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Kontakty
Objednávejte na www.poprokan.cz
Dotazy pište na info@poprokan.cz
Volejte +420 415 652 191

Náhradní plnění
Máte více jak 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

Telefon: 415 652 191
E-mail: info@poprokan.cz

Telefon: 377 855 501
E-mail: PL@poprokan.cz

Telefon: 352 625 223
E-mail: SO@poprokan.cz

Telefon: 472 744 670
E-mail: UL@poprokan.cz

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

PEČENÍ

Cukrářské košíčky
Bílé cukrářské
košíčky 35 × 20 mm
Cukrářské košíčky
25 × 18 mm

Cukrářské košíčky 35 × 20 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro pečení
nebo pro vkládání již hotových výrobků.

od 18 30 Kč

Cukrářské košíčky 25 × 18 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro pečení
nebo pro vkládání již hotových výrobků. Balení
obsahuje 200 ks.
kód

název

65525

bílé / 200 ks

18,30 Kč

65526

barevné / 200 ks

23,10 Kč

Cukrářské košíčky 50 × 30 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro pečení
nebo pro vkládání již hotových výrobků.
název

65598

40 ks

kód

název

65535

100 ks

cena

Vánoční cukrářské
košíčky 50 × 30 mm

kód

13 30 Kč

Barevné cukrářské
košíčky 35 × 20 mm
Cukrářské košíčky 35 × 20 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro
pečení nebo pro vkládání již
hotových výrobků.
kód

název

65536

100 ks

15 30 Kč

14 30 Kč

Barevné cukrářské
košíčky 50 × 30 mm
Cukrářské košíčky 50 × 30 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro pečení
nebo pro vkládání již hotových výrobků.
kód

název

65551

100 ks

25 00 Kč

Bílé cukrářské
košíčky 50 × 30 mm
Cukrářské košíčky 50 × 30 mm. Vyrobené
z nepromastitelného papíru. Vhodné pro pečení
nebo pro vkládání již hotových výrobků.
kód

název

65550

100 ks

RECEPT NA
KOKOSOVÉ KULIČKY
Kdo by neměl rád lahodné kokosové kuličky Raffaello s mandlí
uvnitř? Připravte si domácí verzi, která je velmi jednoduchá a bude
příjemným zpestřením nejen na vánočním stole. Tyto výtečné kuličky
jsou skvělé i jako jedlý dárek.

19 10 Kč

Suroviny na 40 ks:
1 plechovka Salka (slazené kondenzované mléko)
200 g najemno nastrouhaného kokosu + asi 100 g na obalení
150 g oloupaných mandlí
malé papírové košíčky na pralinky

Postup:
1. Salko nalijte do misky, přisypte jemně strouhaný kokos a směs promíchejte. Přikryjte fólií
nebo talířem a dejte alespoň na hodinu chladit do lednice.
2. Kokos na obalení vsypte do menší misky. Prsty odeberte vychlazenou kokosovou hmotu,
doprostřed vmáčkněte mandli, v dlaních vytvarujte kuličku a obalte ji v kokosu. Vložte do
papírového košíčku a nechte vychladit.
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Dortové krabice

od 6 50 Kč

Dortové krabice určené na balení potravin.
kód

název

9930

30 × 30 cm (prodej po 50 ks)

cena

99303

30 × 30 cm / 2 ks

20,40 Kč

99301

30 × 30 cm / 5 ks

43,90 Kč

9925

25 × 25 cm (prodej po 50 ks)

99252

25 × 25 cm / 2 ks

17,60 Kč

99251

25 × 25 cm / 5ks

36,90 Kč

7,60 Kč

6,50 Kč

Ilustrativní foto

Alobal 9 µm
Běžný kuchyňský alobal. Zdravotně nezávadný, určeno pro
potravinářské účely.
kód

název

5333

30 cm × 10 m

Pečicí papír Wimex archy
Papír je oboustranný a vícekrát použitelný. Odolává teplotám
do 220 °C. Vhodný i do mikrovlnné trouby.

2

kód

název

693001

38 × 42 cm / 20 ks

13 80 Kč

18 60 Kč

Pečicí papír viGO! v roli
Papír na pečení má oboustrannou nelepivou úpravu. Zdravé
pečení bez nutnosti vymazávání formy. Vhodný do všech
typů trouby (včetně mikrovlnné). Pečicí papír je odolný do
220 °C. Díky papíru na pečení si ušetříte práci s umýváním
nádobí. Délka: 8 m. Šířka: 38 cm. Hnědá barva.
kód

název

1903

38 cm × 8 m

Potravinová fólie viGO!
silná perforovaná

15 30 Kč

16 00 Kč

viGO! silná potravinová fólie – 30metrová potravinová fólie
s perforací pro pohodlné použití. Vhodná na překrytí
a uchování všech druhů potravin.
kód

název

2377

29 cm × 30 m
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Parker IM Achromatic
Black BT sada kuličkové
pero + pouzdro

478 00 Kč

název

71453

kuličkové pero

613 00 Kč

Roller obsahuje nasazovací víčko a standardní černou
náplň Quink pro rollery. Tělo, víčko i doplňky jsou
pokryté černým lakem, potažené pomocí techniky PVD
odolnou matně černou vrstvou. Zabaleno v dárkové
kazetě.

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem s modrou
náplní. Tělo i doplňky je pokryté černým lakem, potažené
pomocí techniky PVD odolnou matně černou vrstvou.
Zabaleno v dárkové kazetě.
kód

Parker IM Achromatic
Black BT sada roller
+ pouzdro

kód

název

71454

roller

Psací potřeby Parker
V roce 1888 založil George Safford Parker vlastní firmu
a pustil se do konstrukce vlastního pera. Hrot jeho
per nově nazvaných Parker byl spolehlivě zásoben
inkoustem i pro delší psaní. Filozofické motto, kterého
se při podnikání držel, bylo prosté: „Vyrob lepší pero
a lidé jej budou kupovat.“
George Safford Parker

Parker IM Chromatic
Black BT sada plnicí
a kuličkové pero
Sada plnicího a kuličkového pera. Nasazovací víčko
plnicího pera je přizpůsobeno výhradně k používání
inkoustových bombiček Quink nebo konvertoru (není
součástí balení). Kuličkové pero je dodáváno s modrou
náplní. Tělo i víčko obou produktů je pokryté černým
lakem, potažené pomocí techniky PVD odolnou matně
černou vrstvou. Zabaleno v dárkové kazetě.
kód

název

71455

plnicí a kuličkové pero
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1 066 00 Kč

Kuličkové pero Parker
Jotter XL Monochrome
Black BT

465 00 Kč

Kuličkové pero má černé lakované tělo, stejně tak i vrchní
část z nerezové oceli. Pero se stiskacím mechanismem
s modrou, nebo černou náplní. Zabaleno v dárkové kazetě.
kód

název

72552

kuličkové pero

3
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Parker IM Premium Blue
Grey GT sada kuličkové
pero + pouzdro

774 00 Kč

Kuličkové pero má lakované mosazné tělo s reliéfní
rytinou ikonického vzoru chevron vyvedenou pomocí
laseru. Ideální partner s neomezenými možnostmi.
Je elegantní i vysoce profesionální a spolehlivé. Nabízí
hrot z ušlechtilé nerezové oceli, širokou paletu provedení
inspirovaných tradicí značky Parker, uživatelské pohodlí
i maximální výkonost. Se stiskacím mechanismem
a modrou náplní. Zabaleno v dárkové kazetě.
kód

název

71452

kuličkové pero

Parker Urban Matt
Black sada plnicí
a kuličkové pero

název

23698

plnicí a kuličkové pero

Parker IM Black CT
sada plnicí
a kuličkové pero

4

511 00 Kč

Kuličkové pero má broušené mosazné tělo
s pochromovanou povrchovou úpravou a kovový úchop.
Modelová řada Urban znamená osobitý styl a mimořádný
výkon. Vizuálně nápadný Urban posouvá tradiční hranice
značky Parker a nastavuje nová pravidla moderního psaní.
Nezaměnitelné designové rysy a široká paleta provedení činí
z tohoto pera skvělý módního doplněk, který podpoří Vaši
sebejistotu v každé situaci. S otočným mechanismem
a modrou náplní. Zabaleno v dárkové kazetě.

856 00 Kč

kód

název

71451

kuličkové pero

Parker IM Premium Red GT
kuličkové pero + pouzdro

774 00 Kč

Kuličkové pero s lakovaným mosazným tělem s reliéfní
rytinou vyvedenou pomocí laseru s pozlacenými doplňky.
Je ideálním partnerem s neomezenými možnostmi. Je
elegantní i vysoce profesionální a spolehlivé. Nabízí odolný
hrot z ušlechtilé nerezové oceli, širokou paletu provedení
inspirovaných tradicí značky Parker, uživatelské pohodlí
i maximální výkonnost. Se stiskacím mechanismem a modrou
náplní. Zabaleno v dárkové kazetě.

Pera s mosazným tělem a víčkem s matnou
lakovanou povrchovou úpravou v kombinaci
s doplňky pokovenými zlatem. Hrot z nerezové
oceli. Plnicí pero s nasazovacím víčkem
a dvoukanálkovým systémem zásobování hrotu
inkoustem je přizpůsobeno výhradně
k používání inkoustových bombiček Quink nebo
konvertoru (není součástí balení).
Kuličkové pero se stiskacím mechanismem
obsahuje modrou náplň. Vyrobeno ve Francii
a dodáváno v dárkové kazetě.
kód

Parker Urban Twist Metro
Metallic CT sada kuličkové
pero + pouzdro

639 00 Kč

kód

název

71456

kuličkové pero

Parker IM Black GT
sada plnicí
a kuličkové pero

Sada plnicího a kuličkového pera s mosazným
tělem s lesklou lakovanou povrchovou úpravou
s pochromovanými doplňky s leštěnou úpravou.
Hrot z ušlechtilé oceli. Plnicí pero s nasazovacím
víčkem a dvoukanálkovým systémem pro
zásobování hrotu inkoustem je přizpůsobeno
výhradně k používání inkoustových bombiček
Quink nebo konvertoru (není součástí balení).
Kuličkové pero se stiskacím mechanismem je
dodáváno s modrou náplní. Vyrobeno ve Francii.
Dodáváno v dárkové kazetě.

Mosazné tělo a víčko s lesklou lakovanou
povrchovou úpravou. V kombinaci s doplňky
pokovenými zlatem s leštěnou úpravou. Hrot
z ušlechtilé nerezové oceli. Plnicí pero
s nasazovacím víčkem a dvoukanálkovým
systémem zásobování hrotu inkoustem
je přizpůsobeno výhradně k používání
inkoustových bombiček Quink nebo konvertoru
(není součástí balení). Kuličkové pero se stiskacím
mechanismem je dodáváno s modrou náplní.
Vyrobeno ve Francii. Dodáváno v dárkové kazetě.

kód

název

kód

název

23697

plnicí a kuličkové pero

23853

plnicí a kuličkové pero
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Skicák Krafty Artgecko
Přírodní pevné desky skicáku bez log / značek, lze
vytvořit vlastní originální přebal. Vysoce odolné
přírodní desky (kraft papír), 40 bílých listů
150 g/m2, ideální pro suché techniky, dvojitá
drátěná spirála, certifikace FSC.
Vyrobeno v GB.
kód

název

9742

A5

121,00 Kč

9745

A4

169,00 Kč

9747

A3

267,00 Kč

od 121 00 Kč

cena

DÁREK: PIN LINER SE
SEŘÍZNUTÝM HROTEM 3 mm

Sada grafitových
tužek KORES

71 00 Kč

12 tužek různých tvrdostí: 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B,
2B, B, HB, F, H, 2H. Ergonomický trojhranný tvar.
V elegantním designu matné černé. Ve vysoce
kvalitním kovovém pouzdře. Lakovaný konec. Vysoce
kvalitní dřevo pro snadné ořezávání. Silná a odolná
tuha. Jemné a pohodlné psaní, neškrábe. Ideální pro
použití doma, v kanceláři a ve škole. Vhodné pro
psaní, skicování a kresby.
kód

název

92162

12 ks

Sada grafitových tužek
a uhlů Colorino Artist

Trojhranné pastelky
Kores Mandalas

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 lipového dřeva pro snadné ořezávání. Nelámavé. Extra měkká tuha.
Trojhranný tvar. Rámeček pro vepsání jména. Balení obsahuje 50 pastelek.

70 00 Kč

kód

název

35717

50 ks

Artist Sada linerů
Fineliner 7 hrotů

Sada dřevěných grafitových tužek a kreslicích uhlů
vysoké kvality. Baleno v elegantní kovové krabičce.
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.

Skicovací pera/linery Colorino Artist jsou určeny pro precizní kresby,
ilustrace a grafický design. Linery mají různé šířky hrotů: 0,1 mm,
0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm a B brush (štětcový hrot).
Inkoust těchto per je odolný vůči vodě a vyblednutí, černá barva.
kód

název

kód

název

36336

7 ks

36335

10 ks + 2 ks
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Trojhranné pastelky
Kores Kolores Magic

46 20 Kč

od 41 80 Kč

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.

Z vysoce kvalitního dřeva pro snadné ořezávání. Extra barevné
pigmenty pro jasnější a intenzivnější barvy. Extra měkká tuha
o průměru 3 mm. Ideální pro kreslení na tmavý papír, aby vynikly
pastelové barvy.
kód

název

kód

název

35869

12 ks

35798

12 ks

41,80 Kč

35799

24 ks

80,90 Kč

Trojhranné pastelky
Kores Kolores Style

od 40 90 Kč

cena

Trojhranné pastelky
Kores Jumbo / Jumbo Duo

od 87 80 Kč

kód

název

35796

15 ks

40,90 Kč

Pastelky v jumbo velikosti s extra jemnou a silnou tuhou o průměru
5 mm. Z vysoce kvalitního lipového dřeva pro snadné ořezávání
Rámeček pro vepsání jména. Ideální pro použití v mateřských školách
a pro předškolní výchovu. Jasné a intenzivní barvy díky vysokému
obsahu pigmentu. Oboustranné jumbo pastelky 2v1.
12 ks duo pastelek, tj. 24 barev včetně 2 metalických (stříbrná a zlatá).

35797

26 ks

90,00 Kč

kód

název

35720

12 ks Jumbo Duo

35719

24 ks Jumbo

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.

6

Trojhranné pastelky
Kores Kolores Pastel

cena

cena

87,80 Kč
131,70 Kč
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670 00 Kč

Sada akrylových barev,
plátna, štětce a laku
PRIMO
Set akrylových barev, plátna a štětců. Set obsahuje: 11 akrylových
barev (125 ml), 1 lesklý lak (125 ml), 2× plátno (18 × 24 cm), 2× kulatý
štětec č. 5 a 8, 3× plochý štětec č. 6, 10 a 18. Dodáváno v krásné
papírové krabičce (vhodné také jako dárek).
Balení obsahuje barvy: 100 – bílá, 201 – žlutá, 300 – červená, 301 –
tmavě růžová, 500 – modrá, 610 – zelená, 730 – hnědá siena pálená,
800 – černá, 910 – stříbrná, 920 – zlatá, 930 – měděná.
Barvy vynikají velkou krycí schopností, jsou vodou ředitelné,
voděodolné, vhodné pro všechny savé podklady. Obsahují vysoké
množství pigmentu. Po zaschnutí nejsou vypratelné, je nutné je
odstranit ihned teplou vodou a mýdlem.
kód

71450

670 00 Kč

Sada akrylových barev
plátna a štětců PRIMO
Set akrylových barev, plátna a štětců.
Set obsahuje: 11 akrylových barev (125 ml), 1 lesklý lak
(125 ml), 2× plátno (18 × 24 cm), 2× kulatý štětec č. 5 a 8,
3× plochý štětec č. 6, 10 a 18. Dodáváno v krásné papírové
krabičce (vhodné také jako dárek).
Balení obsahuje barvy: 100 – bílá, 201 – žlutá, 300 – červená,
301 – tmavě růžová, 500 – modrá, 610 – zelená, 730 – hnědá
siena pálená, 800 – černá, 910 – stříbrná, 920 – zlatá,
930 – měděná.
Barvy vynikají velkou krycí schopností, jsou vodou ředitelné,
voděodolné, vhodné pro všechny savé podklady. Obsahují
vysoké množství pigmentu. Po zaschnutí nejsou vypratelné, je
nutné je odstranit ihned teplou vodou a mýdlem.
kód

71449

Temperové barvy
Primo METALLIC

52 40 Kč

Tempery v metalických, jasných a zářivých odstínech s velkým
množstvím pigmentu s vysokou krycí schopností. Můžete
je naředit 1 : 1. Jednotlivé barvy se mohou překrývat nebo
vrstvit, je ale nutné vrstvy nechat dostatečně zaschnout. Dobře
smývatelné z většiny druhů tkanin. Krásných efektů docílíte při
použití na tmavý podklad. Balení obsahuje 6 barev (každá po
25 ml). Barvy můžete použít nejen na papír či karton, ale i na
dekoraci kamínků, mušlí, sádrových odlitků, větviček, těstovin
apod. Nemají trvalý charakter jako akrylové barvy (lze je omýt
pod tekoucí vodou, jsou odolné povětrnostním vlivům).
kód

36321
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Sada štětců PRIMO
Sada 5 kulatých a 5 plochých štětců různých velikostí
v pevném a průhledném plastovém pouzdru.
kód

název

77025

kulaté štětce č. 2, 3, 4, 6, 8
ploché štětce č. 0, 2, 4, 6, 8

Modelovací hmota
Colorino 12 barev

77 80 Kč

30 00 Kč

12 barev, vč. stříbrné a zlaté. Disney řada od Colorina.
Měkká modelovací hmota, která po zpracování dokonale drží
tvar. Poddajná pro snadné tvoření. Tvar: váleček 75 mm /
průměr 14 mm. Pro děti od 3 let.
kód

název

6260

Avengers

6255

Minnie

Trojhranné pastelky
Colorino 12 barev
Kvalitní pastelky v ergonomickém tvaru pro správné držení.
Měkké kreslení bez námahy. Tuha pastelky je lepená po
celé délce, při ořezávání se neláme. Syté barvy s vysokým
obsahem pigmentů. Snadné ořezávání. Odolné hroty,
velikost: 17,5 cm. Průměr: 6 mm. Obsah balení:
12 pastelek + oboustranná stříbrná/zlatá, ořezávátko.
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kód

název

36348

Minnie

36349

Avengers

42 00 Kč

Sada štětců PRIMO Lux
Vysoce kvalitní štětce, umělý vlas, vhodné pro různé malířské
techniky. Uloženo v praktickém, pevném a průhledném plastovém
pouzdru.
kód

název

77026

kulaté štětce č. 5, 8
ploché štětce č. 6, 10, 18

77027

kulaté štětce č. 10
ploché štětce č. 2, 6, 12, 20

Tavné tyčinky 10cm barevné
Skvělé pro vytvoření dekoračních detailů na sklo, plast,
karton a keramiku. Průměr tyčinky: 7,5 mm.
Délka: 10 cm. 12 kusů v balení.
kód

název

83971

barevné s glitry

32,40 Kč

83963

barevné

28,50 Kč

59 90 Kč

Fixy se silnějším hrotem do špičky pro snadné
kreslení tenkých linek i vyplňování větších ploch
vhodné pro školáky. Dokonale zkombinovaná
paleta zářivých barev, ideální do penálu.
název

51887

Minnie

51889

Avengers

od 28 50 Kč

cena

Fixy Colorino 12 barev

kód

96 30 Kč
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akrylové popisovače
v kreativních sadách

vybarvi si svůj svět.
vánoční kreativní sada

vánoční kreativní sada

JMENOVKY

VISAČKY

4× popisovač Pintor (hrot F)
12× jmenovka

4× popisovač Pintor (hrot F)
10× visačka
1× stuha

obj. kód: 84368

119,50

obj. kód: 84369

Kč

119,50
Kč

5×
6×

5×

6×

kreativní sada

kreativní sada

ŠABLONY

PLÁTĚNÁ TAŠKA

3× popisovač Pintor (hrot M)
5× šablona

3× popisovač Pintor (hrot F)
1× plátěná taška

obj. kód: 84377

obj. kód: 84366

moje barvy,
89,50
moje kreativita,
kdekoliv. Kč

89,50
5×

Kč

1×

kreativní sada

kreativní sada

POVLAK
NA POLŠTÁŘ

KLÍČENKY

3× popisovač Pintor (1× hrot F,
2× hrot B)
1× povlak na polštář

4× popisovač Pintor (hrot EF)
1× sada korálků, 1× šňůrka
1× ozdoba, 2× karabina
obj. kód: 84367

119,50

obj. kód: 84365

119,50
Kč

1×

Kč

1×

1×

2×

1×

vánoční kreativní sada

kreativní sada

ADVENTNÍ
KALENDÁŘ

STREET ART

3× popisovač Pintor (2× hrot F,
1× hrot EF)
12× krabička kostka
12× krabička jehlan
,50
1× stuha na zavěšení
Kč
1× sada šablon

3× popisovač Pintor (hrot F)
5× šablona
obj. kód: 84376

89

89,50
Kč

obj. kód: 84370

12×

12×

5×

kreativní sada

MY COLOUR
PALETTE COOL
studené odstíny
10× popisovač Pintor (hrot M)
obj. kód: 40921

kreativní sada

295,50
Kč

Další kreativní sady Pilot Pintor najdete na www.poprokan.cz

MY COLOUR
PALETTE WARM
teplé odstíny
10× popisovač Pintor (hrot M)
obj. kód: 40922

Nabídka je platná do vyprodání zásob.

LEPICÍ POTŘEBY
KATEGORIE

Lepicí páska Kores Roller

44 30 Kč

Lepí všechny druhy papíru. Rychlá a čistá aplikace pro
přesnou práci. Neobsahuje rozpouštědla, netoxická. Ideální
pro lepení fotografií, balení dárků a tvorbu prezentací.
Rozměr: 8 mm × 10 m.
kód

název

38101

1 ks

Lepicí tyčinka Kores

od 11 30 Kč

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

Glitrové lepidlo KORES
Precizní hrot pro čistou, rychlou a přesnou aplikaci. Vysychání
zabraňuje vzduchotěsný uzávěr a je bezpečné pro děti. Lepí papír,
karton a plast. Ideální pro dekorativní a kreativní lepení. Neobsahuje
rozpouštědla, kyseliny, netoxické. Snadno vypratelné.
kód

název

15292

5 × 10,5 ml

26,90 Kč

15293

5 × 10,5 ml / pastelové barvy

26,90 Kč
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kód

název

310

8g

11,30 Kč

cena

311

15 g

16,80 Kč

309

20 g „Edice dobrá naláda“

20,70 Kč

1143

40 g

30,90 Kč

26 90 Kč

cena
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FOTOALBA, BLOKY

Fotoalbum Scrapbook
Alba s kroužkovou vazbou pro lepší otáčení stránek
jsou uzavřená stylovou stužkou na mašli. Vyprávějte příběh o rodině,
kamarádech a různých zážitcích! Vlepujte fotky, vstupenky nebo
pohledy a ozdobte si stránky různými nápisy, malůvkami nebo
nálepkami. V nabídce Rodinné album, Cestovatelský deník, Svatební
album, Moje miminko, Recepty. Zkrátka vše, na co si vzpomenete.
Papír: ofset, 250 g/m2. Počet listů: 20.
kód

název

61226

21 × 21 cm / černé listy

151,00 Kč

61223

30 × 21 cm / černé listy

174,00 Kč

61225

30 × 30 cm / černé listy

211,00 Kč

61227

21 × 21 cm / kraft listy

151,00 Kč

61224

30 × 21 cm / kraft listy

174,00 Kč

61101

30 × 30 cm / kraft listy

211,00 Kč

od 151 00 Kč

cena

Spirálový blok
antibakteriální

97 00 Kč

Výjimečný poznámkový blok s antibakteriálním ošetřením laminace
desek s kroužkovou vazbou. Bez ohledu na to, kolika rukama blok projde,
zůstane bez bakterií. Certifikované ošetření ISO 22196 a 21702, které
zaručuje účinnost u více než 95 % bakterií a virů. Ošetření je trvanlivé,
hlavní složkou jsou ionty stříbra.
Pevné kartonové desky pokryté lesklým plastifikovaným tištěným papírem.
Extra neprůhledný papír odolný vůči propsání. Zvýrazněné záhlaví.
Děrování pro zařazení do pořadače. Mikroperforace pro snadné vytržení
listů. Snadná organizace díky 4barevnému rozlišení stránek (4× 30 listů).
Ekologicky šetrný výrobek – certifikát FSC.
kód

název

13122

fialový

97,00 Kč

13125

zelený

97,00 Kč

13129

modrý

97,00 Kč

13147

růžový

97,00 Kč
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
Laminátor Ave Tech
ARTA G60 A3

5 162 00 Kč

Výkonný kancelářský stroj s automatickou detekcí síly laminovací kapsy, díky níž
uzpůsobí optimální parametry pro laminování konkrétního dokumentu. 6 válců
(z toho 4 nahřívané) zajišťují vynikající kvalitu laminace až do tloušťky 250 mic.
Laminátor se dokáže nahřát na provozní teplotu za méně než 1 minutu a disponuje
vysokou rychlostí laminace až 1000 mm/min. Robustnost laminátoru zajišťuje
kompaktní kovová konstrukce. Za zmínku také stojí funkce automatickému vypnutí
stroje po 30 minutách nečinnosti. Součástí laminátoru je integrovaný USB konektor pro
možnost dobíjení vašeho mobilního zařízení. Max formát: A3.
kód

název

74439

A3

Páková řezačka A3
KW trio 13037 + Laser
Kvalitní páková hobby řezačka s komfortní a snadnou
obsluhou díky značení místa řezu laserem. Umožňuje řez až
8 listů papíru najednou do formátu A3. Ideální pro občasné
využití v kanceláři i v domácnosti. Maximální délka řezu:
455 mm. Maximální kapacita: 8 listů. Základna z pevného
ocelového plechu. Ruční přítlak s ochranným krytem DIN
formáty a mm dělení vyznačené na stole.

913 00 Kč

Kotoučová řezačka papíru
KW triO 13139 5v1 A3

1 526 00 Kč

Kvalitní kolečková a snadno přenosná řezačka 5v1
s výměnnými řeznými noži pro kreativní řezání nejen
v domácnosti, ale i v reklamní sféře. Umožňuje klasický rovný
řez, perforaci, vlnku či bigování. Pracovní stůl je vybaven
natištěnými měřítky. Řezačka je vybavena integrovaným
zaoblovačem rohů včetně vodicích linek pro optimální
nastavení. Zaoblovač rohů má nastavitelné poloměry
zaoblení 3,2; 6,9 a 9,6 mm. Náhradní hlavy jsou součástí
dodávky v praktické schránce.
kód

název

74408

A3

Kroužkový vazač Ave Tech
DSB CB 122 A4

1 792 00 Kč

kód

název

Stroj pro vázání dokumentů do plastových kroužků.
Samostatná páka pro otvírání plastových kroužků, obouručná
pro děrování dokumentů. Komfort obsluhy předurčuje tento
stroj do kanceláří pro vytváření profesionálních dokumentů.
Najednou prosekává 12 listů 80g papíru, sváže max.
500 listů. Má nastavitelný postranní doraz a hloubku
prosekávání, odpadní zásuvku a měrku hřbetu. Formát:
A4. Rozměry: 410 × 270 × 240mm. Hmotnost: 4 kg.

74417

A3

kód

název

74730

A4
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

Skartovač DAHLE
PaperSafe 240

2 489 00 Kč

Inteligentní skartovač vhodný pro umístění ke kancelářskému stolu.
Ideální pro skartaci dokumentů s důvěrnými informacemi – ceníky,
fakturace, evidence a osobní dokumentace. Malé částice snižují
objem odpadu. Bez nutnosti mazání a údržby díky samočistím
řezným válcům. Prodloužená záruka 1 rok navíc při registraci
skartovače na www.dahle-office.com.
• Stupeň zabezpečení: P-4, certifikát NBÚ-2.
• Výkon skartace (papír 80 g/m2): až 10 listů.
• Řez: částice 4 × 12 mm.
• Likvidace platebních karet a CD/DVD.
• Skartuje papír včetně drátků ze sešívaček, možnost náhodné
skartace kancelářských sponek.
• Hlasitost při chodu naprázdno: 61 dB.
• Max. šířka vstupního otvoru: 224 mm.
• Rozměry (v × š × h): 545 × 443 × 273 mm. Váha: 9 kg.
• Objem sběrné nádoby: 25 l.
kód

název

74777

bílý

Skartovač Dahle
ShredMATIC 90

4 775 00 Kč

Výkonná skartovačka ShredMATIC® 90 s automatickým
podavačem až na 90 listů. Vhodný pro umístění ke
kancelářskému stolu.
• Stupeň zabezpečení: P-4/F-1/T-4/E-3, certifikace dle NBÚ: 2.
• Rozměry (v × š × h): 506 × 367 × 263 mm.
• Výkon skartace: 10 listů (papír 80 g/m2) manuálně, 90 listů
automaticky.
• Maximální šířka vstupu: 222 mm.
• Řez: 4 × 12 mm, křížový.
• Objem nádoby: 23 l.
kód

název

74751

bílý

DÁREK:
KÁVOVAR MELITTA

Velkokapacitní sešívačka
NOVUS B40

649 00 Kč

Cenově výhodná, snadno ovladatelná a spolehlivá bloková
sešívačka s plastovým zásobníkem a dvojitým vedením spon.
Výkon: 100 listů. Typ spon a kapacita zásobníku: 100 ks
23/6–23/13. Hloubka vkládání: 55 mm. Hmotnost: 700 g.
kód

název

8060

100 ls

OB JEDNÁV E JT E
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
Kancelářská židle Next PDH
Kancelářská židle se síťovinou na opěráku,
podhlavníkem a výškově nastavitelnou bederní výztuhou,
pěna sedáku – studená pěna, synchronní mechanismus
s trojnásobnou aretací, nastavení tuhosti mechanismu, leštěná
aluminiová báze, kolečka o průměru 65 mm, výškově, úhlově
a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou
plochou, potah v odstínu černá nebo šedá. Nosnost 130 kg.
Provedení: šedá síť / černá látka nebo šedá síť / šedá látka.
kód

název

8405351

černá

4 940 00 Kč

Kancelářská židle
Tennessee

1 800 00 Kč

Židle s vysokým prodyšným opěrákem, houpací
mechanismus s nastavením síly protiváhy,
bederní opěrka, ocelová chromovaná báze,
kolečka pro měkké povrchy, černá síťovina a látka
na sedáku. Nosnost: 120 kg.

Kancelářské křeslo Miami
Kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, houpacím
mechanismem s aretací a nastavitelnou silou protiváhy,
ocelové područky s čalounem a ocelovou bází. Nosnost: 120 kg.
kód

název

8405163

šedo-černá

8405380

modro-černá

8405381

červeno-černá

16

kód

název

8405058

černá

3 170 00 Kč
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TABULE

Tabule s lakovaným povrchem
boardOK barevný rám

od 720 00 Kč

Bílá magnetická tabule s vysoce kvalitním lakovaným povrchem vhodným pro popis
fixem. Lakovaný povrch doporučujeme do kanceláří a institucí, kde není vystaven tak
intenzivnímu popisování. Díky sendvičové konstrukci má tabule vysokou odolnost proti
kroucení. Tabule je opatřena rámem z hliníkového barevného profilu. Plastové rohy
mají stejnou barvu jako rám. Díky tomu si můžete vybrat vzhled vhodný do jakéhokoli
interiéru. Tloušťka tabule je 20 mm. Součástí balení je kompletní montážní sada pro
upevnění na stěnu a polička na odkládání fixů. Montáž vertikálně i horizontálně. Tabule
je dodávána v pevném kartonovém obalu s dřevěnými výztuhami pro bezpečnou
přepravu. Česká výroba.
kód

název

74119

600 × 450 mm modrá

720,00 Kč

cena

74120

600 × 450 mm červená

720,00 Kč

74121

600 × 450 mm zelená

720,00 Kč

74101

900 × 600 mm modrá

1054,00 Kč

74102

900 × 600 mm červená

1054,00 Kč

74103

900 × 600 mm zelená

1054,00 Kč

74104

1200 × 900 mm modrá

1394,00 Kč

74105

1200 × 900 mm červená

1394,00 Kč

74106

1200 × 900 mm zelená

1394,00 Kč

74113

1500 × 1200 mm modrá

2557,00 Kč

74114

1500 × 1200 mm červená

2557,00 Kč

74115

1500 × 1200 mm zelená

2557,00 Kč

Tabule s korkovým povrchem
boardOK barevný rám

od 614 00 Kč

Povrch nástěnky je vyroben z kvalitního přírodního korku, který se nedrolí a zajišťuje
pevný vpich do nástěnky. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku.
Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou odolnost proti kroucení. Nástěnka
je opatřena rámem z hliníkového barevného profilu. Plastové rohy mají stejnou barvu
jako rám. Díky tomu si můžete vybrat vzhled vhodný do jakéhokoli interiéru. Tloušťka
nástěnky je 20 mm. Součástí balení je kompletní montážní sada pro upevnění na
stěnu. Montáž je možná vertikálně i horizontálně. Nástěnka je dodávána v pevném
kartonovém obalu s dřevěnými výztuhami pro bezpečnou přepravu. Česká výroba.
kód

název

74128

600 × 450 mm modrá

614,00 Kč

cena

74129

600 × 450 mm červená

614,00 Kč

74130

600 × 450 mm zelená

614,00 Kč

74107

900 × 600 mm modrá

816,00 Kč

74108

900 × 600 mm červená

816,00 Kč

74109

900 × 600 mm zelená

74110

1 200 × 900 mm modrá

1071,00 Kč

74111

1 200 × 900 mm červená

1071,00 Kč

74112

1 200 × 900 mm zelená

1071,00 Kč

74116

1 500 × 1 200 mm modrá

1833,00 Kč

74117

1 500 × 1 200 mm červená

1833,00 Kč

74118

1 500 × 1 200 mm zelená

1833,00 Kč

816,00 Kč

Korkové tabule Bi-silque
v hliníkovém rámu

od 405 00 Kč

Korkové tabule v hliníkovém rámu. Dodáváno včetně
základního příslušenství pro montáž.
kód

název

50886

900 × 600 mm

405,00 Kč

50879

1 200 × 900 mm

656,00 Kč

50887

1 500 × 1 000 mm

894,00 Kč
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Magnetické tabule
Bi-silque v hliníkovém
rámu

od 585 00 Kč

Magnetické tabule v hliníkovém rámu s kvalitním bílým
popisovatelným povrchem. Povrch lze popisovat za sucha
stíratelnými popisovači. Dodáváno včetně základního
příslušenství pro montáž.
kód

název

74486

900 × 600 mm

2233

1 200 × 900 mm

74529

1 500 × 1 000 mm

cena

585,00 Kč
994,00 Kč
1549,00 Kč
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ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Mop Vileda
UltraMat XL

od 199 00 Kč

Vileda UltraMat XL Set box je nový, vylepšený systém
pro každodenní úklid. Tento set obsahuje mop,
třídílnou tyč a kbelík se speciálním ždímacím košem.
Díky nové delší hlavici mopu budete moci vyčistit
větší plochu rychleji a důkladněji.
kód

název

66509

mop

517,00 Kč

cena

66511

náhradní vložky 2 ks

199,00 Kč

66510

vědro + ždímací koš

229,00 Kč

Mop Vileda
SuperMocio Soft

od 101 00 Kč

Vileda SuperMocio Soft šetrně čistí nečistoty z vašich
podlah. Žluté třásně jemně čistí i jemnější podlahy
a dlaždice a díky absorpčnímu složení mopu
podlaha rychle zaschne.

18

kód

název

66524

mop

158,00 Kč

cena

66527

vědro + ždímací koš

229,00 Kč

66525

náhrada k mopu

101,00 Kč
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DROGERIE

Univerzální čistič
Sanytol 500ml

54 00 Kč

Čistič na podlahy Sanytol
univerzální

Univerzální čisticí prostředek značky Sanytol vám zajistí
hygienicky čistou domácnost. Tento přípravek lze použít
skoro na všechny druhy povrchů, poslouží vám tak při
dezinfekci kuchyně, koupelny, hraček, koberců, matrací
a dalších věcí. Nabízí hned trojí účinek – bakteriální,
fungicidní a virucidní, díky čemuž dokonale čistí a dezinfikuje
všechny potřebné plochy. Spolehlivě zničí 99,9 % bakterií
a virů, navíc vaši domácnost provoní svěží vůní eukalyptu.

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. Objem: 5 l. 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 DEZ.
OSVĚŽOVAČ KVĚTINY

DÁREK: UTĚRKY ZDARMA
K NÁKUPU 2 SPREJŮ SANYTOL

Stop bakter premium
Chlorový dezinfekční přípravek, který je schválen i pro
použití v potravinářství. Je určený pro plošnou dezinfekci
a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných
provozech. Tento přípravek má baktericidní, fungicidní,
virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV). Vhodný na
podlahy, obklady, WC mísy, vany, umyvadla, dřezy,
kuchyňská zařízení, nádoby na odpadky nebo bazény.
Po ošetření tímto přípravkem jsou nádoby čisté a bez
choroboplodných zárodků.
kód

název

42534

1l

28,90 Kč

42524

5l

84,00 Kč

Jemné tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou.
Šetrně myje a zanechává pokožku vláčně
hebkou a svěží. Vůně rozmarýn a fialky.
Obsahuje glycerin.
název

13393

500 ml

OB JEDNÁV E JT E

od 28 90 Kč

N A

W W W. P O P R O K A N . C Z

Univerzální dezinfekce
Real

48 50 Kč

Univerzální dezinfekční a čisticí prostředek
na všechny omyvatelné plochy a předměty –
podlahy, obklady, dveře, kuchyňské pracovní
plochy, nádobí, sanitární zařízení, toalety,
odpadkové koše, telefony, hračky a další.
Likviduje bakterie vč. Salmonelly a Listérie, viry
a kvasinky. Účinnost je ověřena v akreditované
laboratoři.

cena

Tekuté antibakteriální
mýdlo Riva

kód

340 00 Kč

29 20 Kč

kód

název

41582

550 ml

Domestos
Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek je 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 vodou. Obsah: 750 ml.
kód

název

1140

750 ml

30 00 Kč
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DROGERIE
Písková pasta na ruce
GO! Alter

9 90 Kč

název

5800

500 g

Houbová utěrka Spontex
Tyto praktické houbové utěrky naleznou uplatnění v každé
domácnosti. Houbové utěrky Spontex stírají jako utěrka
a mají vysokou savost jako houbička. Jsou vhodné i na
citlivé povrchy, které nepoškrábe, nezanechává šmouhy ani
nechtěné žmolky.

10 40 Kč

kód

název

7113

1l

Tvarovaná houba na nádobí
velká Spontex

název

kód

název

3104

3 ks

2823

3 ks

Jemné bílé dvouvrstvé papírové kapesníky Linteo vám
zaručí vysokou jemnost, měkkost a pevnost. Tyto papírové
kapesníčky jsou vyrobeny ze 100% celulózy a v kartonu jsou
namíchány krabičky ve dvou barvách: růžová a zelená.
V krabičce, která je zdobena moderním motivem.
kód

název

3033

200 ks

20

7 70 Kč

Tvarovaná houbička na nádobí Spontex se zelenou abrazivní
vrstvou, která ochraňuje nehty při mytí nádobí. Balení
obsahuje 3 kusy.

kód

Papírové kapesníky Linteo

37 00 Kč

Univerzální čisticí prostředek na mytí podlah a jiných
omyvatelných povrchů.

Účinná mycí pasta na ruce s kombinací přírodních abraziv
vápence. Vyvážená kombinace převážně jemného přírodního
vápence zaručuje dobrou mycí schopnost a šetrnost
k pokožce.
kód

Univerzální čistič Cif
Brilliance

19 60 Kč

Toaletní papír Linteo
Dopřejte si příjemný poměr kvality a ceny s toaletním papírem
Linteo. Je vyrobený ze 100% celulózy, takže nabízí jemnost
a pevnost zároveň, a jelikož neobsahuje další příměsi, je také velmi
šetrný k vaší pokožce. Třívrstvé provedení zajistí pohodlnou
a komfortní hygienu. Celková délka toaletního papíru je 15 metrů.
Značka Linteo již od roku 1998 vyrábí hygienické výrobky, které
usnadňují domácí život, hygienu i péči o dítě. Vyzkoušejte, a sami
zjistíte, proč jsou Linteo toaletní papíry tak oblíbené!
kód

název

98740

3vrstvý / 16 rolí

O B J EDNÁV EJ T E

NA

59 30 Kč
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Obchodní zástupci
Vyberte si pro danou oblast svého obchodního zástupce,
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

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

Ševčíková, Vendula

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

Plzeň
Rokycany
Tachov
Domažlice
Klatovy

Šmídová, Lucie

Telefon: 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
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Platnost od 1. 11. do 31. 12. 2021 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.
© 2021 Poprokan, s. r. o.

