci
• 2 šířky stopy 2 + 5 mm
• náplň na vodní bázi

obj.číslo popis
0273316 sada - 4 barvy
0273317 sada - 6 barev
0273318 sada - 15 barev

166,--
200,90 včetně DPH

84,--
101,60 včetně DPH

26,--
31,50 včetně DPH

26,--
31,50 včetně DPH

156,--
188,80 včetně DPH

104,--
125,80 včetně DPH

390,--
471,90 včetně DPH
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  FIXY STABILO® power - 12 KS
Vláknový fi x s intenzivním výdejem barev.
• tlakuvzdorný hrot
• vypratelný inkoust
• šíře stopy cca 2 mm
• vydrží extrémně dlouho bez víčka (až 8 týdnů)
• balení 12 barev

■  PASTELKY STABILO® EASYcolors
Ergonomicky tvarovaná pastelka speciálně
pro leváky, nebo pro praváky
• trojhranný design a neklouzavé plošky 
   pro správné uložení prstů na tužce
• šíře hrany 9 mm - doporučený rozměr 
   pro školáky 1. stupně
• 6 sytých odstí nů
• nelámavá tuha o průměru 4,2 mm
• ští tek na jméno

■  TUŽKA STABILO® EASYgraph
Pokud jde o první psaní, ergonomická tužka STABILO 
EASYgraph pomůže dětem naučit se psát pohodlně 
a snadno. Tvar STABILO EASYgraph byl vyvinut vědci 
speciálně pro dětskou rukou. Trojhranný tvar a neklouzavé 
plošky intuiti vně navádí ke správnému úchopu. 

■  OŘEZÁVÁTKO STABILO® 
pro EASYcolors/ EASYgraph 
a všechny silnější tužky a 
pastelky
Ergonomické ořezávátko.
• ergonomický tvar zajišťuje 
    pohodlné držení

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

obj.číslo barva
0865422 ● žlutá pro leváky
0865423 ● červená pro leváky

obj.číslo barva
0205392 pro leváky
0205393 pro praváky

■  PASTELKY STABILO® Trio silné
      - 12 BAREV
Trojhranná silná pastelka.
• ergonomický tvar pro pohodlné a uvolněné držení
• šíře hrany 9 mm - doporučený rozměr 
   pro školáky 1. stupně
• intenzivní výdej barev
• nelámavé tuhy, zářivé barvy
• průměr tuhy 4,2 mm
• balení 12 barev

obj.číslo
0205390

■  PASTELKY STABILO® colors - 18 BAREV
Kvalitní klasická pastelka, ideální do školy.
• intenzivní výdej barvy
• průměr tuhy 2,5 mm

obj.číslo
0205391

obj.číslo
0251612

176,--
213,-- včetně DPH

135,--
163,40 včetně DPH

29,--
35,10 včetně DPH 84,--

101,60 včetně DPH

17,--
20,60 včetně DPH

85,--
102,90 včetně DPH
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Roller 
s vyměnitelnou 

náplní

Roller 
s vyměnitelnou s vyměnitelnou s vyměnitelnou 

náplní

■  ROLLER STABILO® EASYoriginal GRAFFITI
Ergonomický roller ve verzi speciálně pro leváky a praváky, 
který je ideální pro dětské ruce. Každý roller je unikátní díky individuálnímu 
graffi  ti  designu.
• nová opti malizovaná úchopová zóna z neklouzavého materiálu
• uvolněné držení pomáhá proti  předčasné únavě 
   svalstva ruky a bolestem v ruce při psaní
• snadná a komfortní manipulace je ideální pro děti ,
   které se učí psát a zajišťuje úhledný rukopis bez kaněk a škrábanců
• jednoduchá výměna náhradní náplně – nový hrot s každou novou náplní
• dostupné barvy náplní: modrý zmizíkovatelný inkoust, 
   černý dokumentní a červený inkoust (na objednávku)
• náhradní náplně ve dvou šířích stopy: jemné (0,3 mm, modrá pro tenčí 
    stopu) a střední (0,5 mm, modrá, černá a červená)
• prostor pro napsání jména

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

obj.číslo
 0291907

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

obj.číslo barva popis
0291905 ● modrá pro praváky
0291906 ● růžová pro praváky

obj.číslo barva popis
0291903 ● modrá pro leváky
0291904 ● růžová pro leváky

46,--
55,70 včetně DPH

142,--
171,80 včetně DPH

www.stabilo.cz

Bez názvu-2   1 09.05.17   7:59

www.stabilo.cz

Bez názvu-2   1 09.05.17   7:59

www.stabilo.cz

Bez názvu-2   1 09.05.17   7:59
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A446,--
55,70 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

■  PÁKOVÝ POŘADAČ DONAU MASTER
Celobarevné pákové pořadače, povrch pořadače je 

potažen polypropylenovou folií. Na hřbetu je kapsička na 
popisku. Hřbet 75 mm. Balení / karton 25 ks. 

obj.číslo barva
0702492 ● černá
0702200 ● červená
0702450 ● zelená
0702499 ● žlutá
0702491 ● modrá
0702514 ● bílá
0702452 ● oranžová
0702453 ● šedá
0702457 ● tyrkysová
0702454 ● sv.modrá
0702451 ● bordó
0702456 ● fi alová
0702458 ● růžová
0702459 ● sv.zelená
0702455 ● švestková

■  PRITT FLEX REFILL ROLLER
Korekční strojek s vyměnitelnou náplní.
Návin pásky 12 m.

obj.číslo popis
0841470 strojek s páskou 4,2 mm
0841472 náhradní páska 4,2 mm

■  NOVUS B 230
Silná kancelářská děrovačka s aretací horního dílu a posuvným pravítkem. 
Celokovová děrovačka s plastovým povrchem. Výkon: 25 listů.

obj.číslo barva
2512235 ● černá
2512236 ● modrá

25
10 let
záruka

30

60 mm5 let
záruka

ploché 
šítí

■  NOVUS C 3FC
Kancelářská sešívačka, která je vybavena technikou fl at-clinch a kovovým 
zásobníkem s jednoduchým vedením sponek. Výkon: 30 listů , typ sponek
a kapacita zásobníku: 100 ks 24/6; 150ks 26/6, hloubka vkládání: 60 mm.

obj.číslo barva
2514001 ● černá
2514000 ● modrá

Platí pro objednávky přes www.pape.cz, 
nebo nahlásit akci při objednávce.

1x karton (25 ks) + dárek1x karton (25 ks) + dárek

ZDARMA
prací gel Persil
20 dávek

ZDARMA
samolepicí 
bloček 400 ls

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

3 + dárek ZDARMA
zubní pasta 
Vademecum

69,--
83,50 včetně DPH

194,--
234,70 včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH

Nůžky Dahle 
12 cm. 

Kancelářská sešívačka, která je vybavena technikou fl at-clinch a kovovým 
zásobníkem s jednoduchým vedením sponek. Výkon: 30 listů , typ sponek
a kapacita zásobníku: 100 ks 24/6; 150ks 26/6, hloubka vkládání: 60 mm.

Nůžky Dahle 

25 + 1

3 + 1
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  GUMFIX LEPICÍ GUMA
Bílá lepicí guma pro připevnění plakátů, map, vzkazů apod. 
Pomocí Gumfi xu lze uchyti t také konce koberců či upevnit 
předměty na pracovním stole. Nezanechává skvrny na 
nábytku. 84 ks předsekaných čtverečků v balení. Obsah 50 g.

obj.číslo
2535338

obj.číslo
0865452

35,70
43,20 včetně DPH

■  KORES GLUFIX
Transparentní tekuté lepidlo s 
houbičkou. Ideální do kanceláře. 
Lepidlo neprosakuje, lepí trvale. 
Lepí papír, lepenku, fotografi e
a lehké tkaniny.

obj.číslo obsah (g)
1000702 30
1000701 50

■  KORES LEPICÍ TYČINKA
Lepí všechny druhy papíru a korek. Hladká aplikace, 
prvotřídní kvalita, nevysychá. Vyrábí se v ČR.

obj.číslo obsah (g)
1001308 15
1001303 20
1001309 40

77,4%

obj.číslo barva
0201335 ● černá

obj.číslo barva
0201336 ● červená

obj.číslo barva
0201337 ● modrá

■  ACROBALL
Sti skací kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu, které se okamžitě 
rozepíše. Ve třech barevných provedeních - černá, červená, modrá. Píše 
podle barvy těla. Náplň nové generace je založena na olejové bázi, je 
voděodolná a rychleschnoucí. Plynulé psaní, jasné intenzivní barvy. Šířka 
hrotu 0,7 mm, šířka stopy 0,25 mm, délka stopy 800 m. 
Vyrobeno z recyklovaného materiálu. 
Náhradní náplň - 2032.

0865452

■  SAMOLEPICÍ BLOČKY KORES NOTES - NEONOVÉ
Rozměr: 75 x 75 mm, 100 lístků.

obj.číslo barva
2535260 ● žlutá
2535263 ● zelená

obj.číslo barva
2535261 ● oranžová
2535262 ● růžová

+

4+14+1
ZDARMA

3+1 ZDARMA
Akční limitované balení
lepicích tyčinek. 

78,--
94,40 včetně DPH

Tyčinky 3+1 - 15 g

139,--
168,20 včetně DPH

Tyčinky 3+1 - 40 g

14,--
16,90 včetně DPH

Kores Glufi x 30 g

16,--
19,40 včetně DPH

Kores Glufi x 50 g

98,--
118,60 včetně DPH

Tyčinky 3+1 - 20 g

■  OŘEZÁVÁTKO ELEKTRICKÉ
Kvalitní elektrické ořezávátko s provozem zapojením do sítě 
(adaptérová přípojka). Velkoobjemový průhledný kontejner na 
odpad. Automati cké nastavení ořezávání pro opti mální hrot. 
Vhodné pro tužky a pastelky ø 12 mm. Snadná údržba.

Pastelky 
Colorino 12 ks 

1.490,--
1802,90 včetně DPH

14,--
16,90 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH ++

ZDARMA
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■  PREŠPÁNOVÝ ZÁVĚSNÝ 
     RYCHLOVAZAČ
Bez poti sku, formát A4, balení/25 ks. 

obj.číslo barva
0700605 ● červená
0700604 ● zelená
0700602 ● žlutá
0700603 ● modrá
0700606 ● oranžová

A4

■  KARTONOVÝ RYCHLOVAZAČ
Formát A4, balení/50 ks. 

obj.číslo barva
0700411 ● zelená
0700412 ● žlutá
0700410 ● modrá
0700413 ● růžová

A4

■  PREŠPÁNOVÝ RYCHLOVAZAČ
Formát A4, balení/25 ks. 

obj.číslo barva
0700497 ● červená
0700499 ● zelená
0700498 ● žlutá
0700500 ● modrá
0700496 ● oranžová

A4

■  KARTONOVÝ ZÁVĚSNÝ 
     RYCHLOVAZAČ
Bez poti sku, formát A4, balení/50 ks. 

obj.číslo barva
0700612 ● zelená
0700613 ● žlutá
0700611 ● modrá
0700614 ● růžová

A4

■  PREŠPÁNOVÁ ODKLÁDACÍ 
    MAPA - 3 KLOPY
Formát A4, balení/25 ks. 

obj.číslo barva
0700102 ● černá
0700105 ● červená
0700106 ● sv.zelená
0700104 ● žlutá
0700101 ● tm.modrá

A4

■  KARTONOVÁ ODKLÁDACÍ 
     MAPA - 3 KLOPY
Bez poti sku, formát A4, balení/50 ks. 

obj.číslo barva
0700304 ● zelená
0700303 ● žlutá
0700302 ● modrá
0700305 ● růžová
0700301 ● červená
0700306 ● oranžová

P�e�p�n��� �ro�r��

K�rt �n��� �ro�r��

A4

10,90
13,20 včetně DPH

8,90
10,80 včetně DPH

11,30
13,70 včetně DPH

3,20
3,90 včetně DPH

3,50
4,20 včetně DPH 2,30

2,80 včetně DPH

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  ODPADKOVÝ KOŠ PERFOROVANÝ
Odpadkový koš s perforovaným pláštěm. Materiál: odolný 
a pevný polypropylen. Prakti cký design a kvalitní provedení 
umožňuje všestranné využití  - ideální do kanceláře nebo 
domácnosti . Objem: 16 l. Rozměry: Ø 310 mm, výška: 310 mm.

obj.číslo barva
0610644 ● černá
0610643 ● červená
0610641 ● zelená
0610645 ● žlutá
0610640 ● modrá

obj.číslo barva
0610642 ● tm.modrá
0610646 ● oranžová
0610648 ● šedá
0610647 ● fi alová

■  ODPADKOVÝ KOŠ
Odpadkový koš z odolného a pevného 
polypropylenu. Prakti cký design a kvalitní 
provedení umožňuje všestranné využití  - 
ideální do kanceláře nebo domácnosti . Objem: 
16 l. Rozměry: Ø 310 mm, výška: 310 mm.

obj.číslo barva
0610654 ● černá
0610653 ● červená
0610651 ● zelená
0610655 ● žlutá
0610650 ● modrá

obj.číslo barva
0610652 ● tm.modrá
0610656 ● oranžová
0610658 ● šedá
0610657 ● fi alová

■  KANCELÁŘSKÝ ODKLADAČ
     CENTRA
Stylový atrakti vní odkladač klasického 
tvaru. Vyroben z pevného plastu. 
Možnost stohování kolmo i předsazeně 
pro formát A4.

obj.číslo barva
0821632 ● černá
0821634 ● červená
0821633 ● modrá
0821635 ● bílá
0821636 ● šedá
0821630  transparentní
0821631  kouřová

59,--
71,40 včetně DPH

69,--
83,50 včetně DPH

29,--
35,10 včetně DPH

43,-- (běžná cena)

13,--
15,70 včetně DPH

15,80 (běžná cena)

■  ZÁSOBNÍK NA ZÁVĚSNÉ
     DESKY DONAU
Univerzální plastový box na závěsné desky formátu A4 vyrobený z odolného 
plastu. Kompati bilní se všemi standardními závěsnými deskami. Kapacita: 
20 závěsných desek nebo 3 pákové pořadače A4/50 mm. Hmotnost: 660 g. 
Rozměry vnitřní 160 x 330 x 258 mm, vnější: 163x365x260 mm.

obj.číslo barva
0607130 ● černá
0607131 ● červená

199,--
240,80 včetně DPH

■  ZÁVĚSNÉ DESKY DONAU
Závěsné desky do kartotéky na dokumenty formátu A4. Vyrobeny 
z barevné lepenky (gramáž: 230 g/m2), uvnitř pevná kovová lišta pro 
dlouhou životnost slohy. Snadný popis pomocí pohyblivých plastových 
indexů s výměnným ští tkem.

obj.číslo barva
0700817 ● červená
0700819 ● zelená

obj.číslo barva
0700818 ● žlutá
0700816 ● modrá
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■  KANCELÁŘSKÉ SPONKY
Kancelářské sponky.

obj.číslo délka (mm) ks/bal.
0811832 32 100
0811834 75 50

obj.číslo drátky
0810101 24/6

■  DRÁTKY RON
Špičková kvalita a síla. 
2000 drátků v krabičce.

■  NŮŽKY DAHLE HOME
Univerzální, anti korozní, speciální nůžky z kalené 
oceli, tvrdost - 54 podle Rockwella. Rukojeti  
z nelámavého ABS plastu. Multi funkční.

obj.číslo rozměr (cm)
0870275 21

Univerzální, anti korozní, speciální nůžky z kalené 

■  KRABIČKA NA PAPÍROVÉ ŠPALÍČKY
Rozměr: 83 x 83 x 75 mm, s náplní.     

obj.číslo provedení
0109980 bílá
0109981 barevná

■  UNIVERZÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO
Lepí papír, fotografi e, tkaniny, kůži, dřevo, 
korek, lepenku, dřevovláknité materiály a jiné 
savé materiály. Může se používat na lepení 
materiálů přicházejících do styku s potravinami 
a na dětské hračky. Vhodné pro kuti ly a 
modeláře. Obsah 250 g. 

6,--
7,30 včetně DPH

32 mm 22,--
26,60 včetně DPH

75 mm 

41,--
49,60 včetně DPH

bílá

51,--
61,70 včetně DPH

barevná

69,--
83,50 včetně DPH

54,--
65,30 včetně DPH

■  INDEX LÍSTKY
Rozměr: 45 x 12 mm, 4x 35 lístků. 
V plastovém zásobníku.

obj.číslo
2535224

■  OBÁLKA DLOUHÁ „DL“
Samolepicí, okno vpravo, 
rozměr: 220 x 110 mm. 
Prodej po balení.

obj.číslo balení (ks)
0170203 50

■  OBÁLKA DLOUHÁ „DL“
Samolepicí, rozměr: 220 x 110 mm. 
Prodej po balení.

obj.číslo balení (ks)
0170301 50

19,--
23,-- včetně DPH

22,--
26,60 včetně DPH

obj.číslo barva
3005140 ● černá

■  KAPESNÍ KALKULAČKA
    CASIO HL 815L
Přehledný 8-mi místný displej. Výpočet 
procent. Napájení: bateriové 1 x AA (LR6). 
Životnost baterie 2 roky.  
Rozměry: 18 x 69,5 x 118 mm. Hmotnost: 65 g.

99,--
119,80 včetně DPH

9,50
11,50 včetně DPH

obj.číslo
1000130

42,--
50,80 včetně DPH

170,--
205,70 včetně DPH

A4/200 ls

440,--
532,40 včetně DPH

A3/200 ls

399,--
482,80 včetně DPH

A2/100 ls

798,--
965,60 včetně DPH

A1/100 ls

Je pro Vás balení moc? 
Na objednávku dodáme i balení po 
10-ti  listech.

Kompletní sorti ment pro školy - školky 

SKLADEM

obj.číslo formát balení (ks)
0100100 A4 200
0100200 A3 200
0100220 A2 100
0100230 A1 100

■  KRESLICÍ KARTON
220 g/m2, prodej po bal.
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Cena včetně plnobarevného potisku.
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• 104 - 108 cm

• 42 - 48 cm

• 120 kg

• 64 cm

■  LEXA
Otočná kancelářská židle se synchronní mechanikou s blokací ve zvolené pozici s pohodlným 
čalouněným sedákem (černá prodyšná látka) a opěrákem potaženým prodyšnou síťovinou v šedé barvě. 

obj.číslo
9400387

■  ISO
Klasická ekonomická, stohovatelná konferenční židle bez 
područek s pevnou ocelovou 1,2 mm silnou kostrou. Sedák 
i opěrák židle jsou potaženy látkou Fill 9 (černá).

obj.číslo
9400380 

1.990,--
2.407,90 včetně DPH

2.990,-- (běžná cena)

490,--
592,90 včetně DPH

550,-- (běžná cena)

Oddělení PAPE nábytku upozorňuje na nový dekor v nabídce. 
Bílá barva = nový dekor v nabídce.

3D NÁVRHY INTERIÉRŮ - PORADENSTVÍ - DOPRAVÍME - SMONTUJEME



SUPER 

CENA
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■  ERGOHUMAN
Exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou hlavy, nebo čalouněným sedákem, synchronní mechanismus s nastavením síly proti váhy - 
ovládání bovdenem, několikanásobná aretace, nastavení hloubky sedáku, výškové nastavení opěráku, nastavení úhlu a výšky područek a opěrky hlavy, bederní pružná 
opěrka s permanentním přítlakem, aluminiová báze, kolečka Ø 65 mm - pro všechny typy podlah, barvy síťoviny: černá KM 11, varianta s čalouněným sedákem: černá 
látka + černá síť KM11, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců.

obj.číslo barva
9402974 ● černá

• 116 - 129 cm

• 46 - 55 cm

• 130 kg

• 66 cm

• 68,5 cm

ZDARMA
relaxační křeslo

(vyberte si barvu křesla)

relaxační křeslo

(vyberte si barvu křesla)
13.185,--

15.953,90 včetně DPH

■  MIAMI
Kancelářské křeslo, vysoký opěrák, houpací mechanizmus s aretací a 
nastavitelnou silou proti váhy, ocelové područky s čalounem, ocelová chromová 
báze, nosnost 120 kg.

obj.číslo barva
9403035 ●●  černá/šedá
9403034 ●●  černá/modrá
9403033 ●●  černá/bordó

• 116 - 125 cm

• 48,5 - 56,5 cm

• 120 kg

• 71,5 cm

• 66 cm

ZDARMA
sada Denim

2.623,--
3.173,80 včetně DPH

(zastřihovač, sprchový gel, 
voda po holení) 

• 116 - 129 cm

• 44 - 49 cm

• 120 kg

• 63 cm 

• 67,5 cm

■  ABOVE
Moderně designovaná kancelářská židle se síťovinou na opěradle a opěrce 
hlavy. Synchronní mechanizmus s několikanásobnou aretací a nastavením 
síly proti váhy. Područky s měkkou dotykovou plochou, výškově nastavitelné 
- výškově nastavitelná bederní opěrka. Flexibilní opěrka hlavy s nastavením 
výšky. Moderní plastová báze. Kolečka s větším průměrem (60 mm) snižují 
odpor při odvalování, použitelná pro všechny typy podlah. Nosnost 120 kg. 
Provedení: černá síťovina / černá látka, modrá síťovina / černá látka, bordó 
síťovina / černá látka.

obj.číslo barva
9403057 ● černá

obj.číslo barva
9403067 ● modrá

obj.číslo barva
9403068 ● bordó

4.565,--
5.523,70 včetně DPH

(krém, oční krém) (krém, oční krém) 

ZDARMA
sada Astrid
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BALICÍ PÁSKY
Vlastnosti a druhy nosiče pásky
PVC: Extrémně vysoká pevnost v tahu, univerzální 
použití. Ideální pro svazkování a uzavírání středních 
a těžkých kartonů.
Papír: Ideální ekologicky šetrná alternativa  pro 
uzavírání kartonů. Lehce trhatelná rukou. Vhodná 
pro uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.
PP (Polypropylen): Dobrá pevnost v tahu, dobrý 
poměr cena / výkon. Ideální pro uzavírání 
lehkých a středně těžkých kartonů.

Vlastnosti lepidla pásky
Akrylát: neobsahuje rozpouštědla, vytvořeno 
na vodní bázi. Odolné teplotě a UV záření. 
Dobře lepí na mnoha druzích kartonů.
Přírodní kaučuk: lepidlo s rozpouštědly vyrobené 
z kaučuku. Okamžité velmi pevné a bezpečné slepení 
všech druhů kartonů. 
Hotmelt: kaučukové lepidlo bez rozpouštědel. 
Okamžité pevné slepení kartonu. 

Premium Standardní Základní

nosič PVC polypropylen polypropylen

lepidlo přírodní kaučuk akrylát na vodní bázi hotmelt

odvíjení

hmotnost kartonu
 

celková tloušťka 65 µm  45 µm 43 µm

do 30 kg do 15 kg do 8 kg nejvyšší 
kvalita

tiché odvíjení

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 64014
     „STANDARDNÍ“
Velmi výkonná balicí páska, vhodná na středně 
těžké kartony do 15 kg. Nehlučné odvíjení. 
Lepidlo: Akrylát na vodní bázi. Nosný materiál 
OPP (orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 27 mμ / 45 mμ. Síla přetržení (N/cm): 35. 
Hluk při odvíjení: Tichý.
• vhodná na středně těžké kartony do 15 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021041 50 x 66 ● hnědá
1021040 50 x 66  čirá

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 57176
    „PREMIUM“
Balicí páska nejvyšší kvality. Díky pevné nosné 
fólii z PVC dosahuje velmi vysoké pevnosti  v tahu 
při současně nehlučném a snadném odvíjení 
pásky. Lepidlo: Přírodní kaučuk. Nosný materiál: 
PVC. Síla folie/celková: 38 µm / 65 µm. Síla 
přetržení (N/cm): 60. Hluk při odvíjení: Tichý.
• vhodná na těžké kartony do 30 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021046 50 x 66 ● hnědá
1021045 50 x 66  čirá

■  BALICÍ PÁSKA TESA® 4280
    „ZÁKLADNÍ“
Univerzální použití  a stálá lepivost i při nízkých 
teplotách. K uzavírání lehkých a středně těžkých 
kartonů. Lepidlo: Hotmelt. Nosný materiál: BOPP 
(bioxiálně orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 25 µm / 43 µm. Síla přetržení (N/cm): 40. 
Hluk při odvíjení: Střední
• vhodná na lehké kartony do 8 kg

obj.číslo rozměr (mm/m) barva
1021011 48 x 66 ● hnědá
1021010 48 x 66  čirá

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
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■  ODVÍJEČ TESA® ECONOMY 6300
Precizní ruční odvíječ pro profesionální aplikaci balicích pásek 50 mm x 66 m. 
Ručně nastavitelná kontrola napnutí  pásky. Řezací nůž je vybaven bezpečnostním 
krytem - ochrana před zraněním. Dodáván jako samostatný výrobek - páska není 
součástí  balení. 

obj.číslo
1026100

■  ODVÍJEČ TESA® COMFORT 6400
Profesionální ruční odvíječ pro bezpečné, čisté a pohodlné lepení všech typů 
balení. Pevné kovové tělo s ručně nastavitelnou kontrolou napnutí  pásky 
s pevnou pogumovanou rukojetí  pro pohodlné a pevné uchopení. Ostří nože je 
skryté, chrání před zraněním a poškozením. Vhodný pro všechny role do šíře 50 
mm. Dodáván jako samostatný výrobek - páska není součástí  balení. 

obj.číslo
1026103

25,--
30,30 včetně DPH

43,--
52,-- včetně DPH

106,--
128,30 včetně DPH

215,--
260,20 včetně DPH

335,--
405,40 včetně DPH
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Velmi výkonná balicí páska, vhodná na středně 
těžké kartony do 15 kg. Nehlučné odvíjení. 
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těžké kartony do 15 kg. Nehlučné odvíjení. 
Lepidlo: Akrylát na vodní bázi. Nosný materiál 
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Lepidlo: Akrylát na vodní bázi. Nosný materiál 
OPP (orientovaný polypropylen). Síla folie/
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OPP (orientovaný polypropylen). Síla folie/
celková: 27 mμ / 45 mμ. Síla přetržení (N/cm): 35. 
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celková: 27 mμ / 45 mμ. Síla přetržení (N/cm): 35. 

• vhodná na středně těžké kartony do 15 kg
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Vlastnosti a druhy nosiče pásky
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Vlastnosti a druhy nosiče pásky
PVC
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použití. Ideální pro svazkování a uzavírání středních 
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BALICÍ PÁSKA TESA® 57176
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BALICÍ PÁSKA TESA® 57176
„PREMIUM“
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„PREMIUM“
Balicí páska nejvyšší kvality. Díky pevné nosné 
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Balicí páska nejvyšší kvality. Díky pevné nosné 
fólii z PVC dosahuje velmi vysoké pevnosti  v tahu 
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při současně nehlučném a snadném odvíjení 
pásky. Lepidlo: Přírodní kaučuk. Nosný materiál: 
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PVC. Síla folie/celková: 38 µm / 65 µm. Síla 
přetržení (N/cm): 60. Hluk při odvíjení: Tichý.
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přetržení (N/cm): 60. Hluk při odvíjení: Tichý.
• vhodná na těžké kartony do 30 kg
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PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

■  ODLAMOVACÍ NŮŽ LINEX CK 900
Zesílený řezací nůž (čepelka tloušťky 0,8 mm). 
Masivní konstrukce.

obj.číslo popis
2590330 nůž
2590331 čepelky / 5 ks

■  FÓLIE BUBLINKOVÁ
Vhodná jako výplň do balíků a na ochranu 
předmětů před nárazy. 

obj.číslo rozměr (m)
0162199 1 x 100

■  VLNITÁ LEPENKA
Dvouvrstvá, cca 1 m x cca 110 m.

obj.číslo
0162300

110 m

1 
m

■  ROZMĚRY
Zhotovíme Vám krabice dle vašeho požadavku, 
různé rozměry, výseky a druhy skladu.

■  MATERIÁLY
Na výrobu krabic používáme různé materiály. 
Materiál vybereme dle vašeho požadavku. 

■■ ROZMĚRY
Zakázková výroba kartonů. Poptejte nás!

624,--
755,-- včetně DPH

925,--
1119,30 včetně DPH

133,--
160,90 včetně DPH
■  RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 23 MIC
Fólie 23 mic, orientační návin 150 m. 
Šíře fólie 50 cm. 

obj.číslo
0163220

186,--
225,10 včetně DPH
■  RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 17 MIC
Fólie 17 mic, orientační návin 300 m. 
Šíře fólie 50 cm. 

obj.číslo
0163250

228,--
275,90 včetně DPH
■  RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 20 MIC
Fólie 20 mic, orientační návin 300 m. 
Šíře fólie 50 cm. 

obj.číslo
0163240

■  RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE - MALÁ
Ruční průtažná fólie, návin cca 150 m.

obj.číslo šíře (cm) provedení
0163222 12,5 bez rukojeti 
0163221 10 s rukojetí 
0163223 10 bez rukojeti 

■  POTISKY
Poti sky jedno i vícebarevné. 

69,--
83,50 včetně DPH

nůž

72,--
87,10 včetně DPH

12,5 cm bez rukojeti

76,--
92,-- včetně DPH

10 cm s rukojetí

72,--
87,10 včetně DPH

10 cm bez rokojeti

49,--
59,30 včetně DPH

čepelky / 5ks

899,--
1088,-- včetně DPH
■  ODVÍJEČ KOVOVÝ
Celokovový odvíječ s plastovými doplňky a 
brzdou - lze nastavit tuhost odvíjení. Vhodný 
pro každodenní balení. Vyšší pořizovací 
náklady, plně profesionální odvíječ.

obj.číslo
0163211
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Fólie 17 mic, orientační návin 300 m. 
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■ RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 20 MIC
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Fólie 20 mic, orientační návin 300 m. 
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RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 17 MIC
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RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 17 MIC
Fólie 17 mic, orientační návin 300 m. 
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ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

275,90 včetně DPH

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

275,90 včetně DPH

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 20 MIC

ko
nt

ak
tu

jte
 na

še
ho

 ob
ch

od
ník

a

RUČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE 20 MIC
Fólie 20 mic, orientační návin 300 m. 
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Fólie 20 mic, orientační návin 300 m. 
Šíře fólie 50 cm. 
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obj.číslo
0601949

■  DAHLE PAPERSAFE® 35080
Výkon 6 listů 80 g/m2. Řez: 4,3 x 10 mm části ce, objem nádoby: 17 l.

• pro kancelář
• bez nutnosti  mazání a údržby
• integrovaná světelná závora pro automati cké spuštění a zastavení
• komfortní funkce zpětného chodu
• automati cké zastavení motoru
• automati cké podávání až 80 listů papíru (80 g/m²)
• ruční podávání až 6 listů papíru (80 g/m²)
• vizuální indikace plnosti  koše
• opti cký ukazatel přetí žení
• rozměry (v x š x h): 502 x 331 x 218 mm

ZDARMA
rychlovarná 
konvice Sencor5.990,--

7.247,90 včetně DPH

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

4x45 mm

8

25 lCD

226 mm

obj.číslo
0600884

■  DAHLE PAPERSAFE® 22084
Výkon 8 listů 80 g/m2. Řez: 4 x 45 mm části ce, objem nádoby: 25 l.
• prakti cká funkce automati ckého spuštění a zastavení
• funkce zpětného chodu
• automati cké zastavení motoru
• dvě samostatné řezné jednotky a nádoby na odpad 
   ke skartaci papírů a disků CD/DVD, šekových, kreditních karet
• snímatelná horní část pro jednoduché vyprazdňování nádoby na odpad

2.350,--
2.843,50 včetně DPH

ZDARMA
Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

■  LAMINÁTOR FELLOWES SATURN3i
Laminátor s novým atrakti vním designem a inovovaným systémem zrychleného 
výhřevu. Laminování za cca 1 min od zapnutí . Umožňuje kvalitní laminaci 
v rozsahu 80–125 mic tloušťky laminovacího fi lmu, včetně laminace fotografi í. 
Max. tloušťka dokumentu 0,6 mm. Je vhodný pro laminaci v kanceláři. Disponuje 
systémem pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí  laminovaného 
dokumentu – uvolňovací páčka na zadní části  stroje. Prosvětlený LED diodový 
displej usnadňuje výběr pracovního stavu.
• 100% JAM FREE  – LED indikace chybného podání laminovací fólie,
    v případě uvíznutí  dokumentu použijte uvolňovací páčku
• InstaHeat – zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu
• Auto Shut off  – automati cké vypnutí  při nečinnosti , 
   šetří energii, předchází přehřátí 

obj.číslo formát
2002002 A4

obj.číslo formát
2002003 A3

1.890,--
2.286,90 včetně DPH

2.190,--
2.649,90 včetně DPH

ZDARMA
Zrnková káva
Eilles 500 g
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Fellowes - modelová řada chytrých skartovačů Ci
Model Skartovač 73 Ci Skartovač 79 Ci Skartovač 99 Ci Skartovač 125 Ci

Společné parametry nabízených modelů

- vstupní šířka 230 mm
- křížový řez
- kolečka
- stupeň utajení NBÚ: 2 důvěrné
- stupeň utajení DIN 66399 papír: P4
- stupeň utajení DIN 66399 mag.karty: T4
- stupeň utajení DIN 66399 CD/DVD: O3
- napájení 230 V

objednávkový kód 0600958 0600967 0600954 0600973

Velikost odpadu po skartaci 4x38 mm 3,9x38 mm 3,9x38 mm 4x38 mm

Skartovací kapacita/listů 80 g/m2 papíru 10 14 16 18

Objem koše / L 23 23 34 53

Orientační objem koše / listů A4 
skartovaného papíru 250 250 350 450

Certifi kát NBÚ ne ne ne ano

Rychlost skartace m/min 3,4 3 3 5

Maximální doba nepřetržité skartace / min 10 12 30 60

Cca počet skartovaných listů 80 g/m2

papíru za minutu / za nepřetržitý cyklus 110/1100 140/1600 160/4800 280/16500

Příkon motoru / W 460 480 600 720

Rozměry šxhxv/cm 37,2x27,4x55,6 38,2x27x55,6 29x44x64 28,3×53×73,5

Hmotnost/kg 12,8 12,8 16,3 27,4

Schopnost skartování vedle papíru

Dárek po dobu akce

+ sada servírovacích misek + kávovar Sencor + chytré hodinky + mlýnek na kávu/sekáček 2v1

Cena bez DPH/ s DPH 5.390,-- / 6.521,90 6.190,-- / 7489,90 8.850,-- / 10708,50 12.480,-- / 15.100,80

U NÁS MŮŽETE POPTAT JAKÝKOLIV 
VÝROBEK ZNAČKY FELLOWES
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Dovedeme Vás k dokonalému řezu ...
Typicky modré řezačky DAHLE jsou synonymem pro bezpečnost, pohodlí, 
přesnost, prvotřídní kvalitu a všestrannost. Nenabízejí pouze řezání papírů, 
ale některé typy jsou vhodné pro řezání celé řady dalších materiálů jako je 
ABS plast, korek a dokonce i slabý plech. 
Každý uživatel tak pro sebe najde vždy perfektní řešení.

přesný řez
My Dahle. Since 1930. 

Více informací na www.dahle-office.com.

DAH_Guillotines_CZ.indd   1 15.03.2016   10:26:37

■  DAHLE 502
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, horní a spodní nůž z oceli, 
ruční přítlak a 2 úhlové příložníky. Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr 
pracovní desky u Dahle 502 je 420 x 175 mm. Řezný výkon je 6 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 320 mm
• výška řezu: 0,8 m 

obj.číslo
0600813

Testováno na bezpečnost!

■  DAHLE 560
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, našroubovaný ostrý nůž a 
ostrý spodní nůž z nožové oceli Solingen. Testováno na bezpečnost. Průhledný 
kryt nože, ruční přítlak, 2 úhlové příložníky a přestavitelný zadní doraz. 
Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr pracovní desky u Dahle 560
je 450 x 285 mm. Řezný výkon je 20 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 340 mm
• výška řezu: 2,5 m

obj.číslo
0600806

5 let
záruka

Testováno na bezpečnost!

■  DAHLE 561
Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, našroubovaný ostrý nůž a 
ostrý spodní nůž z nožové oceli Solingen, bezpečnostní automati ka, testováno na 
bezpečnost. Automati cký přítlak, 2 úhlové příložníky a přestavitelný zadní doraz. 
Prohlubně k pohodlnému přenášení. Rozměr pracovní desky u Dahle 561
je 440 x 265 mm. Řezný výkon je 28 listů A4 80 g/m2.
• délka řezu: 360 mm
• výška řezu: 3,5 mm

obj.číslo
0600811

Páková řezačka se stabilní kovovou pracovní deskou, horní a spodní nůž z oceli, 

990,--
1.197,90 včetně DPH

3.450,--
4.174,50 včetně DPH

4.990,--
6.037,90 včetně DPH

Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

pracovní desky u Dahle 502 je 420 x 175 mm. Řezný výkon je 6 listů A4 80 g/m
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Dovedeme Vás k dokonalému řezu ...
Typicky modré řezačky DAHLE jsou synonymem pro bezpečnost, pohodlí, 
přesnost, prvotřídní kvalitu a všestrannost. Nenabízejí pouze řezání papírů, 
ale některé typy jsou vhodné pro řezání celé řady dalších materiálů jako je 
ABS plast, korek a dokonce i slabý plech. 
Každý uživatel tak pro sebe najde vždy perfektní řešení.

přesný řez
My Dahle. Since 1930. 

Více informací na www.dahle-office.com.

DAH_Guillotines_CZ.indd   1 15.03.2016   10:26:37

5 let
záruka

■  DAHLE 550/552/554
Profesionální kotoučové řezačky s kovovou pracovní deskou. Ostrý 
kotoučový nůž a spodní nůž pro přesné řezy bez otřepů. Kotoučový nůž 
chráněn uzavřeným plastovým krytem. Automati cký přítlak v místě řezu, 
úhlový příložník, zadní doraz. Možnost zavěšení na stěnu. Testováno na 
bezpečnost. Rozměr pracovní desky u Dahle 550 je 555 x 360 mm, u Dahle 
552 je 705 x 360 mm a u Dahle 554 je 915 x 360 mm. 
Řezný výkon u Dahle 550, 552, 554 je 16 listů A4 80 g/m2.

obj.číslo popis
0600860 Dahle 550 - délka řezu: 360 mm
0600861 Dahle 552 - délka řezu: 510 mm
0600862 Dahle 554 - délka řezu: 720 mm

varianty řezu

■  DAHLE 505
Extravagantní kotoučová řezačka se superplochým stolem určená pro 
domácnosti , nebo malé kanceláře. Bezpečná řezná hlava se snadnou výměnou 
kazet nabízí 5 různých možností  řezu. Superplochý stůl. Neklouzavé pryžové 
patky. Prakti cké formátování stolu s dělením v mm. Ostrý kotoučový nůž a 
spodní nůž pro rovný, přesný řez bez otřepů. Kryt hlavy a uzavřená nožová 
kazeta. Automati cký přítlak v místě řezu pro zafi xování řezaného materiálu. Dva 
úhlové příložníky se stupnicí v mm. Čtyři kazety pro vlnitý řez, nepravidelný řez, 
perforaci a skládání (výška řezu max. 0,3 mm). Rozměr pracovní desky u Dahle 
505 je 477 x 213 mm. Řezný výkon je 6 listů A4 80 g/m2.

obj.číslo popis
0600849 Dahle 505 - délka řezu: 320 mm

Testováno na bezpečnost!

■  DAHLE 507/508
Kotoučové řezačky s kovovou pracovní deskou. Ostrý kotoučový nůž a spodní 
nůž pro přesné řezy bez otřepů. Kotoučový nůž chráněn uzavřeným plastovým 
krytem. Automati cký přítlak v místě řezu a 2 úhlové příložníky. Rozměr 
pracovní desky u Dahle 507 je 440 x 211 mm a u Dahle 508 je 580 x 211 mm. 
Řezný výkon u Dahle 507 je 6 listů A4 80 g/m2, Dahle 508 je 5 listů A4 80 g/m2.

obj.číslo popis
0600830 Dahle 507 - délka řezu: 320 mm
0600832 Dahle 508 - délka řezu: 460 mm
0600804 náhradní řezací hlava pro Dahle 507/508

1.250,--
1.512,50 včetně DPH

Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

Persil gel 1,46 l
20 pracích dávek

2.220,--
2.686,20 včetně DPH

Dahle 550

2.650,--
3.206,50 včetně DPH

Dahle 552

3.150,--
3.811,50 včetně DPH

Dahle 554

990,--
1.197,90 včetně DPH

Dahle 507

1.085,--
1.312,90 včetně DPH

Dahle 508

222,--
268,60 včetně DPH

náhradní řezací hlava
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■  PAPÍROVÉ RUČNÍKY
Skládané „Z-Z“, 2 vrstvy. 
Karton 3150 ks.  
• rozměr ručníku 21 x 25 cm

2 vrstvy

450,--
544,50 včetně DPH

AKČNÍ SADY ZALISTOVANÉ
 DO STÁLÉHO SORTIMENTU

10x +

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

10x karton + chytrý náramek

letáková nabídka
AKCE S FITNES NÁRAMKEM
platnost: 25.2. - 31.5.2019

2x +

2x karton + rozpustná káva 200 g

900,--
1.089,-- včetně DPH

4x +

4x karton + tablety do myčky Sanytol (40 ks)

1.800,--
2.178,-- včetně DPH

6x +

6x karton + Marlenka dort

2.700,--
3.267,-- včetně DPH

6x +

6x karton + Segafredo káva 1 kg

2.700,--
3.267,-- včetně DPH

8x +

8x karton + kapsle na praní Ariel XXL (84 ks)

3.600,--
4.356,-- včetně DPH

4.500,--
5.445,-- včetně DPH

10x +

10x karton + poukázka OMV 500

4.500,--
5.445,-- včetně DPH

Mi Band 3 XIAOMI
- OLED dotykový displej
- volání a další obsah zpráv 
zobrazující se přímo na displeji
- vodotěsné do hloubky 50 m
- zobrazuje sportovní data, 
srdeční frekvenci, monitoring 
spánku, kroky, přehled 
zdravotního stavu
- výdrž baterie až 20 dní

kód akce: 1102160

kód akce: 1102161

kód akce: 1102162

kód akce: 1102163

kód akce: 1102164

kód akce: 1102165

kód akce: 1102166
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■  TORK SMARTONE© TOALETNÍ PAPÍR
Dvouvrstvý jemný a příjemný toaletní papír - mimořádně 
absorbujicí, bílý. 
• TOP kvalita
• při vytažení se odtrhne pouze 1 útržek
• vysoká úspora provozních nákladů
• 6 900 útržků v kartonu (1 role= 1 150 útržků)
• velké útržky - opti mální komfort a menší spotřeba papíru

■  TORK REFLEX™ PAPÍROVÁ UTĚRKA
1vrstvá víceúčelová Tork Refl ex™ papírová utěrka je 
díky své pevnosti  a vysoké absorpci ideální pro úkoly 
v oblasti  utí rání i pro utí rání rukou. Tuto papírovou 
utěrku lze používat v Tork Refl ex™ zásobníku na role 
se středovým odvíjením s dávkováním po jednom 
útržku, který se přizpůsobí pracovním tokům vašeho 
týmu, snižuje spotřebu a minimalizuje riziko křížové 
kontaminace.

■   TORK PĚNOVÉ MÝDLO
Jemné pěnové mýdlo Tork má svěží vůni a obsahuje 
hydratační a vyživující složky. Vytváří jemnou a krémovou 
pěnu pro šetrné mytí  rukou. Vhodné do zásobníků na 
pěnové mýdlo Tork, které se snadno používají a nabízejí 
všem uživatelům dokonalou hygienu rukou.
• bohaté a vyživující složky hydratují pokožku
• s certi fi kátem EU Ecolabel, který dokládá 
   šetrnost k životnímu prostředí
• rychlé a snadné doplňování, doložené 
   certi fi kátem snadného používání 
   easy-to-use Švédské revmatologické asociace
• hermeti cky uzavřená láhev s jednorázovou   
    pumpičkou zajišťuje důkladnou hygienu 
    a snižuje riziko křížové kontaminace
• láhev se při odebírání obsahu zplošťuje, 
    což snižuje objem odpadu

AKCE TORK - DOTOVANÉ ZÁSOBNÍKY PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY PAPE

PŘI KOUPI 5 ZÁSOBNÍKŮ A 3 BALENÍ NÁPLNÍ VÁM NABÍZÍME CENU ZA ZÁSOBNÍK 100,-- KČ. 
ANO JE TAK 5 KS ZÁSOBNÍKŮ ZA 500,-- KČ.  

(MŮŽE BÝT I MIX ZÁSOBNÍKŮ A NÁPLNÍ Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY TORK)

DOTOVANÉ ZÁSOBNÍKY OBJEDNÁVEJTE U NAŠICH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ, 
NEBO U NAŠEHO ZÁKAZNICKÉHO SERVISU.

obj.číslo
1102107

obj.číslo
1103046

obj.číslo
1200322

■  TORK SMARTONE® ZÁSOBNÍK
     NA TOALETNÍ PAPÍR
Tork SmartOne® zásobník na toaletní papír v designu Elevati on 
je moderní a účinný systém dávkování, vhodný pro náročné 
toalety a umývárny s vysokou návštěvností . Dávkování 
po jednotlivých útržcích pomáhá v porovnání s tradičními 
zásobníky na jumbo role snížit spotřebu až o 40 %. Díky 
tomu vystačí každá role pro více návštěvníků. Zásobníky Tork 
Elevati on se vyznačují funkčním, moderním designem, který na 
vaše hosty udělá trvalý dojem.

obj.číslo barva
1102504 ● černá

obj.číslo barva
1102500 ● bílá

■  TORK REFLEX ZÁSOBNÍK NA ROLE SE
     STŘEDOVÝM ODVÍJENÍM 
     S DÁVKOVÁNÍM PO JEDNOM ÚTRŽKU
Tork® Refl ex™ zásobník na role se středovým 
odvíjením, ideální řešení pro profesionální prostředí 
s omezeným prostorem, kde je zapotřebí utí rání 
rukou i povrchů. Tento systém s dávkováním po 
jednom útržku snižuje v porovnání se systémem 
Tork se středovým odvíjením spotřebu až o 37 %.

obj.číslo barva
1102470 ● tyrkysová

obj.číslo barva
1102476 ● bílá

■   TORK ZÁSOBNÍK NA PĚNOVÉ MÝDLO
Tork zásobník na pěnové mýdlo v designu Elevati on 
je vhodný pro jakékoli toalety a umývárny a lze 
jej používat v kombinaci s širokou nabídkou Tork 
produktů pro péči o pokožku v hermeti cky uzavřených 
lahvích. Snadno se používá a všem uživatelům nabízí 
dokonalou hygienu rukou. Zásobníky Elevati on se 
vyznačují funkčním a moderním designem, který na 
vaše hosty udělá trvalý dojem.

obj.číslo barva
1102511 ● černá

obj.číslo barva
1102469 ● bílá

520,--
629,20 včetně DPH

580,--
701,80 včetně DPH

580,--
701,80 včetně DPH

1.390,--
1.681,90 včetně DPH

balení 6x 1 l

850,--
1.028,50 včetně DPH

balení 6x role

745,--
901,50 včetně DPH

balení 6x role
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■  FINISH PROMO BALENÍ
Sůl 1,5 kg + lešti dlo 400 ml 
v limitované edici za výhodnou cenu.

■  FINISH QUANTUM MAX
Prémiové tablety do myčky, 45 ks.

obj.číslo
1202557

■  FINISH SŮL DO MYČKY
Obsah 4 kg.

obj.číslo
1202480

■  FINISH OSVĚŽOVAČ 
     DO MYČKY
Citron & Limeta Easy Clip.

obj.číslo
1202515

■  FINISH ČISTIČ MYČKY 
     DUO 2X250 ML
2x 250 ml čisti č myčky. 

obj.číslo popis
1202580 standard
1202581 citrón

obj.číslo
1202558

159,--
192,40 včetně DPH

89,--
107,70 včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

48,--
58,10 včetně DPH

89,--
107,70 včetně DPH

■  AIRWICK SPRAY
Osvěžovač vzduchu. 
Obsah 240 ml.

obj.číslo popis
1210404 citrón & ženšen
1210400 anti  tabák
1210406 svěží vánek
1210403 bílé květy frezie
1210405 růžové květy středomoří

29,--
35,10 včetně DPH



SUPER 

CENA



SUPER 

CENA



SUPER 

CENA

■  PEDIK ANTIPERSPIRANT
     SPREJ NA NOHY
Tento rychleschnoucí sprej je určen 
k dennímu ošetření nohou. Obsahuje 
chlorohydrát hliníku, nejúčinnější 
látku s anti perspiračním účinkem, 
a to v koncentraci, která zabezpečí 
dlouhodobou účinnost. Výrazné 
omezení pocení a zápachu nohou!

obj.číslo obsah (ml)
1201464 90

48,--
58,10 včetně DPH



20,--
24,20 včetně DPH
■  JAR NA RUČNÍ MYTÍ
     NÁDOBÍ
Tradiční výrobek na ruční mytí  
nádobí. Obsah 450 ml.

obj.číslo popis
1202030 citrón

24,--
29,-- včetně DPH
■  IRON
Oblíbený čisti č oken
s rozprašovačem. 
Obsah 1 l.

obj.číslo
1202700
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■  BREF BLUE AKTIV
Bref Blue Akti v Chlorine je extra účinný WC blok, který čistí  
toaletu i mezi spláchnutí mi. Také ji chrání před vodním 
kamenem. Zároveň obarvuje vodu do modrého odstí nu, pro 
více čistoty a svěžesti . Byl navržen tak, aby dodal vaší toaletě 
svěžest a vůni s vysokou účinností  a čistotou.

obj.číslo popis
1210353 Chlorine
1210354 Eucalyptus
1210355 Fresh Flowers

99,--
119,80 včetně DPH

■  PERSIL BOX
Prací prášek, 70 dávek. 

■  PERSIL GEL COLOR
Prací gel, 70 dávek. 

■  BREF HYGIENE GEL
Čisti č WC mís. Obsah 700 ml.

■  AVIVÁŽ SILAN
Obsah 925 ml / 37 dávek. 

■  PERSIL DUO-CAPS
Prací gelové kapsle, 50 dávek. 

obj.číslo popis
1200069 color
1200184 freshness by Silan

obj.číslo
1200190

obj.číslo popis
1210425 lemonitt a
1210426 orange
1210427 fresh
1210428 fl oral

obj.číslo popis
1200385 fresh sky
1200377 sensiti ve
1200378 orange oil & magnolia
1200379 patchouli oil & lotus

obj.číslo popis
1200650 color
1200651 regular

259,--
313,40 včetně DPH

259,--
313,40 včetně DPH

259,--
313,40 včetně DPH

44,--
53,20 včetně DPH

34,--
41,10 včetně DPH

■  SANYTOL UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ XXL
Koncentrát na podlahy. Čistí , dezinfi kuje a odmašťuje 
všechny plochy v domácnosti . Neobsahuje chlór. 
Biologicky odbouratelný.  

obj.číslo obsah (l)
1202176 5

4 l

2x

390,--
471,90 včetně DPH



Bref Color 
Aktiv

2 + 1
ZDARMA

Bref Color 
Aktiv

2 + 1
ZDARMA

Bref Color 
Aktiv

2 + 1
ZDARMA

PUR 
450 ml

5 + 1
ZDARMA

Tělové mléko 
400 ml

2 + 1
ZDARMA

Tělové mléko 

2 + 1
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JAR P&G PROFILINE DETERGENT DO 
MYČEK NÁDOBÍ 10 L

 Odstraňuje i odolné skvrny od škrobu a 
bílkovin.

 Zabraňuje usazování vodního kamene na 
nádobí a v myčce.

 Výkonný při mytí ve všech stupních 
tvrdosti vody.

 Technologie bez chlóru, vhodný pro 
profesionální myčky.

(kód: 1202038)

JAR P&G PROFILINE OPLACHOVAČ DO 
MYČEK NÁDOBÍ 10 L

 Přináší zářivé a rychle schnoucí nádobí. 
 Zabraňuje vzniku skvrn od zaschlých 

kapek vody.
 Výkonný při mytí ve všech stupních 

tvrdosti vody.
 Velmi nízká pěnivost, vhodný pro 

profesionální myčky.
(kód: 1202093)

AMBIPUR AIR SPRAY DUO OCEAN&MIST 
(2X300ML)

 Eliminuje každodenní druhy zápachu 
místo, aby je pouze překrýval.

 Zanechává jemnou, svěží vůni.
 Dlouhotrvající svěžest.

+ =

AKCE 2+1
Kupte Jar detergent 10 l
+ Jar oplachovač 10 l 
a získáte Ambipur duopack 
ocean mist ZDARMA 
(platí pro objednávky na www.pape.cz)

DÁVKOVACÍ 
PUMPA ZDARMA 
při nákupu celého kartonu Jar 
ruční mytí 5l (3 ks)

JAR TABLETY ALL IN ONE 115 KS

 Lze používat v profesionálních myčkách, včetně 
myček skla.

 Vhodný pro všechny tvrdosti vody.
 Jednoduchá manipulace a kontrola nákladů.
 S účinkem prostředku na oplachování a funkcí soli.

(kód: 1202546)

JAR LEMON PROFESSIONAL 5 L, 
RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

 100% učinný na mastnotu.
 Síla Jaru pro profesionální použití.
 Dlouhotrvající aktivní pěna.
 5 l láhev umyje až 250 várek nádobí.

(kód: 1202035)

ZDARMA

ZDARMA

355,00
bez 

DPH

3,10
bez 

DPH

JEDNA 
MYČKA

AKCE 2+1
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

1.095,00
bez 

DPH

1.325,-- s DPH

1.095,00
bez 

DPH

1.325,-- s DPH

429,60 s DPH

(kód: 1202546)

ruční mytí 5l (3 ks)

JAR LEMON PROFESSIONAL 5 L, 
RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

 100% učinný na mastnotu.
 Síla Jaru pro profesionální použití.
 Dlouhotrvající aktivní pěna.
 5 l láhev umyje až 250 várek nádobí.

(kód: 1202035)

ZDARMA

JAR LEMON PROFESSIONAL 5 L, 
RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

 100% učinný na mastnotu.
 Síla Jaru pro profesionální použití.
 Dlouhotrvající aktivní pěna.
 5 l láhev umyje až 250 várek nádobí.

ZDARMA

199,00
bez 

DPH

240,80 s DPH
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ARIEL FORMULA PRO+ (13KG)

Náš nejlepší prostředek na praní prádla.
Odstraňuje nejodolnější skvrny 
a likviduje 99,999 % bakterií!

 Je  navržen pro dosažení vynikajících výsledků praní 
dokonce i bez předpírky nebo namáčení, aby Vám 
pomohl šetřit vodou a energií.

 Umožňuje vynikající výsledky praní již od praní na 40 °C.
 Tento prací prostředek je bez fosfátů.

(kód: 1200021)

AKCE 1+1
Kupte Ariel formula Pro+ 
a získáte Lenor 
Unstoppables fresh 285 g 
vonné perličky
 ZDARMA

KVALITNÍ 
PRACÍ PRÁŠEK 
ZA DOSTUPNOU CENU

LENOR UNSTOPPABLES FRESH 285 G 
VONNÉ PERLIČKY

  Voní až po usušení prádla.
 Dlouhotrvající svěžest až 12 týdnů po vyprání. 

BONUX COLOR / REGULAR 100 PD

 Vynikající svěžest a dobré výsledky 
praní i při praní ve tvrdé vodě.

 Dobrá kvalita za za málo peněz.
    Složení s obsahem bělících složek, které 

působí šetrně, aby udržovaly barvy zářivé.
(kód: 1200035 - color, 1200036 - active)

bez 
DPH

ZDARMA

BEZ FOSFÁTU

299,00
bez 

DPH 299,00
bez 

DPH

AKCE 1+1
Kupte Ariel formula Pro+ 

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

1.090,00
1.318,90 s DPH

+

361,80 s DPH 361,80 s DPH

ARIEL FORMULA 13KG
PŘI STŘEDNĚ TVRDÉ VODĚ A BĚŽNÝM ZNEČIŠTĚNÍM VYPERETE: 

1300KG PRÁDLA 
NEBO 
216 PRAČEK

bez 
DPH

str. 25



K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře



NOVINKA

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PAPÍROVÝCH TAŠEK 
NOVĚ V SORTIMENTU PAPE

■  SÁČKY NA ODPADKY
Objem cca 30 litrů, pevný.
Rozměr: 50 x 60 cm, role/50 ks.

obj.číslo
0162930

25,--
30,30 včetně DPH

■  DRŽÁK MOPU FLIPPER
Držák mopu fl ipper 40 cm.

obj.číslo
1212081

■  TYČ
Hliníkové, teleskopické provedení.

obj.číslo délka (cm)
8001022 120 - 180



NOVINKA

■  HADR PETR SUPRA
Hadr co vydrží. 
Rozměr 50 x 70 cm.

obj.číslo
1211078

29,--
35,10 včetně DPH

■  ÚKLIDOVÝ VOZÍK
Úklidový vozík + košík. 
Kbelík 1 x 17 l.

obj.číslo
1212299

1.680,--
2.032,8 včetně DPH

■  ÚKLIDOVÝ VOZÍK
Úklidový vozík + košík. 
2 kbelíky 2 x 17 l.

obj.číslo
1212298

1.960,--
2.371,60 včetně DPH

190,--
229,90 včetně DPH

■  MOP FLIPPER
Mop fl ipper 40 cm.

obj.číslo
1212094

145,--
175,50 včetně DPH

490,--
592,90 včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH
■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     22+10 X 28 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162420 ● hnědá
0162429 ● bílá

184,--
222,60 včetně DPH
■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     18+8 X 22 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162438 ● hnědá
0162425 ● bílá

259,--
313,40 včetně DPH
■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     22+10 X 38 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162439 ● hnědá
0162437 ● bílá

■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     26+17 X 25 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162440 ● hnědá
0162427 ● bílá

228,--
275,90 včetně DPH

265,--
320,70 včetně DPH
■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     32+17 X 25 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162422 ● hnědá
0162426 ● bílá

299,--
361,80 včetně DPH
■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     26+12 X 36 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162421 ● hnědá
0162436 ● bílá

■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     32+21 X 27 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162441 ● hnědá
0162428 ● bílá

349,--
422,30 včetně DPH

■  PAPÍROVÉ TAŠKY
     32+15 X 43 CM
Cena za balení / 50 ks.

obj.číslo barva
0162424 ● hnědá
0162423 ● bílá

368,--
445,30 včetně DPH



SUPER 
CENA



SUPER 
CENA



SUPER 



CENA



1.680,--

0162436



SUPER 



CENA
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■  ALPA-DENT HERBAL ZUBNÍ PASTA
     S MIKROČÁSTICEMI
Tato pasta obsahuje fl uor, zvyšující odolnost proti  zubnímu kazu. 
Fosforečnanový základ se směsí přírodních i synteti ckých vonných 
látek a s vysokým obsahem mentolu a anetolu zajišťuje příjemný 
pocit v ústní duti ně po vyčištění. Silice z máty peprné a z eukalyptu 
mají zklidňující a proti zánětlivé účinky. Mikročásti ce zesilují 
účinky odstranění zubního plaku, zabezpečují dokonalé vyčištění 
mezizubních prostor a tí m omezují příčiny vzniku paradentózy.

■  MEZIZUBNÍ KARTÁČKY SPOKAR
Jsou určeny k dokonalému čištění mezizubních 
prostor a prevenci proti  paradentóze. Ohebné 
držadlo s měkkým neklouzavým povrchem. 
Sada 8 ks.

obj.číslo obsah (g)
1201467 90

rozměr (mm) ML (zahnuté) MF (rovné)
0,4 (8 ks) 1201510 1201516
0,5 (8 ks) 1201511 1201517
0,6 (8 ks) 1201512 1201518
0,7 (8 ks) 1201513 x
sada 3 ks x 1201519
sada 4 ks 1201514 x

35,--
42,40 včetně DPH

■  ZUBNÍ KARTÁČEK SPOKAR X
Nová prémiová řada zubních kartáčků SPOKAR 
je navržena na základě aktuálních doporučení 
stomatologických odborníků. Jedinečný design je 
výsledkem hledání opti málního držení kartáčku s cílem 
snadné manipulace a perfektního vyčištění zubů.

obj.číslo popis

1201495 ULTRASOFT - více než 5500 vláken, 
velmi jemný, vhodný pro citlivé dásně

1201496 SUPERSOFT - více než 3500 vláken, 
jemný a účinný

1201497 SOFT - více než 2500 vláken

■  ALPA – DENT ÚSTNÍ VODA
Ústní voda se v poslední době stává 
nedílnou součástí  dokonalé ústní hygieny. 
Zabezpečí příjemný pocit svěžesti  během 
celého dne.

obj.číslo obsah (ml)
1201469 250

47,--
56,90 včetně DPH

■  ALPA FRANCOVKA – LIHOVÝ BYLINNÝ ROZTOK
Lihový roztok přírodních rostlinných silic, některých jejich obsahových 
látek (mentolu, linaloolu, nerolu aj.), ale i dalších aromati ckých látek.
Použití : Jako osvědčený domácí prostředek je vhodná při kloubních a 
svalových bolestech, k dezinfekci oděrek, při chřipce či nachlazení, na 
masáže, při bolestech hlavy atd. 

obj.číslo popis obsah (ml)
1201433 ALPA - klasika 1000
1201430 ALPA - klasika 160
1201443 ALPA - lesana 1000
1201444 ALPA - lesana 160
1201439 ALPA - konopí 160

obj.číslo popis obsah (ml)
1201437 ALPA - konopí 60
1201434 ALPA - kaštan 60
1201435 ALPA - kosti val 60
1201436 ALPA - arnika 60

22,--
26,60 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

156,--
188,80 včetně DPH

60 ml

160 ml

1000 ml

■  AVIRIL KRÉM NA RUCE
• Ochranný krém působí příznivě na namáhanou pokožku. 
Výtažek z Aloe vera ji zklidňuje a regeneruje. V kombinaci 
s alantoinem ji činí jemnou a vláčnou. Krém se dobře vtí rá, 
nezanechává pocit mastných rukou.
• Ochranný krém s obsahem vitaminu E a D (panthenolu) 
podporuje přirozený regenerační proces. Měsíčkový 
extrakt a extrakt z ovesných vloček mají výrazné zklidňující 
účinky. Krém dodává pokožce chybějící tuk, činí ji jemnou 
a vláčnou.

obj.číslo popis obsah (ml)
1202078 Aloe vera 100
1202079 s vitamíny 100

25,--
30,30 včetně DPH

50,--
60,50 včetně DPH

131,--
158,50 včetně DPH

8 ks

49,--
59,30 včetně DPH

SADA ML - 4 ks

36,--
43,60 včetně DPH

SADA MF - 3 ks
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■  SOUPRAVA SPOKAR EKO
Smetáček - štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Lopatka s gumovou lištou. 

■  SOUPRAVA SPOKAR EKO COLOR
Smetáček - štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Lopatka s gumovou lištou. 
Vlákna ladí s barvou tělesa.

■  SMETÁK S HOLÍ SPOKAR EKO COLOR
Plastové těleso 28 x 4,8 cm se závitem, 
štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Vlákna ladí s barvou tělesa a hole. Hůl 120 cm.

■  SMETÁK S HOLÍ SPOKAR EKO
Plastové těleso 28 x 5 cm se závitem, 
štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Hůl 120 cm.

■  SMETÁK S HOLÍ SPOKAR
     DŘEVĚNÝ
Dřevěné nelakované těleso 28,5 x 5,2 cm 
bez závitem, neštěpená vlákna. 
Hůl 120 cm.

■  KBELÍK 10 L 
S výlevkou, úchopem pro snadné 
vylévání. Odolný materiál. 

■  KBELÍK 10 L 
S výlevkou, úchopem pro snadné 
vylévání. Odolný materiál. 
Transparentní materiál. 
Pro styk s potravinami.

■  SMETÁK S HOLÍ SPOKAR 5120
Červené těleso 25 x 5 cm se závitem, 
černá neštěpená vlákna. Hůl 120 cm.

■  SOUPRAVA SPOKAR NA KOBERCE
Smetáček - neštěpená synteti cká vlákna (PP). 
Lopatka bez gumové lišty. 

obj.číslo barva
1213120 ● modrá
1213121 ● červená

obj.číslo barva
1212906 ● modrá
1212907 ● červená

obj.číslo barva
1213150 ● ● ● ●  mix barev

obj.číslo barva
1213130 ● ● ● ●  mix barev

obj.číslo barva
1213155 ● ● ●   mix barev

obj.číslo
1213160

obj.číslo
1212908

obj.číslo
1213157

obj.číslo barva
1213125 ● ● ●   mix barev

■  SOUPRAVA SPOKAR EKO
Smeták - plastové těleso 28 x 5 cm se závitem, 
štěpená synteti cká vlákna (PET). Hůl 120 cm.
Smetáček - štěpená synteti cká vlákna (PET). 
Lopatka s gumovou lištou. 

obj.číslo barva
1213140 ● ● ●   mix barev

57,--
69,-- včetně DPH

66,--
79,90 včetně DPH

78,--
94,40 včetně DPH

78,--
94,40 včetně DPH

73,--
88,30 včetně DPH

82,--
99,20 včetně DPH

124,--
150,-- včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

134,--
162,10 včetně DPH

78,--
94,40 včetně DPH

Firma Spojené kartáčovny a.s., jejíž historie sahá až do 
roku 1882, patří mezi významné evropské výrobce a 
exportéry širokého sorti mentu kartáčnického zboží.

V�r���n� � Če��� R�����i�� .
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■  KARTÁČ PODLAHOVÝ
     S HOLÍ
Dřevěné těleso, vlnitá synteti cká 
vlákna (PP). Hůl 120 cm.

■  KOŠTĚ ČIROKOVÉ
     S HOLÍ
5x šité. 

■  KOŠTĚ ČIROKOVÉ
     RUČNÍ
3x šité. 

■  KARTÁČ ŽEHLIČKA
     - MALÁ
Univerzální prádlový a 
úklidový kartáč. 
Plastové těleso, synteti cká 
vlákna (PP).

■  KARTÁČ ŽEHLIČKA - VELKÁ
Univerzální prádlový a úklidový kartáč. 
Plastové těleso, synteti cká vlákna (PP). 

■  KARTÁČ ŠATOVÝ
Dřevěné lakované těleso, synteti cká 
vlákna (PP).

■  KARTÁČ LEŠTÍCÍ
Dřevěné těleso, synteti cká vlákna (PA).

■  KARTÁČ BLÁTOVÝ
Plastové těleso, směs 
synteti ckých vláken (PA+PP). 

■  KOŠTĚ ZATLOUKANÉ
     S HOLÍ
Dřevěné těleso 24 x 5 cm, 
synteti cká vlákna (PET). Délka 
vlákna 120 mm. Hůl 120 cm.

obj.číslo
1213190

obj.číslo
1213170

obj.číslo
1213198

obj.číslo
1213199

obj.číslo
1213185

■  KARTÁČ NA DESKOVÉ RADIÁTORY
Pro čištění deskových radiátorů a dalších špatně 
přístupných míst. Synteti cká vlákna (PA). Délka 77 cm, 
pracovní část 63 cm, průměr 5,5 cm.

obj.číslo
1212168

obj.číslo
1213186

■  KARTÁČ PRÁDLOVÝ
Plastové těleso, synteti cká vlákna (PP). 

obj.číslo
1212079

obj.číslo
1213180

obj.číslo
1213181

obj.číslo
1213182

■  KOŠTĚ CHODNÍKOVÉ
     S HOLÍ
Dřevěné těleso 24 x 5 cm, 
synteti cká vlákna (PET). Délka 
vlákna 85 mm. Hůl 120 cm.

obj.číslo
1213191

■  KOŠTĚ PRŮMYSLOVÉ
     S HOLÍ
Plastové těleso 24 x 5,2 cm, 
synteti cká vlákna (PET). Délka 
vlákna 120 mm. Hůl 120 cm.

obj.číslo
1213192

■  KARTÁČ PODLAHOVÝ
     RUČNÍ
Dřevěné těleso, vlnitá synteti cká 
vlákna (PP). 

■  KARTÁČ SILNIČNÍ
     S HOLÍ
Dřevěné těleso 30 x 7 cm, 
synteti cká vlákna (PET). Délka 
vlákna 90 mm. Hůl 140 cm.

obj.číslo
1213173

obj.číslo
1213193

1213173

obj.číslo
1213180

vlákna (PP).

obj.číslo
1213185

KARTÁČ NA DESKOVÉ RADIÁTORY
Pro čištění deskových radiátorů a dalších špatně 
přístupných míst. Synteti cká vlákna (PA). Délka 77 cm, 

38,--
46,-- včetně DPH

29,--
35,10 včetně DPH

57,--
69,-- včetně DPH

19,--
23,-- včetně DPH 44,--

53,20 včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

46,--
56,70 včetně DPH

■  MAZÁČEK NA OBUV
Plastové těleso, štěti na. 

obj.číslo
1213183

1213181

17,--
20,60 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

92,--
111,30 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH 149,--

180,30 včetně DPH

119,--
144,-- včetně DPH

76,--
92,-- včetně DPH 106,--

128,30 včetně DPH

32,--
38,70 včetně DPH
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■  WC SOUPRAVA COLOR
Kartáč pr. 75 mm. 

obj.číslo barva
1214151 ● ● ● ●  mix barev
1214152 ● bílá

■  WC SOUPRAVA WHITE
Kartáč pr. 70 mm. 
Mix barevných vláken, 
kryt je vždy bílý.

obj.číslo barva
1214158 ● ● ● ●  mix barev

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
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■  WC SOUPRAVA 4322
Kartáč pr. 85 mm. 

obj.číslo barva
1214155 ● ● ●  mix barev
1214156 ● bílá

■  WC SOUPRAVA 4355
Kartáč pr. 70 mm. 
Mix barev. 

obj.číslo barva
1214150 ● ● ●  mix barev

■  WC KARTÁČ 4312
Kartáč pr. 85 mm. Plastové 
tělěso, synteti cká vlákna (PP).

obj.číslo barva
1214165 ● ● ●  mix barev
1214166 ● bílá

■  WC KARTÁČ 4309
Kartáč pr. 75 mm. Plastové 
tělěso, synteti cká vlákna (PP).

obj.číslo barva
1214161 ● ● ●  mix barev
1214160 ● bílá

■  WC KARTÁČ S NÁSTAVCEM
Kartáč pr. 75 mm. Plastové tělěso, 
synteti cká vlákna (PP).

obj.číslo
1214168 ● ● ●  mix barev

■  WC KARTÁČ TOČENÝ
Synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214169 ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ NA NÁDOBÍ
     COLOR
Plastové tělěso, synteti cká 
vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214110 ● ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ NA NÁDOBÍ
     4422
Plastové tělěso, synteti cká 
vlákna (PBT).

obj.číslo barva
1214111 ● ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ SKLENICOVÝ
Průměr hlavy 80 mm, 
synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214115 ● ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ NA RUCE
S držadlem, synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214140 ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ KOUPELNOVÝ
Synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214145 ● ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ NA RUCE
Dřevěné těleso s přírodní 
štěti nou.

obj.číslo
1214142

■  KARTÁČ NA RUCE
Oboustranný, 
synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo barva
1214141 ● ● ●  mix barev

■  KARTÁČ LAHVOVÝ
Synteti cká vlákna (PA).

obj.číslo průměr (mm) barva
1214120 40 ● ● ● ●  mix barev
1214121 50 ● ● ● ●  mix barev
1214122 60 ● ● ● ●  mix barev

14,--
16,90 včetně DPH

24,--
29,-- včetně DPH

45,--
54,50 včetně DPH

25,--
30,30 včetně DPH

pr. 40 mm

30,--
36,30 včetně DPH

pr. 60 mm

26,--
31,50 včetně DPH

pr. 50 mm

17,--
20,60 včetně DPH

25,--
30,30 včetně DPH

17,--
20,60 včetně DPH

67,--
81,10 včetně DPH

94,--
131,70 včetně DPH

49,--
59,30 včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

72,--
87,10 včetně DPH

39,--
47,20 včetně DPH

23,--
27,80 včetně DPH

23,--
27,80 včetně DPH

45,--
54,50 včetně DPH
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■  HŮL DŘEVĚNÁ
Při výměně dřevěné hole je zapotřebí trošku zručnosti ,
mnohdy i nářádí.  

■  HŮL DŘEVĚNÁ POTAHOVANÁ
Plastový potah, závěs.

■  HŮL KOVOVÁ
Plastový potah, závit, závěs.

■  HŮL KOVOVÁ
Imitace dřeva, závit, závěs.

■  HŮL KOVOVÁ SOFT STRIPS
Měkký neklouzavý povrch, závit, závěs. 

■  HŮL KOVOVÁ PROFI
Silnostěnná lakovaná, závit, závěs. 

obj.číslo délka (cm)
1214195 130

obj.číslo délka (cm) barva
1214192 120 ● ● ●   mix barev

obj.číslo délka (cm) barva
1214185 120 ● ● ●   mix barev
1214186 130 ● ● ●   mix barev

obj.číslo délka (cm)
1214180 120
1214181 150

obj.číslo délka (cm)
1214170 120
1214171 130
1214172 140
1214173 150
1214174 160
1214175 170
1214176 180
1214177 200

obj.číslo délka (cm)
1214190 130

32,--
38,70 včetně DPH

24,--
29,-- včetně DPH

32,--
38,70 včetně DPH

42,--
50,80 včetně DPH

120 cm

48,--
58,10 včetně DPH

130 cm

56,--
67,80 včetně DPH

140 cm

60,--
72,60 včetně DPH

150 cm

66,--
79,90 včetně DPH

160 cm

70,--
84,70 včetně DPH

170 cm

74,--
89,50 včetně DPH

180 cm

81,--
98,-- včetně DPH

200 cm

49,--
59,30 včetně DPH

120 cm

69,--
83,50 včetně DPH

150 cm

24,--
29,-- včetně DPH

120 cm

26,--
31,50 včetně DPH

130 cm
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1 balení = 40 ks roliček
1 balení + dárek  

1 balení = 40 ks roliček
1 balení + dárek  

1 balení = 40 ks roliček
1 balení + dárek  

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO HEŘMÁNEK
Bílý toaletní papír Linteo heřmánek je vyroben 
ze 100% celulózy a díky třem vrstvám nabízí 
maximální pevnost a jemnost. U tohoto toaletního 
papíru je celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102260

280,--
338,80 včetně DPH

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO FAMILY PACK
Jemný bílý dvouvrstvý toaletní papír balený po 24 rolích. Bílý toaletní 
papír Linteo je vyroben ze 100% celulózy. Nabízí Vám příjemný 
poměr cena - kvalita.

obj.číslo
1102401

119,--
144,-- včetně DPH

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO ZELENÝ
Bílý toaletní papír Linteo je vyroben ze 100% 
celulózy a díky třem vrstvám nabízí maximální 
pevnost a jemnost. U tohoto toaletního papíru je 
celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102261

280,--
338,80 včetně DPH

■  TOALETNÍ PAPÍR LINTEO
Bílý toaletní papír Linteo je vyroben ze 100% 
celulózy a díky třem vrstvám nabízí maximální 
pevnost a jemnost. U tohoto toaletního papíru je 
celková délka roličky 20 m.

obj.číslo
1102262

280,--
338,80 včetně DPH

■  VHLČENÝ TOALETNÍ PAPÍR LINTEO
Vlhčený TP s extraktem z dubové kůry nabízíme v plastovém boxu. Poskytne Vám pocit 
čistoty a svěžesti  jak doma, tak i na cestách. Tento vlhčený toaletní papír se užívá po použití  
či místo toaletního papíru pro pocit čistoty a svěžesti  a pro kvalitnější hygienu.
Velmi jemný a zároveň pevný materiál je rozložitelný a splachovatelný.

S EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY:  pečuje o pokožku se sklonem k zevnímu podráždění. 
Obsahuje extrakt z heřmánku a panthenol, který hydratuje a zklidňuje. 

S KYSELINOU MLÉČNOU: Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvážené pH v inti mních 
oblastech. Obsahuje panthenol, zklidňuje a hydratuje. Aloe vera přispívá k péči o citlivou pokožku.

obj.číslo popis
1102119 s extraktem z dubové kůry v boxu
1102118 s extraktem z dubové kůry 
1102102 s kyselinou mléčnou

ZDARMA
vlhčený toaletní 
papír

ZDARMA
vlhčený toaletní 
papír

ZDARMA
vlhčený toaletní 
papír

38,--
46,-- včetně DPH

28,--
33,90 včetně DPH

28,--
33,90 včetně DPH

Výrobky značky Linteo usnadňují a zpříjemňují život všem členům rodiny a jsou její nedílnou 
součástí  již 20 let. Po celou tuto dobu je značka Linteo vnímána jako kvalitní důvěryhodná 
česká značka, která usnadňuje každodenní život našim zákazníkům.
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■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO BABY SOFT AND CREAM
Čistí cí ubrousky Linteo Baby 72 kusů jsou napuštěné pečujícím mlékem s 
obsahem extraktu měsíčku lékařského. Čistí , zjemňují a chrání pokožku 
před tvorbou opruzenin. Neobsahují parabeny a PEG emulgátory, tí m 
snižují riziko vzniku alergií. Udržují přirozené PH pokožky, bez alkoholu, 
dermatologicky testované.

■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO INTIMNÍ
Vlhčené ubrousky Linteo inti mní, 10 ks jsou určené k inti mní hygieně. 
Nedráždí, poskytují pocit čistoty a svěžesti . Jsou vhodné při cestování, 
po pohlavním styku, během menstruace, obsahují výtažek z aloe vera a 
heřmánku, které hojí a zklidňují. Neobsahují alkohol a pro vaši jistotu jsou 
dermatologicky testované.

■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO PRO DENNÍ POTŘEBU
Vlhčené ubrousky Linteo pro denní potřebu 15 kusů jsou vhodné 
na cestování. S těmito ubrousky máte pocit čistoty a jistotu hygieny 
kdykoli a kdekoli. Dermatologické testování Vám navíc zaručuje 
kvalitu a bezpečnost výrobku. Vlhčené ubrousky obsahují extrakt z 
aloe vera, který působí příznivě na zklidnění pokožky a alantoin pro 
zjemnění pokožky.

■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO ODLIČOVACÍ
Vlhčené ubrousky Linteo odličovací, vyživující 25 kusů jsou určeny 
pro snadné odlíčení pleti . Odstraňují make-up i voděodolnou 
řasenku. Ubrousky obsahují extrakt z heřmánku a aloe vera pro 
zklidnění pokožky a jemné čistí cí mléko pro zjemnění pokožky. Jsou 
parfemované a dermatologicky testované.

■  VATOVÉ POLŠTÁŘKY LINTEO PREMIUM
Dvojí úprava povrchů a odborné zpracování vláken. 
Zajišťují maximální absorpční schopnost, pevnost a 
profesionální odlíčení obličeje, krku i dekoltu. Jedno 
balení obsahuje 80 ks.

■  VATOVÉ TYČINKY LINTEO
Vatové tyčinky Linteo jsou vyrobeny 
ze 100% bavlny a plastu.

■  VLHČENÉ UBROUSKY LINTEO
     NA BRÝLE
Vlhčené ubrousky Linteo na čištění brýlí. 
Bez šmouh, rychleschnoucí, anti stati cké. 
Prakti cké balení do kabelky - ubrousky 
baleny samostatně. Vhodné také na čočky 
kamer a fotoaparátů.

obj.číslo
1204171

obj.číslo
1204172

obj.číslo
1204173

obj.číslo popis
1215010 aloe vera
1215018 heřmánek

obj.číslo
1202676

obj.číslo popis
1215030 plastová krabička / 200 ks
1215008 sáček / 100 ks

obj.číslo
1204049

11,--
13,30 včetně DPH

11,--
13,30 včetně DPH

14,--
16,90 včetně DPH

22,--
26,60 včetně DPH

18,--
21,80 včetně DPH

31,--
37,50 včetně DPH 14,--

16,90 včetně DPH

11,--
13,30 včetně DPH
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■  VLHČENÉ ÚKLIDOVÉ UBROUSKY LINTEO
40 ubrousků v balení.

Univerzální: s anti bakteriální přísadou jsou vhodné pro všestranné použití 
v domácnosti . 

Do kuchyně: vhodné pro jednoduché udržování čistoty ve vaší kuchyni.

Do koupelny: vhodné pro jednoduché udržování čistoty ve Vaší koupelně.

Na nábytek: jsou určené pro rychlé a snadné čištění nábytku a dřevěných ploch. 
Anti stati cké vlastnosti  ubrousků zabraňují usazování prachu. Obsahují přírodní 
včelí vosk, který zpomaluje stárnutí  dřeva, navrací dřevu přirozený vzhled a 
profesionální lesk bez zanechávání šmouh.

Na kůži: určené pro rychlé a snadné čištění kůže a kožených výrobků, zanechávají 
hedvábný a jemný povrch. Obsahují lanolin, který má zjemňující a změkčující 
účinky, vytváří ochranný fi lm a působí jako prevence proti  vysychání kůže.

■  BAVLNĚNÉ KAPESNÍKY LINTEO PREMIUM
Jemné bílé bavlněné kapesníky Linteo Premium Vám 
poskytnou luxusní maximální jemnost, měkkost a pevnost, 
mají mnohostranné využití  - k odličování, hygieně. Pokud 
je zapomenete v kapse a vyperete, nezanechají žmolky. 
Tyto bavlněné kapesníčky jsou vyrobeny z dermatologicky 
testované 100% přírodní bavlny. Balení 6x 8 ks. 

■  PAPÍROVÉ KAPESNÍKY LINTEO PREMIUM
Jemné bílé třívrstvé papírové kapesníky Linteo Premium Vám 
zaručí tu nejvyšší jemnost, měkkost a pevnost. Tyto papírové 
kapesníčky jsou vyrobeny z nejkvalitnější 100% celulózy. 
V krabičce, která má moderní květi nový design, je 60 ks.obj.číslo popis

1202671 univerzální
1202672 do kuchyně
1202673 do koupelny
1202674 na nábytek
1202675 na kožené výrobky
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26,--
31,50 včetně DPH

29,--
35,10 včetně DPH

20,--
24,20 včetně DPH

obj.číslo
1103112

obj.číslo
1103113

■  KUCHYŇSKÉ UTĚRKY LINTEO MEGA
Jemné bílé kuchyňské utěrky Linteo MEGA jsou baleny po 1 
kuse. Papír je vyroben ze 100% celulózy. Nabízí Vám příjemný 
poměr cena-kvalita. U těchto kuchyňských utěrek je na jedné 
roli návin 100 metrů.

■  KUCHYŇSKÉ UTĚRKY LINTEO XXL
Jemné bílé kuchyňské utěrky Linteo XXL jsou baleny 
po 2 kusech. Papír je vyroben ze 100% celulózy. 
Nabízí Vám příjemný poměr cena-kvalita. U těchto 
kuchyňských utěrek je na jedné roli návin 30 metrů.

obj.číslo
1103160

obj.číslo
1103161

39,--
47,20 včetně DPH

59,--
71,40 včetně DPH

ZDARMA
vlhčené ubrousky  
do kuchyně
vlhčené ubrousky 

3 + 1
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obj.číslo popis
1210399 citrus (žlutá)
1210398 spiced apple (červená)
1210390 cott on blossom (modrá)
1210397 cucumber melon (zelená)
1210396 fabulous (fi alová)

■  BOWL CLIP – VONNÁ WC ZÁVĚSKA
Vonná závěska určená pro provonění dámských 
toalet eliminuje zápach a vytváří svěží ovzduší.
Nenápadná a bezpečná.

75,--
90,80 včetně DPH

109,--

■  ZÁVĚSNÁ VŮNĚ PRO INTERIÉR HANG TAG
Hang Tag je víceúčelová vonná závěska, která funguje opravdu kdekoli. 
Skvěle provoní vstupní prostory větších interiérů, ale uplatní se výborně 
i na toaletách, v šatnách, skladech, v kupé, popř. i rozstříhaná ve 
vakuových strojích či osobních vozech. 
• k zavěšení na stěnu nebo na skryté místo
• revoluční transparentní design
• harmonikový tvar pro dosažení malého rozměru při zachování 
   velké odparné plochy 
• doporučená doba použití  - 30 dní
• vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě – Ekologicky příznivý produkt

obj.číslo vůně
1210710 mango (oranžová)
1210711 spiced apple (červená)
1210712 cott on blossom (modrá)
1210713 cucumber melon (zelená)

59,--
71,40 včetně DPH

83,--

obj.číslo popis
1210730 strojek bez vonného krytu
1210731 kryt - vůně mango
1210732 kryt - vůně spiced apple
1210733 kryt - vůně cott on blossom
1210734 kryt - vůně cucumber melon

■  PROGRAMOVATELNÝ OSVĚŽOVAČ EASY FRESH CABINET
Malý nenápadný přístroj s venti látorem pro vůni v prostoru. Po nasazení 
vonného krytu se automati cky spustí  30ti  denní program: 1.týden pracuje 
venti látor s přestávkami (vůně v krytu je intenzivní) 2. a 3. týden se přestávky 
zkracují 4.týden venti látor pracuje nepřetržitě k dokonalému využití  vůně 
v krytu Program zajišťuje zachování stabilní úrovně provonění minimálně po 
dobu 30 dní. 2 x LED dioda - indikátor upozorní na výměnu baterie a vonného 
krytu. Provoz na1 baterii typu C-R14 1,5V („malý buřt“) - není součást dodávky. 
Ekologicky příznivý výrobek (vyhovuje normě VOC v USA i Evropě) a splňuje 
kriteria certi fi kátu „Purchase of Sustable Cleaning Products and Materials“ 
a byla mu udělena ochranná známka LEED.

■  MYFRESH
Osvěžovač vzduchu pro osobní prostor. Nový a lepší způsob provonění osobního 
prostoru. Cílený, čistý a efekti vní systém pro zpříjemnění denního prostředí.
• určený speciálně pro malý osobní prostor: instalujte přibližně do vzdálenosti  
    jeden metr od předpokládané pozice horní poloviny těla uživatele, ne za 
    uživatele
• používá se pro něj suchá vůně, freshFan technologie, neznečišťuje okolí 
• vůně se uvolňuje pouze po akti vaci pohybového senzoru, 
    nezpůsobuje dýchací obtí že
• provonění je zajišťováno pomocí vysokorychlostní vrtulky, která pracuje 
    periodicky po celou dobu, kdy je určený prostor obsazen
•  zásobník pracuje na tužkovou baterii

140,--
169,40 včetně DPH

strojek

145,--
175,50 včetně DPH

strojek

95,--
115,-- včetně DPH

141,-- / náplň

85,--
102,90 včetně DPH

125,-- / náplň

obj.číslo popis
1210391 mango (oranžová)
1210392 spiced apple (červená)
1210393 cott on blossom (modrá)
1210394 cucumber melon (zelená)

■  OBOUSTRANNÉ 3D PISOÁROVÉ
     SÍTKO WAVE 3D
Oboustranné parfémované 3D pisoárové 
sítko s připomínačem termínu výměny.
2 kusy v balení, prodej po balení.

149,--
180,30 včetně DPH

183,80 / 2 ks

obj.číslo popis
1210740 strojek bez náplně
1210741 vůně - tea lily (žlutá)
1210742 vůně - seaside breeze (červená)
1210744 vůně - alpine forest (modrá)
1210743 vůně - coconut vanila (šedá)



NOVINKA
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■  RUKAVICE MAXIFLEX ULTIMATE
Technologie AD-APT® se akti vuje pohybem rukou a 
zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění 
přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce 
suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou 
dobu používání rukavice, a lze ji prát. O 31% snížení míry 
pocení oproti  standardním rukavicím.
• rukavice MaxiFlex® Ulti mate™, které jsou koncipovány 
   a vyvíjeny jako prodyšné rukavice, se staly standardním
   měřítkem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
• pokud se Vám někdy v rukavici zpoti ly dlaně nebo příliš 
   zahřály ruce, pak je pro vás technologie AD-APT® 
   zabudovaná do rukavic MaxiFlex® Ulti mate™ 
   tou pravou volbou
• AD-APT® - nejinteligentnější způsob, jak udržet ruce 
   v rukavicích suché, chladné a to i při maximálním 
   pracovním nasazení
• polomáčené

obj.číslo velikost
9721036 7
9721037 8

obj.číslo velikost
9721038 9
9721039 10

■  RUKAVICE MAXIFLEX ACTIVE
Rukavice mají příznivý vliv na zdraví pokožky 
rukou během i po jejich nošení díky ti sícům 
mikroskopických zapouzdřených speciálních 
kapslí, které obsahují aloe vera, vitamín E a 
výtažky z mořských chaluh. 
• neobsahují silikon
• polomáčené

obj.číslo velikost
9700320 7
9700321 8

obj.číslo velikost
9700322 9
9700323 10

■  RUKAVICE ISSA LINE GLOVES
Mikrovlákno na dlani a prstech zajišťuje 
skvělý úchop. Hřbet z bavlněného 
pružného materiálu elasti cká manžeta na 
suchý zip. Barevně odlišené velikosti .

obj.číslo velikost
9721040 6
9721041 7

obj.číslo velikost
9721042 8
9721043 9

82,--
99,20 včetně DPH

66,--
79,90 včetně DPH

82,--
99,20 včetně DPH

■  RUKAVICE HOBBY REFLEX
Kombinované rukavice Hobby jsou vyrobené z ovčí kůže 
a bavlny a spolehlivě ochrání vaše ruce při manuální 
práci v suchém prostředí. Rukavice jsou opatřeny 
manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani 
se neposunují. Slouží jako ochrana před mechanickým 
poškozením a vykazují zvýšenou odolnost proti  oděru. 
Vyrábí se ve velikostech 7-11, přičemž každá velikost 
má svou vlastní barvu (žluté, zelené, oranžové, modré 
a červené). Velikosti  8 a 10 jsou k dispozici také v 
refl exním provedení, což zaručí vaši lepší viditelnost.

obj.číslo velikost
9701260 8

obj.číslo velikost
9701261 10

■  RUKAVICE BLADE
Polomáčené červené 
rukavice. 
• máčení: latex
• materiál: polyester 

obj.číslo velikost
9700226 7
9700221 8
9700222 9

obj.číslo velikost
9700223 10
9700225 11

■  VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE 
     NITRILOVÉ NEPUDROVANÉ
Balení 100 ks. Barva: černá. 

obj.číslo velikost
1212373 S
1212372 M

obj.číslo velikost
1212371 L
1212358 XL

82,--
99,20 včetně DPH 20,--

24,20 včetně DPH

139,--
168,20 včetně DPH

■  PP ČEPICE CLIP ULA
Jednorázová čepice. 
• dvojitá guma
• provedení klip
• 100 ks v balení
• materiál: polypropylen

79,90 včetně DPH

obj.číslo barva
1212593 ● modrá
1212592 ● zelená

59,--
71,40 včetně DPH
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Find out more: www.atg-glovesolutions.com

Základní tým neustále pracuje na vývoji technologie 
ATG® pomocí nejnovějších technologických výdobytků 
v souladu s průzkumy trhu a marketingovou analýzou. 
A přesně to tvoří základ, na kterém se prostřednictvím 
soustavných inovací snažíme vystavět kvalitnější zákaz-
nický prožitek. 
 
V každém rozhovoru, který absolvujeme, se neustále opa-
kuje požadavek komfortu. 97 procent uživatelů rukavic tvrdí, 
že komfort pro ně při výběru rukavic hraje prim a klíčovým 
problémem jsou pro ně zpocené ruce. Proč?

Kůže, největší orgán našeho těla, využívá k regulaci jeho te-
ploty perspirace (termoregulace). V průměru naše kůže ob-
sahuje 155 potních žláz na centimetr čtvereční. Na rukách 
máme ale oproti zbytku těla o 83 % potních žláz více. 

Hřbet naší ruky obsahuje 200 potních žláz na centimetr 
čtvereční a dlaň dokonce 370. Když si k tomu ještě přimyslíte 
rukavici, hned je jasné, proč jsou zpocené ruce odvěkým 
problémem.

Je čas na změnu? V ATG® jsme o tom přesvědčeni.

ZAHŘÁTÉ RUCE ZŮSTÁVAJÍ 
CHLADNÉ, SUCHÉ A PRODUKTIVNÍ

 POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, 
KTERÉ NÁS PŘIVEDLY K VÝVOJI TÉTO TECHNOLOGIE

adapt_BR_2016_04_cz.indd   1 13.05.2016   14:14:52
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■  OBUV FARM HIGH WINTER NEW
Klasická kotníková kožená zateplená obuv v zcela 
novém designu. Svršek z kvalitního nubuku, pryžová 
podešev. Splňuje vybrané požadavky EN 20347.

■  OBUV GEAR S1P
Bezpečnostní kotníková obuv 
s ocelovou špicí a planžetou.

■  HOLÍNKY GARDEN
Černá holínka, svršek i podešev z PVC. 
Vystýlka pro vyšší komfort nošení. Prakti cký 
výstupek nad patou pro snadnější vyzouvání. 
Materiál: PVC

■  OBUV DIGGER S1P
Bezpečnostní polobotka ve 
sportovním designu s kompozitovou 
špicí a fl exibilní kevlarovou stélkou. 
Poddajný svršek z mikrovlákna bez 
kovových součástí .

■  PONOŽKY SILVER
Anti bakteriální ponožky s vlákny stříbra. Podíl 
stříbrného vlákna zamezuje tvorbě bakterií.
• materiál: 70 % bavlna, 26 % polyester, 
   3 % elastan, 1 % stříbrné vlákno

obj.číslo velikost
9717220 38
9717221 39
9717222 40
9717223 41
9717224 42
9717225 43

obj.číslo velikost
9717226 44
9717227 45
9717228 46
9717229 47
9717230 48

obj.číslo velikost
9717030 37
9717031 38
9717037 39
9717032 40
9717033 41

obj.číslo velikost
9717034 42
9717035 43
9717036 44
9717047 45
9717038 46

obj.číslo velikost
9700356 39
9700351 40
9700353 41
9700352 42

obj.číslo velikost
9700350 43
9700355 44
9700359 45
9700354 46

obj.číslo velikost
9702196 36 - 38
9702199 39 - 41

obj.číslo velikost
9702185 42 - 45
9702200 46 - 48

obj.číslo velikost
9702600 39
9702601 40
9702602 41
9702603 42

obj.číslo velikost
9702604 43
9702605 44
9702606 45
9702607 46

K Panelárně 115, 360 01 Otovice • tel.: 353 449 178, 353 561 364 • fax: 800 900 328 • objednavky@pape.cz  •  www.pape.cz Vyhrazujeme si právo na změnu cen, dárků
 a předčasné ukončení akce. 
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949,--
1148,30 včetně DPH

589,--
712,70 včetně DPH

99,--
119,80 včetně DPH

1019,--
1233,-- včetně DPH

199,--
240,80 včetně DPH
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40,--
48,40 včetně DPH
■  VESTA VÝSTRAŽNÁ ALEX
Lehká výstražná vesta z pleteného refl exního 
polyesteru pohodlné zapínání na suchý zip.
• s refl exními prvky dle EN 20471
• materiál: 100% polyester, 120 g/m2

• norma: EN 20471
• třída: 2
• barva: žlutá

■  PP ČEPICE CLIP ULA
Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití . 
• hypoalergenní monopren
• úložné pouzdro s úchytem na opasek
• se spojovacím vláknem
• materiál: monopren, polyester, acetát
• norma: EN 352-2
• barva: modro-oranžová

obj.číslo
9700810

obj.číslo
9700980

37,--
44,80 včetně DPH

169,--
204,50 včetně DPH
■  TRIČKO VISION
• limitovaná edice
• stylový poti sk
• sportovní sedlo
• kvalitní česaná bavlna s príměsí elastanu, hebká na dotek
• materiál: 95% česaná bavlna/5 % elastan, 180 g/m2

• barva: modrá, černá, červená bez kovových součástí 

obj.číslo velikost barva
9718685 S ● modrá
9718686 M ● modrá
9718687 L ● modrá
9718688 XL ● modrá
9718689 XXL ● modrá
9718690 XXXL ● modrá

obj.číslo velikost
8000113 S
8000114 M
9700978 L
8000112 XL
8000116 XXL
9701198 XXXL

obj.číslo velikost barva
9718665 S ● červená
9718666 M ● červená
9718656 L ● červená
9718667 XL ● červená
9718668 XXL ● červená
9718669 XXXL ● červená

obj.číslo velikost barva
9718673 S ● černá
9718674 M ● černá
9718675 L ● černá
9718676 XL ● černá
9718677 XXL ● černá
9718678 XXXL ● černá

■  BUNDA SOFT. 4TECH PÁNSKÁ
Luxusní pánskou soft shellovou bundu z kolekce 
pracovního oblečení 4TECH využijete při práci i jiných 
outdoorových akti vitách, zejména v oblastech s 
proměnlivými klimati ckými podmínkami. Bunda je k 
dispozici v prakti ckém černém provedení s efektními 
modrými detaily a má sportovně laděný moderní střih. 
Je odolná proti  dešti  (vodní sloupec 10 000 mm) i větru 
(800 mm) a její spodní lem i odnímatelnou kapuci si 
můžete přizpůsobit na míru pomocí stopperů. Přední 
díl bundy je podšitý hustou síťovinou a vnitřní podšívka 
je ze 100% mikro polar fl eecu. Bunda se zapíná na 
zip, krytý légou se suchým zipem. Ten najdete i na 
rukávech, které se jím dají nastavit na míru. K dispozici 
Vám jsou 4 prakti cké kapsy na zip a navíc malá kapsička 
na rukávu. 

• luxusní pánská soft shellová bunda s dekorati vním
   poti skem na sedle a rukávech
• modré doplňky‘
• voděodolnost 10 000 mm, prodyšnost 800 g/m²/24h
• odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů
• zapínání na zip krytý légou na suchý zip
• 4 kapsy na zip, kapsička na rukávu
• nastavitelné rukávy pomocí suchých zipů
• stahování spodního lemu pomocí stoperů
• materiál: 93% polyester, 7% spandex, TPU membrána,
   podšívka 100% mikro polar fl eece, přední díl podšitý
   síťovinou

899,--
1087,80 včetně DPH
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■  KALHOTY PAS 4TECH 02
Kalhoty do pasu z kolekce 4TECH ocení zákazník pro jejich designové provedení, 
pohodlnost díky použitým materiálům a propracovanost do nejmenších detailů. 
Tak jako další produkty z kolekce 4TECH jsou i montérkové kalhoty do pasu 
vyrobeny ve sportovním designu z kvalitního směsového materiálu. Polyester 
spolu s bavlnou kalhotám dodávají pružnost a potřebnou prodyšnost při 
práci. Použitá hustota materiálu navíc zajišťuje jeho dostatečnou odolnost v 
zátěžovém pracovním prostředí. 

Zároveň jsou kalhoty zpracovány tak, aby se nepoškodily v oblastech nadměrné 
zátěže, jako jsou například parti e kolen, kde je materiál zdvojený a navíc 
disponuje anatomicky tvarovanými záševky. Samozřejmostí  jsou i kapsy na 
nákoleníky. 

Dostatečné množství kapes na nářadí, mobilní telefon a další potřeby je pro 
každého pracovníka neopomenutelným hlediskem při výběru pracovního 
oděvu. Pracovní kalhoty do pasu 4TECH nabízejí multi funkční boční kapsu na 
nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, a samozřejmě též klasické průhmatové 
kapsy v oblasti  boků. 
• sportovní montérkové kalhoty do pasu
• kvalitní směsový materiál
• zdvojená parti e kolen s anatomicky tvarovanými záševky
• kapsy na nákoleníky
• možnost vkládání nákoleníků
• multi funkční boční kapsa na nářadí
• zajímavě řešené zadní kapsy
• bez opasku
• materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 240 g/m²
• barva: šedo-černá, modro-černá

389,--
470,70 včetně DPH

819,--
991,-- včetně DPH

obj.číslo velikost barva
9703545 46 ● ●  modročerná
9702412 48 ● ●  modročerná
9702415 50 ● ●  modročerná
9702411 52 ● ●  modročerná
9702416 54 ● ●  modročerná
9702413 56 ● ●  modročerná
9702414 58 ● ●  modročerná
9703543 60 ● ●  modročerná
9702417 62 ● ●  modročerná
9703544 64 ● ●  modročerná

obj.číslo velikost barva
9701358 46 ● ●  šedočerná
9701350 48 ● ●  šedočerná
9701351 50 ● ●  šedočerná
9701352 52 ● ●  šedočerná
9701353 54 ● ●  šedočerná
9701354 56 ● ●  šedočerná
9701355 58 ● ●  šedočerná
9701356 60 ● ●  šedočerná
9701357 62 ● ●  šedočerná
9703052 64 ● ●  šedočerná

■  OLIVER BUNDA
Příjemnou a lehoučkou bundu Oliver využijete jak při práci, tak při venkovních 
volnočasových akti vitách. Je vyrobena z kombinace pleteniny a soft shellu 
s voděodolnou úpravou (voděodolnost do 8 000 mm). Materiál je měkký, 
poddajný a příjemně se nosí. Na rukávech najdete regulovatelné manžety 
na suchý zip. K dispozici Vám budou i dvě náprsní kapsy na zip a dvě vnější 
průhmatové kapsy. Můžete si vybrat ze šedého, modrého nebo zeleného 
provedení s tmavými kontrastními prvky. 
• pánská pletená bunda
• kombinace pleteniny a soft shellu s voděodolnou úpravou
• materiál 100% polyester, TPU membrána, podšívka fl eece, 430 g/m²
• voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 800 mm
• velmi příjemná na nošení
• náprsní a spodní kapsy na zip
• nastavení šířky rukávu pomocí suchého zipu
• materiál: 100% polyester, TPU membrána

obj.číslo velikost barva
9707023 S ● modrá
9707018 M ● modrá
9707015 L ● modrá
9707016 XL ● modrá
9707017 XXL ● modrá
9707020 XXXL ● modrá

obj.číslo velikost barva
9707024 S ● šedá
9707013 M ● šedá
9707011 L ● šedá
9707010 XL ● šedá
9707012 XXL ● šedá
9707021 XXXL ● šedá

■  BRÝLE V9300
Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu. 
Polykarbonátové straničky v matných barvách. Vynikající široké zorné pole. zký 
tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompati bilitu s 
respirátory ARDON®
• norma: EN 170
• materiál: polykarbonát
• úprava zorníků: UV fi ltr, nemlživá úprava,
   úprava proti  poškrábání
• barva zorníků: žlutá

obj.číslo
9700916

59,--
71,40 včetně DPH
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