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Potřeby pro kancelář a školu

Kontakty
Objednávejte na e-shopu

www.poprokan.cz
Napište nám

info@poprokan.cz
Potřebujete poradit?

+420 415 652 191
Náhradní plnění
Máte více než 25 zaměstnanců?
Poskytujeme náhradní plnění.
Úspora až 36 % z hodnoty zboží. Na podmínky poskytování náhradního plnění se informujte
před objednávkou na telefonu +420 415 652 191 nebo u obchodních zástupců.

Velkoobchodní pobočky Poprokanu
LOUNY „CENTRÁLA“

PLZEŇ

SOKOLOV

ÚSTÍ NAD LABEM

PŘÍBRAM

Václava Majera 2669
440 01 Louny

Koterovská 154
326 00 Plzeň

U Přádelny 1928
357 03 Svatava u Sokolova

Alešova 997/47
400 01 Ústí nad Labem

Smetanova 219
261 01 Příbram

Tel: +420 415 652 191
E-mail: info@poprokan.cz

Tel: +420 377 855 501
E-mail: PL@poprokan.cz

Tel: +420 352 625 223
E-mail: SO@poprokan.cz

Tel: +420 472 744 670
E-mail: UL@poprokan.cz

Tel: +420 318 620 751
E-mail: pribram@poprokan.cz

Akce platí v období od 1.9. do 31.12.2022

VÝROBKY V AKCI
Zakupte si 30 nebo 100 ks (v případě desek a euroobalů - krabice)
akčních výrobků a získejte zaručený dárek k nákupu!

Pákové pořadače Esselte No.1

Pákové pořadače Esselte No.1

1

3 ROKY
ZÁRUKA

Vždy perfektní!
Přesné otevření
a zavření mechaniky
garantováno
na 10 000 použití.

1
1
1
1
1
1

Pákové pořadače
Esselte No.1 VIVIDA
1
1
1
1
1
1

75мм
80804
80805
80814
80815
80816
80817

50мм
81430
81436
81445
81446
81447
81448

75мм
80808
80806
80809
80801
80802
80810
80813

50мм
81431
81432
81433
81434
81435
81437
81443

1

1
1
1
1
1

75мм
80803
80807
73010
80811
80812
80818

50мм
81438
81439
81440
81441
81442

Pákové pořadače Esselte No. 1
NATURELE a SOLEA

100%

* Kompletní seznam produktů v akci najdete
na webu www.esselte.com/love

RECYCLED
CARD

KATEGORIE

4kroužkový pořadač
PASTELINi

2kroužkový pořadač
PASTELINi

Pořadač v moderních pastelových barvách
k zakládání dokumentů ve formátu A4.
4kroužková mechanika. Kapacita 140 listů.
Vyrobeno ze silného polypropylenu.
Šíře hřbetu 20 mm.

Pořadač v moderních pastelových barvách
k zakládání dokumentů ve formátu A4, 2kroužková
mechanika. Kapacita 140 listů. Vyrobeno ze silného
polypropylenu. Šíře hřbetu 20 mm.
kód

název

kód

název

55756

fialový

55764

fialový

55757

meruňkový

55758

meruňkový

55752

modrý

55760

modrý

55753

růžový

55761

růžový

55754

zelený

55762

zelený

55755

žlutý

55763

žlutý

2kroužkový pořadač
PASTELINi
Pořadač v moderních pastelových barvách
k zakládání dokumentů ve formátu A4. 2kroužková
mechanika. Vyrobeno z lamina. Šíře hřbetu 40 mm.

2

43 50 Kč

kód

název

55779

fialový

55837

meruňkový

55775

modrý

55776

růžový

55777

zelený

55778

žlutý

51 90 Kč

39 50 Kč

Pákový pořadač
PASTELINi

65 50 Kč

Pořadač v moderních pastelových barvách,
s pákovou mechanikou, na zakládání
dokumentů ve formátu A4, prsto a rado
kroužek. Vyrobeno z lamina.
Šířka hřbetu 70 mm.
kód

název

55746

fialový

55759

meruňkový

55742

modrý

55743

růžový

55744

zelený

55745

žlutý

O B J EDNÁV EJ T E

NA
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KATEGORIE

Denní diář PASTELINi
Designový diář A5, materiál: soft touch lamino
mat + UV lak.
kód

název

55902

fialový

55941

meruňkový

55903

růžový

55901

zelený

Týdenní diář PASTELINi
Designový diář A5, materiál: soft touch lamino mat
+ UV lak.
kód

název

55908

fialový

55942

meruňkový

55909

růžový

55907

zelený

OB JEDNÁV E JT E

N A
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91 00 Kč

76 00 Kč

Měsíční diář PASTELINi

23 80 Kč

Kapesí designový diář, materiál: soft touch lamino mat + UV lak.
kód

název

55963

stříbrný

55964

zlatý

55950

fialový

55961

meruňkový

55953

modrý

55951

růžový

55952

zelený

55954

žlutý

Týdenní diář PASTELINi

od

Designový diář, materiál: soft touch lamino mat + UV lak.
kód

název

55933

A6 s gumou / fialový

71,00 Kč

55932

A6 s gumou / zelený

71,00 Kč

55915

B6 úzký / fialový

57,60 Kč

55943

B6 úzký / meruňkový

57,60 Kč

55916

B6 úzký / růžový

57,60 Kč

55914

B6 úzký / zelený

57,60 Kč

57 60 Kč

cena

3

4

Zářivá černá? Nyní ano, v kombinaci s metalickými barvami.
Užijte si lepení, kreslení, malování i psaní v novém designu.

Balení 12 a 24 ks.

V jumbo velikosti, se silnou tuhou, vyrobené
z kvalitního dřeva.
Vykouzlí jasné a intenzivní barvy díky vysokému
obsahu pigmentu.

Ideální pro výuku psaní!

kores.cz

KATEGORIE

O B J EDNÁV EJ T E
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Pastelky Kores
Kolores Mandalas

144 00 Kč

Pastelky Kores Kolores
Magic

51 80 Kč

Ideální pro vybarvování antistresových omalovánek
a mandal. Jemné a plynulé vedení pastelky. Intenzivní a jasné
barvy. Zářivé barvy díky vysokému obsahu pigmentu.
Z vysoce kvalitního dřeva pro snadné ořezávání. Extra měkká
tuha, nelámavé. Trojhranný tvar. Rámeček pro vepsání
jména.

Fantastické a jedinečné gumovatelné pastelky z vysoce
kvalitního dřeva pro snadné ořezávání. Extra barevné
pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy. Extra měkká tuha
o průměru 3 mm. Ergonomický trojhranný tvar pro pohodlné
kreslení. V balení se speciální pryží.
kód

název

kód

název

35869

12 ks

35717

50 ks

Pastelky Kores Kolores Style

45 80 Kč

Z vysoce kvalitního dřeva pro snadné ořezávání. Extra
barevné pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy. Extra
měkká tuha o průměru 3 mm. Speciální kovová lesklá
povrchová úprava pastelek.

Pastelky Kores Kolores Style

kód

název

kód

název

35796

15 ks

35797

26 ks

Pastelky Stabilo
EASYcolors pro leváky

od

Trojhranné silné ergonomicky tvarované pastelky (hrana 9 mm) ve
verzi pro praváky i leváky. Malé prohlubně po 3/4 délky zaručují
správný úchop. Varianta pro praváky s červeným zakončením,
varianta pro leváky se žlutým zakončením. Produkt doporučený pro
děti od 5 let. Tuha průměru 4,2 mm s vysokým obsahem kvalitních
pigmentů.

Pastelky Stabilo
EASYcolors pro praváky

od

název

69021

6 ks / pro leváky

128,00 Kč

kód

název

68983

12 ks / pro leváky

266,00 Kč

69022

6 ks / pro praváky

128,00 Kč

68986

12 ks / pro praváky

266,00 Kč

N A
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128 00 Kč

Trojhranné silné ergonomicky tvarované pastelky (hrana 9
mm) ve verzi pro praváky i leváky. Malé prohlubně po 3/4
délky zaručují správný úchop. Varianta pro praváky s červeným
zakončením, varianta pro leváky se žlutým zakončením. Produkt
doporučený pro děti od 5 let. Tuha průměru 4,2 mm s vysokým
obsahem kvalitních pigmentů.

kód

OB JEDNÁV E JT E

cena

128 00 Kč

99 80 Kč

Z vysoce kvalitního dřeva pro snadné ořezávání. Extra
barevné pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy. Extra
měkká tuha o průměru 3 mm. Speciální kovová lesklá
povrchová úprava pastelek.

cena
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Olejové pastely Keyroad

56 50 Kč

Olejové pastely, 24 barev. Snadné a jemné kreslení, pohodlný
úchop. Intenzivní a živé barvy vhodné na všechny techniky
olejovým pastelem. Barvy je možné vzájemně překrývat
a použít techniku škrabání.
kód

název

16225

24 ks

Pastelky Stabilo
Woody 3 v 1 pastelové

205 00 Kč

Pastelka 3 v 1 = pastelka + voskovka + akvarelová pastelka. Je možné
ji použít v kombinaci s vodou. Obsahuje jemnou tuhu na bázi vosků
s vysokou intenzitou pigmentů. Píše téměř na všechny povrchy
a stopa je lehce odstranitelná. Tuha 10 mm. Pastelky jsou vhodné
pro menší malíře od 3 let i pro větší děti. Má měkkou tuhu s vysokou
intenzitou a jasností barvy.
kód

název

1952

6 ks

Pastelky Maped
Color Peps Star

6

128 00 Kč

Barevné křídy v tužce
Křídy pro malování na tabule, tabulové fólie, okna, porcelán,
papír a na jiné hladké a čisté povrchy. Vodou roztíratelné
křídy s výsuvným šroubovánim. Sada obsahuje barvy: bílá,
žlutá, růžová, oranžová, červená, fialová, modrá, tyrkysová,
světle a tmavě zelená, hnědá, černá. Délka 9,5 cm, průměr
1 cm.
kód

název

84439

12 ks

Pastelky Maped
Souprava 24 kusů dřevěných pastelek. Ergonomické pastelky
Maped Color Peps mají trojhranné tělo, měkkou odolnou
tuhu a jasné barvy.
kód

název

52400

Mini Cute

52403

Nightfall

Pastelky Maped Color Peps
Jumbo 2+

Sada 24 kusů pastelek v odolném kovovém pouzdře s veselým
designem. Pouzdro je odolné proti nárazům a chrání pastelky proti
poškození. Ergonomické pastelky Maped ColorPeps mají trojhranné
tělo, měkkou odolnou tuhu a jasné barvy. Tloušťka tuhy 2,9 mm.
Délka pastelky cca 17 cm.

Souprava 18 silných pastelek jemných barev Color Peps
v papírovém pouzdře. Trojhranné tělo a měkká odolná tuha jsou
ideální pro dětské malé ručičky. Tloušťka tuhy je 4,7 mm. Pastelky
jsou určené pro děti od 2 let. Délka pastelky cca 17 cm.
kód

název

kód

název

51297

24 ks

52226

18 ks

O B J EDNÁV EJ T E

NA
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Ořezávátko Zenith
Ořezávátko plastové se zásobníkem s třemi otvory. Dostupné
ve třech barvách: růžová, zelená, modrá.
kód

název

65427

mix barev

Výtvarný kufřík Maped
Harry Potter

25 10 Kč

251 00 Kč

Box Maped Nightfall
Souprava z kolekce Nightfall v dárkovém papírovém boxu
s atraktivním designem v metalických barvách. Sada
obsahuje: ořezávátko, nůžky 16 cm, grafitovou tužku HB
s pryží, 2 fixy, kuličkové pero Twin Tip, 5 ks dřevěných
barevných pastelek.
kód

název

52427

11 ks

Výtvarná sada Maped
Harry Potter

Výtvarný Kufřík Harry Potter obsahuje všechna kouzla
potřebná k psaní a tvoření. Kufřík obsahuje: 4 fixy Harry
Potter, 2 grafitové tužky Harry Potter, nůžky Harry Potter
16 cm, ořezávátko, pryž, 2 zvýrazňovače a 2 archy samolepek
pro ozdobení sešitů. Rozměry kufříku: 22 x 18 x 5 cm.

Výtvarná sada Maped Harry Potter obsahuje výtvarné
potřeby Harry Potter k dosažení nejkrásnějších kreseb.
Vhodné pro děti od 4 let. Sada obsahuje: 12 pastelek, nůžky
13 cm, 12 fixů, ořezávátko, pryž, 2 archy samolepek Harry
Potter.

kód

název

kód

název

71499

sada

71498

sada

Fixy Faber-Castell Connector
Souprava 33 kusů fixů různých barev, které lze spojit
spojovacími klipy. V dárkové plechové dóze s fotbalovou
tématikou. Inkoust je na vodní bázi. Spojovací klipy jsou
součástí balení.
kód

název

52430

33 ks

OB JEDNÁV E JT E
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219 00 Kč

Fixy Faber-Castell Connector
Souprava 33 kusů fixů různých barev, které lze spojit
spojovacími klipy. V dárkové plechové dóze ve tvaru kabelky.
Inkoust je na vodní bázi. Spojovací klipy jsou součástí balení.
kód

název

51907

33 ks

194 00 Kč

251 00 Kč

219 00 Kč
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Sada linerů Kores K-Liner
Liner ideální pro tenké psaní, náčrty, kresby, vhodný pro
práci s pravítkem a šablonami. Kovové pouzdro pro delší
životnost. Odolný supertenký hrot, ergonomický trojhranný
úchop, bezpečné prodyšné víčko. Šíře stopy 0,4 mm.
kód

název

69050

24 ks

Sada linerů Uni-ball PIN
Sketch Selection

71 00 Kč

Sada vynikajících kreslicích linerů pro profesionální
umělce i nadšené výtvarníky. Speciální světlostálý
voděodolný inkoust Super Ink. Snadné použití
v kombinaci např. s akvarely, inkoust se na vlhkém
povrchu nerozpíjí. Skvělé na kreslení a skicování.
Zpevněný ocelový hrot je dostatečně dlouhý pro použití
se šablonami. 3 černé linery, hroty: 0,1 / 0,3 / 0,5 mm.
kód

název

38398

3 ks

Sada linerů Uni-ball PIN
Love Lettering

8

Sada linerů Stabilo Point 88

166 40 Kč

Kultovní liner nejen do školy a kanceláře. Liner s
inkoustem na vodní bázi. Vhodný pro psaní i rýsování
podle šablony nebo pravítka. Nezaměnitelný šestihranný
design s bílými pruhy. V kovovém pouzdře chráněný hrot
zaručuje dlouhou životnost. Vydrží dlouho bez uzávěru.
Prodyšný uzávěr.
kód

název

69261

30 ks

344,00 Kč

69268

40 ks

459,00 Kč

od

344 00 Kč

cena

Sada linerů Uni-ball PIN
Artists Selection

120 00 Kč

Sada vynikajících kreslicích linerů pro profesionální
umělce i nadšené výtvarníky. Speciální světlostálý
voděodolný inkoust Super Ink. Snadné použití
v kombinaci např. s akvarely, inkoust se na vlhkém
povrchu nerozpíjí. Skvělé na kreslení a skicování.
Zpevněný ocelový hrot je dostatečně dlouhý pro
použití se šablonami. 5 černých linerů,
hroty: 0,03 / 0,2 / 0,5 / 0,8 mm.

120 00 Kč

kód

název

38399

5 ks

Sada linerů Uni-ball PIN
Calligraphy Collection

Sada vynikajících kreslicích linerů pro profesionální
umělce i nadšené výtvarníky. Speciální světlostálý
voděodolný inkoust Super Ink. Snadné použití
v kombinaci např. s akvarely, inkoust se na vlhkém
povrchu nerozpíjí. Skvělé na kreslení a skicování.
Zpevněný ocelový hrot je dostatečně dlouhý pro
použití se šablonami. Tato sada obsahuje 3x fix se
zkoseným hrotem, 1x fix se štětcovým hrotem, 1x fix
liner s tloušťkou stopy 0,9 mm.

Sada vynikajících kreslicích linerů pro profesionální
umělce i nadšené výtvarníky. Speciální světlostálý
voděodolný inkoust Super Ink. Snadné použití
v kombinaci např. s akvarely, inkoust se na vlhkém
povrchu nerozpíjí. Skvělé na kreslení a skicování.
Zpevněný ocelový hrot je dostatečně dlouhý pro
použití se šablonami. 8 černých linerů, hroty:
0,1 mm / 0,4 mm / 0,6 mm / 0,9 mm,
štětec CS1 / CS2 / CS3.

kód

název

kód

název

38400

5 ks

38401

8 ks

O B J EDNÁV EJ T E
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Fixy Maped Harry Potter
Souprava 12 kusů barevných fixů se snadno vypratelným
a omyvatelným inkoustem s atraktivními motivy Harryho Pottera.
Fixy mají zářivé barvy, hrot odolný proti zatlačení či poškození
a účinný uzávěr. Dlouhá životnost. Trojúhelníkový úchop pro lepší
a pohodlnější držení. Praktické pouzdro s uzavíráním na zip.
Šíře stopy 3,6 mm.

69 30 Kč

Zvýrazňovače Maped
Harry Potter
Ploché zvýrazňovače s víčkem v barvě inkoustu
a tělem zdobeným motivy Harryho Pottera. Inkoust na vodní
bázi vysoce odolný proti vysychání i proti vyblednutí. Na
všechny druhy papíru. Seříznutý hrot, šíře stopy 1-5 mm.

kód

název

kód

název

51866

12 ks

52409

4 ks

Fixy Maped Color Peps
Jumbo 1+

184 00 Kč

název

52429

24 ks

Popisovače Posca

82 00 Kč

kód

název

36335

10 tužek + 2 uhly

od

Sada popisovačů POSCA ideální pro popis a grafickou práci s detaily.
Bezkonkurenční inkoust s vysokou krycí schopností je určen i na
tmavé povrchy. Kvalita a sytost barev ohromí jak umělce, tak i fandy,
kteří budou nadšeni “magickým” efektem POSCA. Nabízí neomezené
kreativní možnosti. Barvy jsou vrstvitelné, mísitelné, vodou ředitelné.
Syté barvy, vynikající hustota, vnitřní i venkovní použití, po zaschnutí
voděodolné. Vyrobeno v Japonsku.
kód

název

51499

0,7 - 1 mm / 4 ks / mono colours

155,00 Kč

52439

1,8 - 2,5 mm / 4 ks / mono colours

155,00 Kč

52438

0,9 - 1,3 mm / 4 ks / mono colours

142,00 Kč

52424

1,8 - 2,5 mm / 8 ks / metalic colours

315,00 Kč

52421

0,9 - 1,3 mm / 16 ks / standard colours

541,00 Kč

OB JEDNÁV E JT E

Kreslířská sada grafitových
tužek a uhlů Colorino Artist
Sada dřevěných grafitových tužek a kreslicích uhlů vysoké kvality.
Baleno v elegantní kovové krabičce. Celkem 10 tužek různých
tvrdostí: B, 2B, 4B, 6B, 8B, H, 2H, 4H, HB, F a dále měkký a tvrdý
uhel. Odolné tuhy proti lámání. Vhodné pro kreslení a skicování.

Sada 24 fixů se silným hrotem. Snadno vypratelný a omyvatelný
inkoust. Zářivé barvy. Hrot odolný proti zatlačení či poškození.
Účinný uzávěr. Dlouhá životnost. Šíře stopy: 5,9 mm. Fixy jsou
určeny pro děti od 1 roku.
kód

50 00 Kč

142 00 Kč

cena
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Zvýrazňovače Kores
High Liner pastel

34 90 Kč

Zvýrazňovače vysoké kvality se seříznutým hrotem.
6 atraktivních pastelových barev. Nevysychají ani při dlouhé
době otevření. Inkoust odolný vůči UV záření.
Šíře stopy 0,5-3,5 mm.
kód

název

36062

6 ks

Popisovače Kores Metallic
Set 6 metalických barev. Štětcový hrot. Metalický inkoust.
Jasný pigment. Snadné vedení. Skvělé na kreslení,
vybarvování, skicování a kaligrafii. Obzvláště vyniknou na
tmavém papíře.
kód

název

52024

6 ks

Zvýrazňovač Stabilo Boss
Klasický design, pastelové barvy. Stejná barva inkoustu jako
těla. Stabilo Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany proti
vysychání. Znovu plnitelný. Inkoust na vodní bázi. Šířka stopy
2-5 mm.
kód

název

69253

tyrkysový

69254

zelený

69255

broskvový

69256

růžový

69257

žlutý

69258

fialový

10

Zvýrazňovače Kores
High Liner Plus pastel

47 30 Kč

Silné zvýrazňovače vysoké kvality se seříznutým klínovým
hrotem 0,5-5 mm. 6 atraktivních pastelových barev.
Univerzální inkoust na vodní bázi pro všechny typy papíru.
Více inkoustu – delší životnost. Inkoust je UV odolný.
Nevysychají ani při dlouhé době otevření. Vyrobeno v ČR.

69 00 Kč

kód

název

36060

6 ks

Zvýrazňovače Kores
High Liner

22 10 Kč

Univerzální inkoust na vodní bázi, pro všechny typy papíru.
Nevysychá ani při dlouhé době otevření. Seříznutý hrot s šíři
0,5-3,5 mm.

19 30 Kč

kód

název

36240

4 ks

Popisovače Keyroad
Sada barevných popisovačů se snadno vypratelným
inkoustem. Zářivé barvy. Hrot odolný proti zatlačení,
ventilační uzávěr. Dlouhá životnost. Trojhranné tělo pro lepší
a pohodlnější uchopení. Šíře hrotu 3 mm.
Baleno v praktickém transparentním kufříku s uchem.
kód

název

52431

24 ks

O B J EDNÁV EJ T E

NA

168 00 Kč
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PSACÍ POTŘEBY

Gelová pera metalická
Sada metalických gelových per. Šíře stopy 1 mm.
kód

název

87402

6 ks

Kuličkové pero Neon
Plastové kuličkové pero v neonových barvách. Mix barev.
kód

název

80555

1 mm

17 90 Kč

7 10 Kč

Gelová pera glitrová
kód

název

83885

6 ks

Kuličkové pero
Keyroad Neo

18 70 Kč

Kuličkové pero s hrotem 1,0 mm. Modrá náplň. Mix barev.

kuličkové pero Aqua
kuličkové pero se stiskací mechanikou. Mix barev.

5 90 Kč

kód

název

46037

1 mm

Kuličkové pero Tlapka

název

kód

název

81926

0,7 mm

81861

0,7 mm

N A
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9 20 Kč

Kuličkové pero Tlapka s uzávěrem. Mix barev.

kód

OB JEDNÁV E JT E

17 90 Kč

Glitrová gelová pera, nerozpíjí se, stále barvy.
Šíře stopy 1 mm.

cena

Kč
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PSACÍ POTŘEBY
Mikrotužka BAT
Mechanická mikrotužka s gumou.

10 20 Kč

Mikrotužka Izzy

kód

název

kód

název

81929

0,7 mm

83569

0,5 mm

Grafitová tužka Stabilo
EASYgraph Pastel pro leváky

21 40 Kč

3 50 Kč

Mechanická mikrotužka Izzy s gumou. Mix barev.

Grafitová tužka Stabilo
EASYgraph Pastel pro praváky

Grafitová tužka Easy Graph značky Stabilo pro leváky nyní
v krásných pastelových barvách! Každá tužka Easy Graph má
červený nebo žlutý konec. Červený značí verzi pro praváky
a žlutý konec pro leváky. Tuha je tvrdosti HB, vhodná pro
kreslení, psaní, stínování i skicování. Každá tužka má na sobě
políčko pro vepsání jména.

Grafitová tužka Easy Graph značky Stabilo pro praváky nyní
v krásných pastelových barvách! Každá tužka Easy Graph má
červený nebo žlutý konec. Červený značí verzi pro praváky
a žlutý konec pro leváky. Tuha je tvrdosti HB, vhodná pro
kreslení, psaní, stínování i skicování. Každá tužka má na sobě
políčko pro vepsání jména.

kód

název

kód

název

69384

růžová

69382

lila

69383

zelená

69381

růžová

69380

zelená

Ergonomické pero Stabilo
Easy pro praváky

105 00 Kč

Ergonomické pero Stabilo
Easy pro leváky

Roller se šířkou stopy 0,5 mm, barva náplně modrá,
s uzávěrem, materiál - plast, zmizíkovatelný inkoust,
pro praváky, vyměnitelná náplň, pogumovaný úchop
a ergonomická úchopová zóna.

Roller se šířkou stopy 0,5 mm, barva náplně modrá,
s uzávěrem, materiál - plast, zmizíkovatelný inkoust,
pro leváky, vyměnitelná náplň, pogumovaný úchop
a ergonomická úchopová zóna.

kód

název

kód

název

69441

fialové

69458

modré

69440

mentolové

69459

růžové

69438

modré

69439

růžové
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STABILO® EASYcolors
ergonomická pastelka pro praváka a leváka

STABILO® EASYgraph
ergonomická graﬁtová tužka pro praváka a leváka pro první psaní

STABILO EASYoriginal
®

ergonomický roller pro praváka a leváka pro první psaní

Více na www.stabilo.cz

Drží vaše
dítě správně
tužku?
Stáhněte si letáček

STABILO® EASYgraph S
ergonomická graﬁtová tužka pro praváka a leváka pro pokročilé

akrylový
dekorační
popisovač

207,00
Kč/sada

kreslí na kameny, dřevo, porcelán, sklo, kov...

Pilot Pintor CLASSIC

Pilot Pintor NEON

• černá, bílá, modrá, zelená,
červená, žlutá

• černá, bílá, neonová růžová,
neonová zelená, neonová žlutá,
neonová oranžová

41297
40756
40761

hrot EF
hrot F
hrot M

sada 6 barev
sada 6 barev
sada 6 barev

41302

hrot M

sada 6 barev

Pilot Pintor CREATIVE

Pilot Pintor ART DECO

• černá, oranžová, růžová, fialová,
světle modrá, světle zelená

• fialová, pastelová fialová,
pastelová růžová, bílá, stříbrná,
neonová růžová

41298
40757
40762

hrot EF
hrot F
hrot M

sada 6 barev
sada 6 barev
sada 6 barev

41303

hrot M

sada 6 barev

Pilot Pintor METAL

Pilot Pintor TROPICAL

• metalická zelená, metalická modrá,
metalická fialová, metalická růžová,
zlatá, stříbrná

• zelená, neonová zelená,
pastelová zelená, zlatá,
pastelová oranžová,
neonová červená

41299
40759
40763

hrot EF
hrot F
hrot M

sada 6 barev
sada 6 barev
sada 6 barev

41304

hrot M

sada 6 barev

Pilot Pintor PASTEL
• pastelová žlutá, pastelová zelená,
pastelová modrá, pastelová fialová,
pastelová růžová, bílá
41300
40760
40764

hrot EF
hrot F
hrot M

sada 6 barev
sada 6 barev
sada 6 barev

Jak si vybarvíte svůj svět?
Užitečné rady a tipy ke stažení.

Pilot
Nejpopulárnější gumovací rollery
z řady Pilot FriXion v inovativním
pouzdře

obal je 100% recyklovaný

Praktický obal lze
využít i jako stojánek

Pilot FriXion
Ball 07 BASIC
• 4 barvy v set2go
obj. kód: 6653
cena: 150,00 Kč

Pilot FriXion
Ball 07 NEW COLORS

Stojánky můžete
spojovat

Pilot FriXion
Ball 07 BASIC

• 4 barvy v set2go

• 8 barev v set2go

obj. kód: 6655
cena: 150,00 Kč

obj. kód: 6650
cena: 279,00 Kč

cena od

150,00
Kč/sada

Pilot FriXion Ball 07
BASIC
• 12 barev s set2go
obj. kód: 6656
cena: 382,00 Kč

Pilot FriXion Ball 07
• ideální pomocník nejen pro školáky
• s víčkem
• s gumovou úchopovou zónou
pro pohodlné psaní
• široká nabídka barev
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2067

kreativní sady

každá
každásada
sadaobsahuje
obsahujeakrylové
akrylovépopisovače
popisovačePintor
Pintoraadárek
dárek

6×

PILOT PINTOR

12×

• vysoce odolný vláknový
hrot v kreativních sadách
• inkoust na vodní bázi
s vysokým obsahem
pigmentů, vodě a světlu
odolný
• téměř na všechny povrchy
• permanentní v závislosti
na povrchu a dalším ošetření
stopy díky akrylovým složkám
v inkoustu (např. ošetření
bezbarvým lakem na vodní
bázi, fixace vysokou teplotou:
přežehlením, zapečením
v troubě atd.)
• neskladujte hrotem dolů
Extra tenký hrot EF
• průměr hrotu: 2,3 mm
• šířka stopy: 0,7 mm

S
L

KORKOVÉ PODLOŽKY
POD SKLENICE

Tenký hrot F
• průměr hrotu: 2,9 mm
• šířka stopy: 1,5 mm

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

• kreativní sada 4 ks
• Medium: neonová červená, neonová žlutá,
neonová meruňková oranžová, neonová
zelená
• 6× korková podložka pod sklenici

Střední hrot M
• průměr hrotu: 4,5 mm
• šířka stopy: 2,2 mm

• kreativní sada 3 ks
• Extra Fine: bílá, Fine: zelená, zlatá
• 12× krabička kostka, 12× krabička
jehlan, 1× stuha, 1× sada šablon
obj. kód: 84370
cena: 88,00 Kč

obj. kód: 84384
cena: 118,00 Kč

6×

2×

6×

10×

S

S

KLÍČENKA

JMENOVKY

VISAČKY

• kreativní sada 4 ks
• Extra Fine: modrá, pastelová zelená,
pastelová růžová, zlatá
• 2× klíčenka (šňůrka, sada korálků,
ozdoba, karabina)

• kreativní sada 4 ks
• Fine: černá, červená, bílá,
metalická zelená
• 12× jmenovka

• kreativní sada 4 ks
• Fine: bílá, zlatá, stříbrná,
metalická modrá
• 10× jmenovka (černá a přírodní)

obj. kód: 84368
cena: 118,00 Kč

obj. kód: 84369
cena: 118,00 Kč

obj. kód: 84367
cena: 118,00 Kč

12×

S

kreslí na kameny,
dřevo, sklo, porcelán,
kov...

1×

5×

L

L

POVLAK NA POLŠTÁŘ

ŠABLONY

• kreativní sada 3 ks
• Fine: černá, Broad: pastelová zelená,
pastelová žlutá
• 1× povlak na polštář

• kreativní sada 3 ks
• Medium: metalická zelená,
zlatá, hnědá
• 5× šablona pro dekorování

obj. kód: 84365
cena: 118,00 Kč

obj. kód: 84377
cena: 88,00 Kč

5×

L

1×

L

STREET ART

PLÁTĚNÁ TAŠKA

• kreativní sada 3 ks
• Fine: černá, oranžová,
světle modrá
• 5× šablona street art

• kreativní sada 3 ks
• Fine: žlutá, světle modrá,
fialová
• 1× taška

obj. kód: 84376
cena: 88,00 Kč

obj. kód: 84366
cena: 88,00 Kč

Unikátní zápisníky Filofax Notebook

FILOFAX NOTEBOOK
• listy můžete přesouvat a doplňovat, leží rovně
• barevně kontrastní vnitřní strana desek
• papír vhodný pro plnicí pera (100 g/m2)
• 56 listů linkovaných papírů
• 15 různých motivů desek
• zavírání na gumičku
• formát A5
cena: 250,00 Kč/ks

ZDARMA
NALEPOVACÍ
POUTKO
NA PERO

• elastické, navržené tak, aby
se do něj vešlo skoro každé
pero a aby barevně ladilo
k našim novým zápisníkům
• rozměr 35 × 35 mm
obj. kód: 52442
obj. kód: 52443
obj. kód: 52444

Charcoal
Mauve
Mint

Garden
Dusk
obj. kód: 20378

Botanical
Botanical
modrá
modrá
obj.kód:
kód:20404
20404
obj.

Garden
Sunrise
obj. kód: 20379

Botanical
Botanical
mint
mint
obj.kód:
kód:20405
20405
obj.

Indigo
Snow
obj. kód: 20387

Moonlight
Moonlight
bílá
bílá
obj.kód:
kód:20407
20407
obj.

Indigo
Rain
obj. kód: 20386

Moonlight
Moonlight
černá
černá
obj.kód:
kód:20409
20409
obj.

Expressions
Mint
obj. kód: 20388

Together
Together
girls
girls
obj.kód:
kód:20411
20411
obj.

Expressions
Sky
obj. kód: 20389

Together
Together
words
words
obj.kód:
kód:20413
20413
obj.

Confetti
Charcoal
obj. kód: 20400

Together
Together
team
team
obj.kód:
kód:20424
20424
obj.

Confetti
Rose Quartz
obj. kód: 20403

Kuličková pera

FILOFAX KULIČKOVÁ PERA
• psaní s těmito kuličkovými pery je potěšení
• vyznačují se krásně potištěným kovovým
tělem s otočným mechanismem
• náplň je černá s hrotem 1 mm
a je možné ji vyměnit
• je kompatibilní se všemi standardními
náplněmi do kuličkových per Cross®
cena: 238,00 Kč/ks

Garden
obj. kód: 20431
Indigo
obj. kód: 20447
Expressions
obj. kód: 51918
Confetti
obj. kód: 20323
Botanical
obj. kód: 20448
Moonlight
obj. kód: 20449
Together
obj. kód: 20446

ŘEZAČKY, SKARTOVAČE
Páková řezačka
Dahle 502

839 00 Kč

název

8096

A4

DÁREK:
LACTOVIT

Skartovač Dahle
PaperSafe 140

728 00 Kč

Řezačka vhodná pro kancelář i domácnost. Řez probíhá pomocí
řezacího kolečka a hrany pracovní desky. Zejména fotoamatéři
ocení předtištěné fotografické formáty a měřidla na pracovní
desce. Rotační kotoučový nůž je umístěn v pevném plastovém krytu
a umožňuje bezpečnou práci. Řezná délka 320 mm, výška řezu
0,8 mm, řezný výkon 8 listů A4 (80 g/m2).
Rozměr stolu 449 × 209 mm. Hmotnost 1 kg.

Páková řezačka s kovovým stolem, horní i spodní nůž z oceli,
ruční přítlak a dva úhlové příložníky. Předtištěné fotografické
formáty. Řezná délka 320 mm, výška řezu 0,8 mm, řezný
výkon 8 listů A4 (80 g/m2). Rozměr stolu 175 × 420 mm.
Hmotnost 1,5 kg.
kód

Kotoučová řezačka
Dahle 507

kód

název

8066

A4

DÁREK:
LACTOVIT

2125 00 Kč

Skartovač DAHLE
PaperSafe 240

3404 00 Kč

Kompaktní skartovačka vhodná pro malou kancelář
i domácnost. Skartace se stupni zabezpečení:
P-4 / F-1 / T-4 / E-3. Ideální pro skartaci dokumentů
s důvěrnými informacemi - ceníky, fakturace, evidence
a osobní dokumentace. Výhodou je bezúdržbový provoz
skartovacího stroje. Rozměry (v x š x h): 366 x 347 x 217 mm.
Výkon skartace až 10 listů (papír 80 g/m2). Skartace plat.
karet, papíru a sešívacích sponek. Hlučnost 65 dB,
objem nádoby 12 l.

Kompaktní skartovačka vhodná pro malou kancelář
i domácnost. Skartace se stupni zabezpečení:
P-4 / F-1 / O-1 / T-4 / E-3. Ideální pro skartaci dokumentů s
důvěrnými informacemi - ceníky, fakturace, evidence
a osobní dokumentace. Výhodou je bezúdržbový provoz
skartovacího stroje. Rozměry (v x š x h): 545 x 443 x 273 mm,
výkon skartace až 10 listů (papír 80 g/m2).
2 samostatná řezací ústrojí na papír, CD, DVD, šekové a
kreditní karty. Hlučnost 65 dB, objem nádoby 25 l.

kód

název

kód

název

74763

křížový řez / 5 x 18 mm

74777

křížový řez / 4 x 12 mm

DÁREK:
SANYTOL TABLETY DO MYČKY
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MIXÉR SMOOTHIE
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LEITZ IQ AUTOFEED
AUTOMATICKÁ SKARTOVAČKA
PRACUJE SAMA A POTICHU

AU

TOMA
T

600

ČI

S T Ý KO Š

E X T RA

Á

PLN

AŽ

ICK

Ě

Skartovačky papíru Leitz IQ Autofeed jsou inteligentní a pracují
zcela samostatně. Jejich jedinečná funkce čistý koš je pouze
jednou z mnoha funkcí, které od Leitz můžete očekávát. Stačí
vložit stoh papírů, zavřít víko a pokračovat ve své práci.

LISTŮ

R TAC

E

S

KA

FU

NKCE

TIC HÉ

ZÍSKEJTE jednu
z čističek vzduchu
Leitz Trusens
Z-1000 a Z-2000.

Kupte automatickou skartovačku Leitz IQ
s kapacitou od 100 do 300 listů (včetně)
a dostanete čističku vzduchu Leitz Trusens
Z-1000. Při koupi skartovačky se zásobníkem
na 600 listů získáte k nákupu čističku
vzduchu Leitz Trusens model Z-2000.

MA
ZDAR

Akce platí v období od 1. 10. do 31. 12. 2022.

www.leitz.com

Skartovač Leitz IQ
AutoFeed SmallOffice 100

od

7584 00 Kč

Skartovač Leitz IQ
AutoFeed SmallOffice 150

od

Plně automatický skartovač papíru od firmy Leitz
s jedinečnou vyprazdňovací funkcí. Ideální pro použití
v malé kanceláři. Vysoká bezpečnost a vynikající výkon.
Funkce proti zaseknutí papíru s tichým a dlouhým
provozem (20 minut). Automaticky skartuje 100 listů
A4. Koš s objemem 34 l. Jednoduché ovládání pomocí
dotykových prvků.

Plně automatický skartovač papíru od firmy Leitz
s jedinečnou vyprazdňovací funkcí. Ideální pro použití v malé
kanceláři. Vysoká bezpečnost a vynikající výkon. Funkce proti
zaseknutí papíru s tichým a dlouhým provozem (30 minut).
Automaticky skartuje 150 listů A4. Koš s objemem 44 l.
Jednoduché ovládání pomocí dotykových prvků.
kód

název

kód

název

74920

křížový řez / P-4 / 4 x 28 mm

7584,00 Kč

74922

křížový řez / P-4 / 4 x 28 mm

10074,00 Kč

74921

mikrořez / P-5 / 2 x 15 mm

9166,00 Kč

74923

mikrořez / P-5 / 2 x 15 mm

12036,00 Kč

cena

Skartovač Leitz IQ
AutoFeed SmallOffice 300

od

15726 00 Kč

cena

Skartovač Leitz IQ
AutoFeed SmallOffice 600

od

Plně automatický skartovač papíru od firmy Leitz
s jedinečnou vyprazdňovací funkcí. Ideální pro použití v malé
kanceláři. Vysoká bezpečnost a vynikající výkon. Funkce proti
zaseknutí papíru s tichým a dlouhým provozem (60 minut).
Automaticky skartuje 300 listů A4. Koš s objemem 60 l.
Jednoduché ovládání pomocí dotykových prvků.

Plně automatický skartovač papíru od firmy Leitz
s jedinečnou vyprazdňovací funkcí. Ideální pro použití v malé
kanceláři. Vysoká bezpečnost a vynikající výkon. Funkce proti
zaseknutí papíru s tichým a dlouhým provozem (240 minut).
Automaticky skartuje 600 listů A4. Koš s objemem 110 l.
Jednoduché ovládání pomocí dotykových prvků.

kód

název

kód

název

74924

křížový řez / P-4 / 4 x 28 mm

15726,00 Kč

74926

křížový řez / P-4 / 4 x 28 mm

31405,00 Kč

74925

mikrořez / P-5 / 2 x 15 mm

22023,00 Kč

74927

mikrořez / P-5 / 2 x 15 mm

54380,00 Kč

OB JEDNÁV E JT E

cena
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10074 00 Kč

31405 00 Kč

cena
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Extra výkon pro

*Skartace dat
podporuje splnění
GDPR

ještě lepší skartování

DÁREK

Kensington Contour™
batoh na notebook
Extra velký koš

Extra doba skartování

Extra počet listů

Nové Rexel Momentum Extra skartovačky papíru bez zasekávání
Technologie aktivního snímání měří počet podávaných listů v reálném čase a zabraňuje zaseknutí papíru.
Mimořádně velké koše, delší doba chodu a zvýšená kapacita listů dělá z těchto skartovaček ideální zařízení
do jakéhokoli kancelářského prostředí. KUPTE si skartovačku Momentum Extra,
REGISTRUJTE se na webových stránkách: www.rexeleurope.com a ZÍSKEJTE ZDARMA batoh Kensigton.

www.rexeleurope.com

CBT38374_ad_Momentum_Extra_promo_A5_cz_v2.indd 1

Skartovačka Rexel
Momentum Extra XP418+

08.06.22 14:07

14 057 00 Kč

Skartovačka Rexel
Momentum Extra XP420+

Skartovačky Rexel Momentum Extra s technologií
proti zasekávání papíru jsou ideální pro skartací
důvěrných dokumentů v kanceláři. Skartovačka
XP418+ skartuje až 18 listů papíru A4 (80 g/m2)
najednou přes otvor pro ruční podávání.
Křížový řez 4 x 35 mm. Stupeň utajení P-4.

Skartovačky Rexel Momentum Extra s technologií
proti zasekávání papíru jsou ideální pro skartací
důvěrných dokumentů v kanceláři. Skartovačka
XP420+ skartuje až 20 listů papíru A4 (80 g/m2)
najednou přes otvor pro ruční podávání.
Křížový řez 4 x 35 mm. Stupeň utajení P-4.

kód

kód

74911

74912

Skartovačka Rexel
Momentum Extra XP422+

18 057 00 Kč

Skartovačka Rexel
Momentum Extra XP426+

Skartovačky Rexel Momentum Extra s technologií
proti zasekávání papíru jsou ideální pro skartací
důvěrných dokumentů v kanceláři. Skartovačka
XP422+ skartuje až 22 listů papíru A4 (80 g/m2)
najednou přes otvor pro ruční podávání.
Křížový řez 4 x 35 mm. Stupeň utajení P-4.

Skartovačky Rexel Momentum Extra s technologií
proti zasekávání papíru jsou ideální pro skartací
důvěrných dokumentů v kanceláři. Skartovačka
XP426+ skartuje až 26 listů papíru A4 (80 g/m2)
najednou přes otvor pro ruční podávání.
Křížový řez 4 x 35 mm. Stupeň utajení P-4.

kód

kód

74913

74914
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KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

Kancelářská židle
York Net E-SY

3840 00 Kč

Kancelářská židle
Medea černá

Ergonomická kancelářská židle pro
plnohodnotné sezení. Stabilita a ergonomie
zajištěna synchronním mechanismem. Výškově
stavitelná bederní opěrka. Síťovaný opěrák
zajišťuje celodenní větrání zad. Sedák potažený
kvalitní látkou Fill. Výškově a hloubkově
nastavitelná opěrka hlavy. Výškově stavitelné
područky jsou součástí židle. Pogumovaná
kolečka s průměrem 50 mm vhodná
na všechny typy podlah. Nosnost 130 kg.
Hmotnost 16 kg. Šířka opěráku 48 cm. Výška
opěráku 57 cm. Šířka sedadla 51cm. Hloubka
sedadla 46 cm. Nastavení výšky sedu
44-55 cm.

Velmi oblíbená kancelářská židle s područkami
a houpacím mechanismem s aretací v základní
poloze a nastavitelnou silou protiváhy.
Nosnost 120 kg. Hmotnost 11 kg. Mechanika
základní. Ocelový chromovaný kříž
s průměrem 640 mm. Plastová kolečka
50 mm na měkké povrchy. Pevné područky
s PP topem. Koženkový podhlavník je součástí
síťovaného opěráku. Materiálové provedení
sedáku černá prodyšná látka. Sedák z černé
prodyšné látky a výplň z kvalitního molitanu.
Šířka sedáku 46 cm. Celková šířka 58 cm.
Hloubka sedáku 47 cm. Výška sedu 44-53 cm.

kód

8405191

1760 00 Kč

kód

8405322

Kancelářská židle Next
Kancelářská židle s šedou síťovinou na opěráku,
podhlavníkem a výškově nastavitelnou bederní
výztuhou. Výplň sedáku studená pěna. Synchronní
mechanismus s trojnásobnou aretací a nastavením
tuhosti. Leštěná aluminiová báze, kolečka
o průměru 65 mm. Výškově, úhlově a podélně
nastavitelné područky s měkkou dotykovou
plochou. Nosnost 130 kg. Provedení: šedá síť /
černá látka nebo šedá síť / šedá látka.

4820 00 Kč

kód

8405351

Kancelářské křeslo
Oklahoma PDH
Křeslo s prodyšným opěrákem a opěrkou
hlavy. Synchronní mechanismus s nastavením
síly protiváhy a několikanásobnou aretací.
Bederní regulovatelná opěrka. Svisle
a vodorovně nastavitelné područky s měkkou
dotykovou plochou. Aluminiová leštěná báze,
kolečka s gumovou obručí pro všechny typy
povrchů. Nosnost 130 kg. Černá síť a černá
látka.

5370 00 Kč

Podložka pod židli PET
Ochranná podložka podlahové krytiny před poničením
způsobeným pojezdem židle na kolečkách. Provedení
transparentní PET pro tvrdé i měkké povrchy s bezpečnostní
oblou hranou 2D a se spodní protiskluzovou úpravou.
Průhledné provedení podložky neruší celkový dojem
interiéru. Rozměry: 98 × 120 cm, tloušťka 0,2 cm.

590 00 Kč

kód

8405156

kód

8405056

OB JEDNÁV E JT E
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KOREKTORY, LEPIDLA, ZÁLOŽKY
Korektor Kores Mini 2 ks

38 30 Kč

Netoxický suchý korekční strojek. Ergonomický tvar
umožňuje opravu s přirozeným držením ruky. Zmenšená
verze vhodná do penálu nebo do kapsy. Jemná aplikace.
Nezanechává stopy, neškrábe, neloupe se. Vhodný pro
všechny typy korektur.
kód

název

1921

zlatý + stříbrný / 5 m x 5 mm

od

54 70 Kč

Obsahuje glycerin pro jemné lepení. Čistá a hladká aplikace.
Vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou životnost. Lepí všechny druhy
papíru trvale za 60 sekund. Neobsahuje rozpouštědla a kyseliny,
je netoxické. Vyrobeno v ČR.
kód

název

359

15 g / 3 + 1 ks zdarma

54,70 Kč

360

20 g / 3 + 1 ks zdarma

67,00 Kč

cena

Lepicí guma Kores GumFix
Balení obsahuje 84 ks předsekaných čtverečků. Snadná a čistá
aplikace gumy. Vhodná pro všechny rovné povrchy. Ideální pro
kutily a opravy v domácnosti, kanceláři, garáži nebo zahradě. Lepí
okamžitě bez čekání. Znovu použitelná. Neobsahuje ředidla,
je netoxická.
název

8593

84 čtverečků

24

48 80 Kč

Lepí všechny druhy papíru. Rychlá a čistá aplikace pro
přesnou práci. Neobsahuje rozpouštědla, je netoxická.
Ideální pro lepení fotografií, balení dárků a tvorbu prezentací.

Lepicí tyčinka Kores
Multipack 3 + 1 zdarma

kód

Lepicí páska Kores
GlueRoller

32 30 Kč

kód

název

38101

8 mm x 10 m

Glitrové lepidlo Kores
Precizní hrot pro čistou, rychlou a přesnou aplikaci.
Vzduchotěsný uzávěr. Bezpečné pro děti. Lepí papír, kartón
a plast. Ideální pro dekorativní a kreativní lepení. Neobsahuje
rozpouštědla a kyseliny. Je netoxické a snadno vypratelné.
kód

název

15292

5 x 10,5 ml

15293

5 x 10,5 ml / pastelové

Samolepicí záložky Kores
polypropylen neon

30 00 Kč

40 50 Kč

Znovu použitelné plastové záložky, v osmi poutavých barvách.
Vhodné k označení, uspořádání i rozčlenění v dokumentech,
knihách a článcích v časopisech. Nekroutí se. Rozměry: 12 x 45 mm.
kód

název

45120

25 x 8 záložek

O B J EDNÁV EJ T E
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TVOŘENÍ

Tavná pistole Pattex

od

Pattex Hot – tavná lepidla. Ideální pro široké uplatnění
v domácnostech, při rychlých opravách, aranžování květů
a dekorací. V elektrické pistoli se tavná patrona roztaví
a stisknutím se lepidlo dávkuje. Vhodné pro lepení dřevěných
částí, keramiky a ostatních materiálů. Teplota tavení patrony
je +200°C.
kód

název

237945

tavná pistole PX012 + 6 patron

354,00 Kč

270

náhradní patrony 11 mm / 10 ks

142,00 Kč

142 00 Kč

cena

27 70 Kč

14816

nůž

Řezací podložka s rastrem
Po projetí nožem se její povrch opětovně „zacelí“. Měkká
povrchová vrstva podložky zároveň chrání ostrost nože.
Zelené provedení s antireflexním matným povrchem.
Základní rastr s měřítkem.
kód

název

23401

22 x 30 cm s rastrem A4

93,50 Kč

23411

30 x 45 cm s rastrem A3

188,00 Kč

23421

45 x 60 cm s rastrem A2

357,00 Kč

23431

60 x 90 cm s rastrem A1

659,00 Kč

26

cena

6 50 Kč

kód

název

cena

80136

nůž

6,50 Kč

4109

náhradní nože / 10 ks

od

3 50 Kč

10,70 Kč

Zalamovací nůž 9 mm
Centrum
Malý zalamovací nůž pro dělení všech běžně používaných
materiálů, jako například kartonový papír, kobercovina, tkané
i netkané textilie a jiné.

Velký zalamovací nůž s kovovým držením nože pro dělení
všech běžně používaných materiálů, jako například kartonový
papír, kobercovina, tkané i netkané textilie a jiné.
název

od

Velký zalamovací nůž pro dělení všech běžně používaných
materiálů, jako například kartonový papír, kobercovina, tkané
i netkané textilie a jiné.

Zalamovací nůž 18 mm
Centrum

kód

Zalamovací nůž 18 mm
Centrum

od

93 50 Kč

kód

název

cena

80336

nůž

3,50 Kč

14279

náhradní nože / 10 ks

9,70 Kč

Nůž skalpel
+ 3 náhradní nože

53 00 Kč

Skalpel pro ostré a precizní řezání papíru, kartonu a fólií.
Délka 15 cm. Součástí balení 3 náhradní čepele.
kód

název

230011

sada

O B J EDNÁV EJ T E
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TVOŘENÍ
Designové papíry Hot foil
Designové papíry v bloku. Různé motivy. Rubová strana je
bílá. Rozměr 24 x 34 cm. Gramáž 165 g/m2.
kód

název

511549

12 ks

Designové papíry Geometrie
Designové papíry v bloku. Geometrické motivy. Rubová
strana je bílá. Rozměr 24 x 34 cm. Gramáž 270 g/m2.
kód

název

548249

20 ls

Designové papíry Graffiti
Designové papíry v bloku. Graffiti motivy. Rubová strana je
bílá. Rozměr 24 x 34 cm. Gramáž 270 g/m2.
kód

název

548349

20 ls
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110 00 Kč

94 00 Kč

94 00 Kč
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PRSTOVÉ BARVY, MODELOVACÍ HMOTY, FIXY
Prstové barvy Kores
v kelímku 6 + 1

Prstové barvy Kores v tubě

56 30 Kč

Míchatelné prstové barvy ve 4 intenzivních barvách s
vysokým krytím. Na bázi vody, ale neroztékají se. V tubách
unikátního ergonomického tvaru pro pohodlné používání.
Snadno vypratelné vodou i mýdlem. Netoxické – certifikace
EN71. Stimulují kreativitu a rozvíjí jemnou motoriku. Ideální
pro malé děti v mateřských školách i v domácnostech.

Míchatelné prstové barvy v 7 intenzivních barvách s vysokým
krytím. Na bázi vody, ale neroztékají se. Snadno vypratelné
vodou i mýdlem. Netoxické – certifikace EN71. Stimulují
kreativitu a rozvíjí jemnou motoriku. Ideální pro malé děti
v mateřských školách i v domácnostech.
kód

název

2268

7 x 30 ml

Modelovací hmota Kores
Magik Clay

96 00 Kč

Neobyčejná, odlehčená, tvárná hmota v kelímku, ze které i
ti nejmenší vymodelují velké věci. Snadno míchatelné barvy,
díky nimž dosáhnete krásných nových odstínů a barev.
Hmota uzavřená v kelímku nevysychá a je dlouho dobře
tvarovatelná. Na vzduchu hmota po 24h ztvrdne a dílo lze
i dekorovat. Před ztvrdnutím je pružná a skáče. Netoxická.
Ideální pro zlepšení motoriky a posílení kreativního myšlení.
kód

název

27020

4 x 40 g

27024

4 x 40 g / pastelové

kód

název

2258

4 x 150 ml

Foukací fixy
Centropen Metallic

145 50 Kč

170 00 Kč

Tyto foukací fixy se používají na bílý i tmavý papír. Nové
metalické inkousty. Inkoust je zdravotně nezávadný a je
nevypratelný. Sada obsahuje: 8 šablon, 10 archů A4 černého
papíru a 8 barevných foukacích fixů: zlatá, stříbrná, červená,
světle zelená, zelená, modrá, purpurová, černá.
kód

název

15905

sada

DÁREK: reflexní
páska Centropen

Foukací fixy
Centropen Magic

118 00 Kč

Sada magických foukacích fixů na papír. Zdravotně
nezávadný inkoust přebarvitelný zmizíkem. Balení osahuje
8 foukacích fixů, 2 foukací zmizíky, 1 klasický zmizík,
4 šablony formátu A5, 2 šablony A4 a 10 archů A4.
kód

název

15497

sada

Foukací fixy Centropen
Colouring set

190 00 Kč

Sada barevných foukacích fixů na papír. Balení obsahuje
8 foukacích fixů, 1 černý fix, 8 standardních šablon,
1 šablonu A4, 10 listů papíru A4, 10 listů papírů A5, 6 listů
předkreslených motivů a návod. Použité inkousty na vodní
bázi jsou snadno vypratelné, smývatelné a zcela zdravotně
nezávadné.
kód

název

15903

sada

DÁREK: reflexní
páska Centropen

28
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páska Centropen
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HRAČKY
Výroba svíticího
vesmíru NASA

156 00 Kč

Vytesej si svůj meteor NASA

NASA sada na výrobu ve tmě svíticího vesmírného písku
a kamenů v krabičce.

Oloupej zemskou kůru, vytesej drahokamy, najdi vnější jádro
planety a objev překvapení uvnitř. Balení obsahuje meteor,
štětec, dláto, lupu, barevné kameny, sáček, nálepky
a odznáček. Vhodné pro děti od 6 let.

kód

kód

44136

44137

Vesmírná stanice kovová
NASA

156 00 Kč

kód

29356

Rainbow High zápisník A6 s perem. Dostupné ve 4 barvách:
růžová, fialová, tyrkysová, zlatá.
kód

název

20306

mix barev

OB JEDNÁV E JT E

N A

103 50 Kč

Udělejte si čas na relaxaci ve vaně se sladce vonící koupelovou
bombou od Rainbow High. Balení obsahuje 10 ks. Dostupné jsou
4 druhy - diamant, srdce, rty a měsíc.

Kovová stavebnice vesmírné stanice NASA. 230 dílků
v krabičce.

Zápisník Rainbow High
s perem

Koupelové vodní bomby
Rainbow High

86 50 Kč

42 50 Kč

kód

název

20309

dóza

Společenská hra Twist
Hra twist v sobě spojuje gymnastiku se super zábavou,
trénuje vaší kondici, fyzickou zdatnost a rozvíjí koordinaci.
Určené pro děti ve věku od 6 let.

151 00 Kč

kód

28186
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HRAČKY
Puzzle Vánoce
Puzzle pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, rozpoznávání
tvarů, koornidaci oko-ruka a soustředění. Vhodné pro děti
od 3 let. Balení obsahuje 468 dílků. Poskládaný obrázek má
rozměry 75 x 50 cm.

228 00 Kč

Vytesej si dinosauří
pozůstatky Jurský svět

156 00 Kč

Sada vytesej si dinosauří pozůstatky Jurský svět.
4 ks zkamenělin v krabičce.

kód

kód

20835

44138

3D maska Jurský svět

51 60 Kč

Skládací 3D maska Jurský svět s nálepkami a motivem T-Rexe
v krabičce.
kód

37386

Kartonový domeček
se zvířátky

307 00 Kč

Kartonový domeček s dětskými motivy, včetně ohrádky
s 5 zvířátky, je celý černobílý a slouží k vymalování. Barevné
provedení je zcela na fantazii dítěte. Domeček má otevírací
okna i dveře a následně může sloužit jako skrýš pro hračky.
Součástí balení je 6 ks popisovačů.
Rozměry: 108 x 94 x 57 cm.
kód

77042
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KATEGORIE

Oxy Lady Black Leather
kód

název

66920

kosmetická taška kulatá

66921

kosmetická taška plochá

66922

od
cena

93 00 Kč

Oxy Lady Colar Leather

od

kód

název

129,00 Kč

66927

kosmetická taška kulatá

93,00 Kč

66928

kosmetická taška plochá

93,00 Kč

dámská peněženka velká

173,00 Kč

66929

dámská peněženka velká

173,00 Kč

66923

dámská peněženka malá

173,00 Kč

66930

dámská peněženka malá

173,00 Kč

66926

dámská peněženka malá JUST

162,0 Kč

66931

dámská peněženka malá JUST

66924

manikúra

103,00 Kč

66932

manikúra

103,00 Kč

66925

dámský batoh

338,00 Kč

66933

dámský batoh

338,00 Kč

Oxy Lady Mint Leather

od

kód

název

66934

kosmetická taška kulatá

66935

kosmetická taška plochá

93,00 Kč

66936

dámská peněženka velká

173,00 Kč

66937

dámská peněženka malá

173,00 Kč

66938

dámská peněženka malá JUST

66939

manikúra

103,00 Kč

66940

dámský batoh

338,00 Kč

OB JEDNÁV E JT E

cena

N A

cena

93 00 Kč

129,00 Kč

162,0 Kč

93 00 Kč

129,00 Kč

162,0 Kč
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ŠKOLA
Sada motivačních razítek
s rukou

279 00 Kč

Sada 10 motivačních razítek. Průměr razítek: 30 mm. Na
dřevěném držátku.
kód

5505475

Sada motivačních razítek
v krabici

431 00 Kč

Motivační razítka v bukové krabici s označením. 15 kusů.
Rozměr: 30 × 30 mm.
kód

5505474

K přijímačkám s nadhledem
Český jazyk 2v1 pro 9. ročník
Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky
z českého jazyka a literatury. Doporučujeme pro žáky
9. ročníků základních škol jako přípravu na přijímací zkoušky
na čtyřleté maturitní obory středních škol. Nově navíc
s online procvičováním na www.skolasnadhledem.cz zdarma.
kód

5506017

223 00 Kč

K přijímačkám s nadhledem
Matematika 2v1
pro 9. ročník

223 00 Kč

Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky
z matematiky. Doporučujeme pro žáky 9. ročníků základních
škol jako přípravu na přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní
obory středních škol. Nově navíc s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz zdarma.
kód

5506019
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ŠKOLA
K přijímačkám s nadhledem
Český jazyk 2v1 pro 5. ročník

223 00 Kč

Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky
z českého jazyka a literatury. Doporučujeme pro žáky
5. ročníků základních škol jako přípravu na přijímací zkoušky
na osmiletá gymnázia. Nově navíc s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz zdarma.

K přijímačkám s nadhledem
Matematika 2v1
pro 5.ročník

223 00 Kč

Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky
z matematiky. Doporučujeme pro žáky 5. ročníků základních
škol jako přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
Nově navíc s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz zdarma.

kód

5506016

kód

5506018

Příprava na přijímací
zkoušky z českého jazyka na
střední školy pro 9. ročník

124 00 Kč

Publikace obsahuje rady a doporučení, jak úspěšně
zvládnout přijímací zkoušky, návody k vyplňování
jednotlivých typů cvičení, přípravné kapitoly k procvičení
učiva, 10 cvičných didaktických testů, klíč s řešením všech
úloh pro kontrolu výsledků.

Příprava na přijímací zkoušky
124 00 Kč
z matematiky na střední školy
pro 9. ročník
Milé žákyně, milí žáci, připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na
přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže
s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do
čtyř kapitol. V první části se seznámíte s jednotlivými druhy úkolů a se
způsoby zápisu správných odpovědí do záznamového archu. Součástí
je i několik rad, jak postupovat při řešení různých druhů úkolů. Druhá
kapitola obsahuje procvičovací úlohy, které jsou rozděleny do čtrnácti
tematických celků.

kód

5507481

kód

5507482

Sbírka úloh z matematiky
pro 6.-9.ročník
základní školy
F. Běloun a kol. Sbírka obsahuje řadu úloh určených
k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy,
je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední
školy.

148 00 Kč

Tabulky pro 6.-9.ročník
základní školy

140 00 Kč

Matematické, fyzikální a chemické tabulky jsou doplněny
přehledem některých důležitých vzorců a přehledem
užívaných značek.
kód

5500098

kód

5500081
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ŠKOLA
Žákovský atlas pracovní sešit
Pracovní sešit je primárně určen k práci s Žákovským atlasem.
Jelikož jsou jeho součástí všechny mapy potřebné k plnění úloh,
je možné ho využívat pro procvičování práce s mapou i bez ní.
Pracovní sešit lze používat i s jiným než Žákovským atlasem.

82 00 Kč

kód

Alternativní školní atlas inspirovaný školními atlasy z celého
světa obsahuje zcela unikátně v rámci jednoho atlasu části
věnované nejen vesmíru, světu a světadílům, ale také Česku.
To umožnilo představit Česko v kontextu celého světa
a v souvislostech.

248 00 Kč

kód

5506958

Přehledy českého jazyka pro
6.–9. ročník

Žákovský atlas

5500124

91 00 Kč

Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat,
algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních
příkladů.

Čtenářský deník pro I. stupeň
základní školy

16 80 Kč

Čtenářský deník pro I. stupeň ve formátu A4, provede děti zápisem
důležitých informací z knihy – od názvu knihy, jméno autora, přes
popis postav až po ponaučení a zhodnocení knihy. Čtenářský
deník obsahuje i sebehodnocení čtenářských dovedností. Součástí
čtenářského deníku je kulturní deník, kde si žáci mohou zapsat
navštívené kulturní akce, stručně je popsat a zhodnotit.

kód

5503764

kód

5506856

Čtenářský deník pro II. stupeň
základní školy
Čtenářský deník pro II. stupeň základní školy ve formátu A4,
provede děti zápisem důležitých informací z knihy – od názvu
knihy, autora, přes popis postav až po ponaučení a zhodnocení
knihy. Dále je zápis obohacen o informace o žánru, použitých
výrazových prostředcích, autobiografických prvků autora a mnohé
další. Čtenářský deník obsahuje i sebehodnocení čtenářských
dovedností. Součástí čtenářského deníku je kulturní deník, kde si
žáci mohou zapsat navštívené kulturní akce, stručně je popsat
a zhodnotit.

16 40 Kč

Přehledy českého jazyka pro
3.–5. ročník

53 00 Kč

Uživatelsky vysoce vstřícná a přehledná publikace pomáhá
zorientovat se v systému českého jazyka. Přináší zejména schémata,
grafy, paradigmata a rozmanité příklady ke každému jazykovému
jevu. Struktura i grafika textu jsou zcela přizpůsobeny uživatelům, tj.
žákům 3. až 5. ročníku (pro bleskovou orientaci však dobře slouží
i rodičům žáků).
kód

5502340

kód

5506951
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ŠKOLA

Školní atlas světa
Atlas světa obsahuje obecně zeměpisné, politické a
hospodářské mapy světa i jednotlivých kontinentů, nově i
podrobné mapy částí kontinentů. Pevná vazba.
kód

název

5500089

světa

cena

Atlas Evropy doplňuje Školní atlas světa, rozšiřuje jeho
tematiku a některé jevy a charakteristiky kontinentu
prezentuje na podrobnějších mapách.
název

5500090

Evropa

cena

165,00 Kč

Samolepicí obálky
název

920

C5 / 50 ks

906

C5 / 1000 ks

75550

C6 / 50 ks

752

C6 / 1000 ks

53826

DL / 50 ks

537

DL / 1000 ks

OB JEDNÁV E JT E

Atlas Česko kromě nepostradatelných map obecně
zeměpisných a politických, obsahuje řadu nových
tématických map, založených na nejnovějších statistických
údajích. Sešitová vazba.

140 00 Kč

5500091

165 00 Kč

Vizitkář 3řadý

31 00 Kč

Vizitkář v třířadém provedení pro uložení 120 vizitek. Černá
barva, materiál plast.
kód

název

83229

120 vizitek

od

Poštovní samolepicí obálky.
kód

Školní atlas Česko

kód

330,00 Kč

Školní atlas Evropa

kód

330 00 Kč

30 00 Kč

cena

49,30 Kč
663,00 Kč
30,00 Kč
348,00 Kč
36,20 Kč

N A

431,00 Kč
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PEČENÍ
Dortové krabice

od

Dortové krabice určené na balení potravin.
kód

název

9930

30 x 30 cm (prodej po 50 ks)

99303
99301
9925

25 x 25 cm (prodej po 50 ks)

99252

25 x 25 cm / 2 ks

21,50 Kč

99251

25 x 25 cm / 5 ks

46,50 Kč

cena

Dortové krabice na roládu

od

Dortové krabice určené na balení potravin.
kód

název

9,40 Kč

9852

30 x 45 x 10cm (prodej po 50 ks)

15,20 Kč

30 x 30 cm / 2 ks

27,00 Kč

98522

30 x 45 x 10cm / 2 ks

36,00 Kč

30 x 30 cm / 5 ks

61,00 Kč

Běžný kuchyňský alobal. Zdravotně nezávadný, určeno pro
potravinářské účely.
kód

název

5333

30 cm x 10 m

Potravinová fólie viGO!
silná perforovaná
viGO! silná potravinová fólie s perforací pro pohodlné použití.
Vhodná na překrytí a uchování všech druhů potravin.
kód

název

2377

29 cm × 30 m

15 20 Kč

cena

7,70 Kč

Alobal 9µ

36

7 70 Kč

20 00 Kč

Pečicí papír viGO! hnědý na
roli

16 60 Kč

Papír na pečení Quickpack viGo má oboustrannou nelepivou
úpravu. Zdravé pečení bez nutnosti vymazávání formy.
Vhodný do všech typů trub, včetně mikrovlnné. Pečicí papír
je odolný do 220 °C. Délka 8 metrů na roli, odtrhávací. Barva
hnědá. Šířka 38 cm.

16 00 Kč

kód

název

1903

38 cm x 8 m

Hranaté dortové podložky
Hranaté dortové podložky s dekorativní krajkou.
V balení 6 ks.
kód

název

65420

20 x 40 cm

O B J EDNÁV EJ T E

NA
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PEČENÍ

Kulaté dortové podložky

od

Dortové podložky s dekorativní krajkou. V balení 100 ks.
kód

název

65741

24 cm

45,40 Kč

cena

36061

36 cm

70,00 Kč

Cukrářské košíčky

Pečicí papír hnědý archy

18 40 Kč

Velmi kvalitní hnědý pečicí papír. 20 archů v balení.
kód

název

693001

38 x 42 cm

od

Cukrářské košíčky vyrobené z nepromastitelného papíru.
Vhodné pro pečení nebo pro vkládání již hotových výrobků.
kód

název

65526

25 x 18 mm / 200 ks / barevné

25,80 Kč

65525

25 x 18 mm / 200 ks / bílé

20,30 Kč

65536

35 x 20 mm / 100 ks / barevné

19,50 Kč

65535

35 x 20 mm / 100 ks / bílé

16,20 Kč

65551

50 x 30 mm / 100 ks / barevné

28,10 Kč

65550

50 x 30 mm / 100 ks / bílé

21,00 Kč

16 20 Kč

cena

Cukrářské košíčky
Cukrářské papírové košíčky. Jsou vhodné pro pečení
do 220°C. Košíčky jsou designovány v různých barevných
provedeních.
kód

název

870901

55 x 45 mm / 25 ks

OB JEDNÁV E JT E

45 40 Kč

N A
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30 70 Kč

37

DROGERIE
Domestos

30 00 Kč

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek určený
k čištění silně znečistěných míst. Používá
se zejména tam, kde se mohou vyskytovat
bakterie nebo plísně. Domestos je možné
používat v celé domácnosti, a to jak v
neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Mix
druhů.
kód

název

1140

750 ml

Savo dezinfekce
bez chloru

53 50 Kč

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek bez
chloru ve spreji ideální na odstranění vodního
kamene a každodenního znečištění ve vaší
koupelně. Přípravek příjemně voní. Navíc
odstraňuje až 99,99 % bakterií. Přípravek
vhodný na čištění a dezinfekci všech
omyvatelných povrchů.
kód

název

7275

700 ml

Cif sprej na dřevěný
nábytek
Cif Wood Furniture Polish odstraňuje prach
a nečistoty, čistí a chrání dřevěné povrchy před
každodenním opotřebováním. Vhodné na všechny
dřevěné povrchy s povrchovou úpravou. Použití
na starožitný nábytek konzultujte s odborníkem.
Nepoužívejte na podlahy, které by po aplikaci mohly
být kluzké.
kód

název

408106

400 ml

38

Cif Nature
koupelnové ubrousky

52 00 Kč

Čistící ubrousky od značky Cif jsou ideální pro rychlý
a účinný každodenní úklid vaší koupelny. Složení
s technologií odpuzující kapky vody pomáhá zabraňovat
usazení vodního kamene a špíny.

55 00 Kč

kód

název

8460

36 ubrousků

Houby na nádobí Söke
Houbičky na nádobí s drátěnkou pro každodenní použití.
kód

název

4689

10 ks
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DROGERIE
Houbové utěrky Söke

10 40 Kč

Tyto praktické houbové utěrky naleznou uplatnění v každé
domácnosti. Houbové utěrky Söke stírájí jako utěrka
a májí vysokou savost jako houbička. Jsou vhodné i na citlivé
povrchy, které nepoškrábou. Nezanechávají šmouhy ani
nechtěné žmolky.
kód

název

3104

3 ks

Bel pomeranč
univerzální mycí
prostředek

18 40 Kč

Prostředek na mytí podlah. Parfémován jemnou
vůní pomeranče.
kód

název

5263

1l

Tekuté mýdlo Vione extra
hygiene bílé
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou s vůní avokáda v 5 l
kanystru HDPE. Jedná se o kosmetický přípravek, nemá atest
dezinfekční účinnosti, pouze obsahuje přísadu Triclosane.
kód

název

13346

5l
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100 00 Kč

Satur tekutý písek
Tekutý abrazivní čisticí prostředek. Parfemován
jemnou citronovou vůní. Vhodný na nádobí, vany,
UH, smalt a keramiku.
kód

název

5266

600 g

Jednorázové rukavice
Jednorázové rukavice z HDPE materiálu. Velikost L.
kód

název

68114

100 ks

17 80 Kč

9 20 Kč

39

DROGERIE
Univerzální čistič
Sanytol

66 00 Kč

Bez chlóru, díky trojímu účinku – bakteriálnímu,
fungicidnímu a virucidnímu – dezinfikuje
všechny materiály a plochy a ničí mikroby.
Nezanechává skvrny. Dezinfikuje kuchyně,
sedátka WC, sanitární zařízení a sifony.
Biologicky odbouratelný.

Univerzální čistič
na podlahy Sanytol

Při koupi dvou kusů univerzálních čističů
Sanytol získáte dárek.

Na podlahy, díky trojímu účinku – bakteriálnímu,
fungicidnímu a virucidnímu – dezinfikuje
všechny materiály a plochy a ničí mikroby. Čistí,
dezinfikuje a odmašťuje všechny plochy
v domácnosti. Neobsahuje chlór. Biologicky
odbouratelný. Účinné proti SARS-CoV2 podle
normy EN 14476 (1 min.). Používejte biocidy
bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.

kód

název

kód

název

33320

500 ml

34395

5l

DÁREK:
SANYTOL PROTI ROZTOČŮM

Dezinfekční gel na ruce
Sanytol

DÁREK:
SANYTOL MÝDLO

91 00 Kč

Díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach
a eliminuje 99,9 % virů, bakterií a plísní bez vody
a mýdla. Obsahuje přírodní zelený čaj. Je
hypoalergenní a pH neutrální. Dodáváno s
praktickým dávkovačem. Vhodný do provozů a
prostředí s vyšším pohybem osob.

SANYTOL DUOPACK
dezinfekce na podlahy
a univerzální čistič

název

kód

název

33325

250 ml

36620

1 l + 500 ml

Dezinfekční mýdlo Sanytol eliminuje nepříjemné
pachy. Odstraňuje 99,99 % bakterií, virů
a mikrobů.
kód

název

35856

250 ml

40

134 00 Kč

Koncentrované složení bez chlóru, čistí a dezinfikuje všechny
povrchy. Odstraňuje plísně, bakterie a viry. Duopack
obsahuje dezinfekci na podlahy a plochy 1 l a univerzální
čistič ve spreji 500 ml.

kód

Dezinfekční vyživující
mýdlo Sanytol

354 00 Kč

48 00 Kč

Jar Professional Citrón
Prostředek na ruční mytí nádobí, na hrnce, pánve, porcelán,
příbory a sklo. Doporučeno pro profesionální použití.
kód

název

402410

5l
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Obchodní zástupci
Kontaktujte obchodního zástupce pro danou oblast,
který se Vám bude plně věnovat.

Obchodní zástupce

Kontakt

Oblast působnosti

Khýn, Tomáš

Telefon: +420 603 226 894
E-mail: khyn@poprokan.cz

Teplice
Ústí nad Labem
Děčín

Kubíková, Diana

Telefon: +420 737 284 724
E-mail: kubikova@poprokan.cz

Plzeň
Rokycany
Tachov
Domažlice
Klatovy

Lapková, Andrea

Telefon: +420 603 155 024
E-mail: lapkova@poprokan.cz

Rakovník
Žatec
Kadaň
Praha-východ
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk

Moravec, Lukáš

Telefon: +420 737 284 713
E-mail: moravec@poprokan.cz

Karlovy Vary
Sokolov
Cheb

Princ, Robert

Telefon: +420 702 118 592
E-mail: princ@poprokan.cz

Praha
Praha-západ
Kladno
Beroun
Benešov

Šmídová, Lucie

Telefon: +420 737 284 723
E-mail: smidova@poprokan.cz

Chomutov
Most
Louny
Litoměřice
Česká Lípa

Příbram
Velkoobchod

Telefon: +420 318 620 751
E-mail: pribram@poprokan.cz

Příbram
Dobříš
Mníšek pod Brdy
Černošice
Dobřichovice
Sedlčany
Rožmitál pod Třemšínem
Březnice
Milín
Blatná

WWW.POPROKAN.CZ

POPROKAN

Platnost od 8.10. – 23. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné slevy.
Zveřejněné zboží může obsahovat ilustrativní fotografie.
Vyhrazujeme si právo na změnu cen.
© 2022 Poprokan, s. r. o.

