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Lepicí tyčinka Kores TRANSPARENTNÍ
ekologická transparentní lepicí tyčinka, vysunovací mechanizmus 
pro snadnou, čistou a rychlou aplikaci, vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou 
životnost, lepí všechny druhy papíru trvale za 60 sekund, neobsahuje 
rozpouštědla, netoxická, lehce vypratelná, ideální pro použití doma, 
v kanceláři i ve škole, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
366401  21 g / transparentní 34,40

Lepicí tyčinky Pritt
tuhé lepidlo na papír, karton a fotografie, posunovací 
mechanizmus, lepí jednoduše, rychle a čistě, lepidlo neobsahuje 
rozpouštědla, vypratelné již při 20°C, z 90% 
přírodních zdrojů včetně vody, 
bezpečné pro děti
kat. č.  popis cena
367170 10 g 20,50
367190 20 g 36,20
367200 40 g 59,20

Lepicí tyčinky Kores
ekologická lepicí tyčinka, vysunovací mechanizmus pro snadnou, čistou a rychlou 
aplikaci, neutrální vůně – bezpečné pro děti, lepí papír, lepenku, fotografie a textil, 
vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
366350 8 g 18,60
366450 15 g 27,60
366400 20 g 34,40
366500 40 g 51,40

Lepicí tyčinky Pelikan Pelifix
jednoduché, čisté a rychlé lepení, lze použít na papír, lepenku, 
fotografie, textil, polystyren a jiné materiály, neobsahuje 
rozpouštědla, nevysychá
kat. č.  popis cena
366370 10 g 16, –
366380 20 g 27,70
366390 40 g 41,90

DOPORUČUJEME

Lepicí tyčinka Esselte
tuhé lepidlo pro nejširší kancelářské použití, 
lepí papír, lepenku, fotografie, pootočením 
spodního dílu se vysune tyčinka a lepidlo 
je připravené k použití
kat. č.  popis cena
367250 20 g 33,10

Lepicí tyčinky CONCORDE
lepicí tyčinka s použitím na papír, lepenku, fotografie, pro použití v kanceláři, škole 
i domácnosti, lepidlo neobsahuje rozpouštědla
kat. č.  popis cena
367350 8 g  11,30
367360 15 g 20,40
367380 21 g 28,40
367370 36 g 35,20

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepicí tyčinky Tesa ecoLogo
ekologická lepicí tyčinka, vyrobená ze 100% recyklovaného 
plastu, obsahuje lepidlo bez rozpouštědel, je ideálním 
pomocníkem pro lepení papíru, kartonu fotografií, látky, filcu, 
korku a kůže, lepí rychle a čistě, zbytky lepidla lze 
vyprat již při 30 °C
kat. č.  popis cena
366710 10 g 15,60
366720 20 g 31,70

Lepicí tyčinka Herkules
univerzální tyčinka vhodná zejména pro děti, do škol, do hodin ručních 
prací nebo k vytváření jednoduchých papírových prezentací, tyčinka je 
vhodná k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých materiálů
kat. č.  popis cena
366371 15 g 17,–
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Lepidlo CONCORDE
transparentní tekuté lepidlo na papír, lepenku a lehký textil, 
snadno se nanáší pomocí aplikační houbičky
kat. č.  popis cena
365090 50ml 7,20

Lepicí tyčinky Kores Chameleon
barevné lepidlo, které po zaschnutí zprůhlední, 
obsahuje glycerin pro jemné lepení, ideální velikost 
pro dětskou ruku, vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou 
životnost, lepí všechny druhy papíru, lepí trvale 
za 60 sekund, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, 
netoxická, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
366540 8 g 20,60
366550 15 g / blistr 33,50

Lepicí tyčinky Kores Dráček
lepí všechny druhy papíru, obsahuje glycerin pro 
jemné lepení, čistá a hladká aplikace, lepí trvale 
za 60 sekund, vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou 
životnost, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, 
netoxická, vyrobeno v ČR, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
367410 15 g 27,70

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepidlo Kanagom
speciální vodostálé lepidlo na papír, kůži, textil, dřevo, porcelán, keramiku, korek, 
nehodí se k lepení PVC a gumy
kat. č.  popis cena
365250 40 g 22,40

Lepidlo Kores Glufix
transparentní tekuté lepidlo s nově vyvinutým plastovým 
ventilkem, který zabraňuje zasychání aplikační houbičky, 
lepí papír, lepenku, fotografie, textil, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
366050 30 ml 16,30
366100 50 ml 18,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepidlo Kores Schoolfix
transparentní tekuté lepidlo, aplikátor zabraňující kapání a stékání 
lepidla pro precizní, snadnou a rychlou aplikaci, ventilek pro dlouhou 
životnost, vydrží bez víčka 48 hodin, bez kyselin a rozpouštědel, 
netoxické, snadno vypratelné studenou vodou, navrženo pro školní 
použití, ideální velikost do penálů, dlouhé víčko bezpečné pro děti, 
vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
366060 20 ml 15,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepidlo Kores ECO Univerzální
univerzální transparentní lepidlo, ergonomicky tvarovaná láhev, rychlouzávěr pro čisté 
a snadné použití, lepí k sobě všechny druhy papíru, kartón, lehké textilie, kůži, korek 
a dřevo, a dále je lepí na kov, porcelán, sklo a další materiály, rozmývatelné vodou, 
ideální pro hobby, výtvarné a řemeslné práce, neobsahuje rozpouštědla a kyseliny, 
netoxické, bio-rozložitelné, vypratelné při 40°
kat. č.  popis cena
366141 60 ml 24,40
366142 125 ml 34,40

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepidlo Kores White Glue
bílé disperzní lepidlo na papír, lepenku, dřevo a lehké tkaniny, vybaveno 
rychlouzávěrem, jehož pootočením otevřeme či zavřeme výrobek, netoxické, neutrální 
vůně – bezpečné pro děti 
kat. č.  popis cena
366140 60 ml 18,60
366170 125 ml 29,30

2014 · 2016 · 2017

2018
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Lepidlo Herkules
univerzální lepidlo na papír, dřevo, korek, foto, 
vhodné pro kancelář i domácnost
kat. č.  popis  cena
365060 30 g 1 24,20
365000 130 g 2 44,10
365050 250 g 3 59,40
365070 500 g 4 94,–
365030 100 g / na puzzle  5 41,10

1 2 3 4 5

Lepidla Chemoprén
Univerzál – univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé i nesavé 
materiály: dřevo, plasty, gumu, kůži, kovy, sklo, korek, kartón, 
apod., nevhodné k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PP 
a polyetylénu, 
Transparent – kontaktní lepidlo na bázi polyuretanu, extra pevné, 
průhledné a vodovzdorné, lepí gumu, kůži, koženku, korek, plsť, 
textil, měkčené PVC, pěnové materiály, dřevo, nevhodné na PE, PP, 
teflon apod. 
Extrém – kontaktní lepidlo na extrémně namáhané spoje (bez 
toulenu), při působení vody, tlaku, tepla až do 110 °C, univerzálně 
využitelné, nevhodné pro polystyrén, teflon, měkčené PVC, PP a PE
Obuv – kontaktní lepidlo určené na lepení a opravy obuvi, 
s nejvyšší pevností lepí všechny druhy podešví a svršků používaných 
v obuvnickém průmyslu, spoj je po zaschnutí průhledný a odolává 
vodě
kat. č.  popis  cena
365640 Transparent 50 ml 1 69,70
365650 Obuv 50 ml 2 66,–
365660 Extrém 50 ml 3 59,70
365670 Univerzál 50 ml 4 56,10

1 2 3 4

Lepidlo Pritt Pen
lepí papír a karton, transparentní a bez rozpouštědel, 
vypratelné při 40 ºC, snadné nanášení pomocí stěrky, 
nezanechává kapky, bezpečné pro děti
kat. č.  popis cena
366250 40 ml 34,80

Lepidlo Klova Fix
víceúčelové tekuté transparentní lepidlo na papír, kov, 
dřevo, kůži a mnoho dalších materiálů, bezpečné pro 
děti
kat. č.  popis cena
365600 100 g 49,50

Lepidlo Gama Fix
víceúčelové disperzní lepidlo 
na papír, textil, dřevo, kůži a foto, bez rozpouštědel, 
bezpečné pro děti
kat. č.  popis cena
365550 100 g 44,80
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Lepidla na tapety
Taposa - lepidlo určené k lepení papírových tapet na omítku 
zbavenou malby, na olejové a latexové nátěry, dřevo apod.
kat. č.  popis cena
365850 Taposa 1 l 25,90

Lepidlo Pattex 100%
univerzální transparentní, flexibilní, voděodolné lepidlo, vhodné pro většinu kombinací 
materiálů (mimo PE, PP, Teflonu), pro interiér i exteriér, bez rozpouštědel, nyní v novém 
praktickém balení
kat. č.  popis cena
365750 50 ml 119,–

Lepidla sprejová 3M
PhotoMount - na sestavování fotografií, ilustrací nebo reprodukcí, bezbarvé lepidlo 
schne pomalu, takže před konečným slepením je k dispozici krátká doba na přesnou 
úpravu polohy
ReMount - vynikající pomůcka pro aranžéry, po aplikaci lze lepený materiál 
mnohonásobně sejmout a opět nalepit
kat. č.  popis cena
365340 PhotoMount 200 ml 343,–
365360 ReMount 400 ml 963,–

Lepidlo Loctite Perfect pen
nové Loctite sekundové gelové lepidlo, 
jednoduchá, čistá a přesná aplikace, nevytéká 
- speciální systém aplikace, který zabrání 
náhodnému vytékání, nebo kapání lepidla, 
víčko proti ucpání, jednoduché dávkování 
- pro citlivou aplikaci na přesné místo
kat. č.  popis cena
367602 3 g 131,–

Vteřinová lepidla Loctite Super Attak
univerzální voděodolné vteřinové lepidlo na všechny
druhy materiálů s okamžitým účinkem
kat. č.  popis  cena
367760 Super Attak 3 g 1 81,60
367780 Super Attak Power gel 3 g 2 93,50

1 2

Lepidlo Loctite 60 sekund
extrémně rychlé a pevné univerzální lepidlo Loctite 
60 sekund je univerzální, jednosložkové lepidlo, které 
poskytuje rychlé a pevné lepení na různé typy materiálů, 
lepidlo je určeno pro domácí opravy, i větší, má gelovou 
konzistenci a nestéká, je ideální pro lepení většiny plastů, 
gumy, kovů, dřeva, keramiky, kůže, textilií, kartonu 
a papíru bez nutnosti jedné porézní plochy, v balení 20 g
kat. č.  popis cena
367601 20 g 146,–

Vteřinové lepidlo Loctite Super Bond
univerzální voděodolné vteřinové lepidlo na všechny 
druhy materiálů s okamžitým účinkem
kat. č.  popis cena
367600 3 g 48,80
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Vteřinové lepidlo Kores Power Glue Gel
univerzální vteřinové lepidlo na všechny druhy materiálu 
s okamžitým účinkem
kat. č.  popis cena
367800 Power Glue gel 3 g 35,90
367820 Power Glue Gel 3 x 1g 40,30

Vteřinové lepidlo Kores Power Glue
univerzální vteřinové lepidlo na všechny druhy materiálu 
s okamžitým účinkem
kat. č.  popis  cena
367790 Power Glue 3 g  29,30

Lepicí roller Milan permanentní
lepicí strojek, který zcela nahrazuje lepicí tyčinky, tekutá lepidla a lepicí pásky, nekroutí 
papír, díky nevysychavému provedení je vhodný pro ty, kteří lepí velmi málo, lepení je 
neviditelné a velmi pohodlné, dodáváno v mixu barev 
kat. č.  popis cena
116051 8,4 mm x 5 m 39,–

Vteřinové lepidlo CONCORDE
univerzální vteřinové lepidlo, na všechny 
druhy materiálů, okamžitý účinek
kat. č.  popis cena
367660 3 g 12,50

Lepicí roller Pritt permanentní 
lepicí  roller s výměnnou kazetou, lepicí páska se strukturou včelí plástve pro vynikající 
přilnutí a čisté a precizní lepení, aplikace pomocí mini válečku, ochranný uzávěr, lehce 
vyměnitelná kazeta, díky které předejdete plýtvání a ušetříte peníze, 
50% recyklovatelný plast
kat. č.  barva cena
116001 roller 8,4 mm x 16 m 147,–
116431 náhradní kazeta 8,4 mm x 16 m 104,–

Lepicí hmota Faber-Castell
snímatelná a opětovně použitelná hmota pro 
všestranné použití v kanceláři i v domácnosti, lepí 
plakáty, vzkazy, dekorace apod.
kat. č.  popis cena
380190 Tack-it / 50 g 53,40

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepicí razítko Tesa
inovativní lepicí razítko je možné používat pro různé 
lepení doma či v kanceláři, tělo ekologicky šetrného 
razítka je vyrobeno za 100% z recyklovaného plastu, 
lepidlo bez obsahu rozpouštědel zaručuje spolehlivou 
a trvanou přilnavost, jedno razítko zvládne nanést 
až 1100 čtverečků lepidla, kancelářské použití: lepení 
účtenek, kupónů či vizitek
kat. č.  popis cena
116002 8,4 x 8,4 mm / 1100 použití 132,–

Lepicí hmota Bantex
snímatelná a opětovně použitelná hmota pro všestranné 
použití v kanceláři i v domácnosti, lepí plakáty, vzkazy, 
dekorace apod.
kat. č.  popis cena
380180 Tack-all / 50 g 49,–

ena
47,–
04,–
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Lepicí hmoty Kores
Gumfix: snímatelná a opětovně použitelná hmota pro všestranné použití v kanceláři 
i v domácnosti, lepí plakáty, vzkazy, dekorace apod.,
Power Gumfix: extra silně lepicí guma, jedno balení udrží až 4kg, čisté a snadné 
použití, pro použití na všech rovných plochách: ideální pro nástěnné dekorace, plakáty, 
fotoalba, koláže, okamžitý lepicí účinek, opakovaně použitelná uvnitř i venku, bez 
rozpouštědel a kyselin, netoxická
kat. č.  popis cena
380200 Gumfix / 50 g / 84 ks 45,20
380170 Power Gumfix / 35 g / 60 ks 56,90

Lepicí hmoty Pritt
Pritt Guma: snímatelná a opětovně použitelná hmota pro všestranné použití 
v kanceláři i v domácnosti, lepí plakáty, vzkazy, dekorace apod.,
Pritt kolečka: permanentní transparentní lepicí kolečka, jsou zcela průhledná, ideální 
i pro výtvarné a kreativní činnosti, lepí okamžitě, bez nutnosti zasychání
kat. č.  popis cena
380210 Pritt Lepicí Guma / 65 ks 68,40
526890 Pritt Lepicí kolečka / 64 ks 47,80

2014 · 2016 · 2017

2018

Stolní odvíječ lepicí pásky Scotch®

odvíječ na lepicí pásky 19 mm x 33 m, kovový nůž, pásku lze doplňovat, dodáván bez 
lepicí pásky
kat. č.  barva cena
116320 černá / C-38 130,–

Stolní odvíječ lepicí pásky NOVA
odvíječ pro pásku do šíře 25 mm a návinu 66 m, 
dodáván bez lepicí pásky
kat. č.  popis cena
116100 barevný mix 164,–

Stolní odvíječ lepicí pásky Leitz WOW
výrazný moderní odvíječ lepicí pásky v prémiové kvalitě značky Leitz, v módním 
dvoubarevném provedení a se stylovým lesklým povrchem, díky robustnímu provedení 
lze pohodlně ovládat pouze jednou rukou, se super ostrým nožem na hladké řezání, na 
pásky do 19 mm x 33 m, dodáváno vč.lepicí pásky
kat. č.  popis cena
116323 šedá 225,–
116324 růžová 225,–
116325 modrá  225,–
116326 zelená 225,–

Stolní odvíječ lepicí pásky Bantex
odvíječ lepicí pásky, pevná konstrukce s účinnou protiskluzovou podložkou,
jemný povrch, maximální velikost pásky 19 mm x 33 m, dodáváno včetně 1 pásky
kat. č.  barva cena
116180 modrá 116,–
116210 oranžová 116,–
116220 růžová 116,–
116230 limetkově zelená 116,–

5,
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Lepicí páska Scotch® MagicTM s odvíječem
Magic Tape - kvalitní lepicí matná páska 
s odvíječem
kat. č.  popis cena
110980 19 mm x 7,5 m 47,80

Lepicí páska oboustranná Scotch® s odvíječem
kvalitní oboustranně lepicí páska s odvíječem 
pro snadné odvíjení a manipulaci
kat. č.  popis cena
110930 12 mm x 6,3 m 81,–

Lepicí páska Scotch® Crystal
čirá lepicí páska pro balení, lepení a opravy, hladké odvíjení, časem nežloutne, je 
vyrobena z celulózy, kartonový obal je vyroben z 82 % z recyklovaného materiálu
kat. č.  popis cena
110940 19 mm x 33 m 73,50

Lepicí pásky Scotch® MagicTM

Scotch Magic - nejkvalitnější páska pro práci 
v kanceláři, dodávána v papírové krabičce
kat. č.  popis cena
850550 19 mm x 10 m 44,20
850540 12 mm x 33 m 79,30
111010 19 mm x 33 m 98,40

• popisovatelná páska
• odvíjí se hladce a potichu
• nezanechává stopy na fotokopiích
• časem nezežloutne
• po odvinutí se netrhá
• snadné použití

Lepicí páska Scotch® Crystal s odvíječem
Crystal Tape - kvalitní krystalicky čirá lepicí
páska s odvíječem
kat. č.  popis cena
110960 19 mm x 7,5 m 44,50

Lepicí páska Scotch® MagicTM s odvíječem
lepicí páska Scotch magic v elegantním plastovém recyklovaném odvíječi, balení 
obsahuje 3 kusy Scotch Magic™ pásky 19 mm x 25 m
kat. č.  popis cena
111020 19 mm x 25 m / 3 ks 212,–

• popisovatelná páska
• odvíjí se hladce a potichu
• časem nezežloutne
• po odvinutí se netrhá
• snadné použití

• odvíjí se hladce a potichu
• časem nezežloutne
• po odvinutí se netrhá
• pevná a trvanlivá páska

Odvíječ lepicí pásky CONCORDE
plastový odvíječ lepicích pásek z transparentního 
materiálu s kovovým nožem, na pásku šíře 19 mm 
a návinu 33 m, dodáván s lepicí páskou 18 x 33 m
kat. č.  popis cena
116350 19 mm x 33 m 27,90

Lepicí páska s odvíječem
malý odvíječ se dvěma transparentními páskami 15mm x 10m, vhodný do kanceláří, 
škol a domácností
kat. č.  popis cena
110982 15 mm x 10 m / 2 ks 12,20
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Lepicí páska Kores Invisible
vysoce přilnavá popisovatelná bankovní páska, 
zcela neviditelná na bílém papíře, nezanechává 
stopy 
na fotokopiích, nezežloutne
kat. č.  popis cena
110620 19 mm x 33 m 33,50

2014 · 2016 · 2017

2018

Lepicí páska Kores Crystal
zcela průhledná, neviditelná páska, krystalově 
průzračná, časem nezežloutne, vhodná pro 
profesionální použití, dodávána v papírové krabičce
kat. č.  popis cena
110650 19 mm x 33 m 32,90

2014 · 2016 · 2017

2018

Balicí pásky barevné
balicí páska pro balení zásilek, vhodná na použití do skladů apod., síla 28 mikronů
kat. č.  popis cena
110661 15 mm x 10 m / bílá 6,80
110662 15 mm x 10 m / červená 6,80
110663 15 mm x 10 m / zelená 6,80
110664 15 mm x 10 m / žlutá 6,80
110665 15 mm x 10 m / modrá 6,80
110666 15 mm x 10 m / černá 6,80
  
110830 25 mm x 66 m / bílá 14,50
110850 25 mm x 66 m / červená 14,50
110870 25 mm x 66 m / zelená 14,50
110840 25 mm x 66 m / žlutá 14,50
110860 25 mm x 66 m / modrá 14,50
110880 25 mm x 66 m / černá 14,50
  
111040 48 mm x 66 m / bílá 31,20
111070 48 mm x 66 m / červená 31,20
111120 48 mm x 66 m / zelená 31,20
111130 48 mm x 66 m / žlutá 31,20
111100 48 mm x 66 m / modrá 31,20
111060 48 mm x 66 m / černá 31,20

Lepicí pásky
polypropylenová transparentní páska pro univerzální použití
v domácnostech i kancelářích
kat. č.  popis cena
110520 12 mm x 10 m 3,50
110570 15 mm x 10 m 4,40
110610 19 mm x 10 m 5,20
110740 25 mm x 10 m  6,60
  
110540 12 mm x 33 m 7,70
110590 15 mm x 33 m 9,10
110640 19 mm x 33 m 10,10
110760 24 mm x 33 m 10,50
  
110530 12 mm x 66 m 9,80
110600 15 mm x 66 m 11,70
110690 19 mm x 66 m 16,10

ilustrační foto

Lepicí páska Pritt Už nikdy nůžky
pevná samolepicí páska s vysokou přilnavostí, 
vroubkovaný okraj pásky umožní její lehké odtrhnutí 
rukou, transparentní a bez rozpouštědel
kat. č.  popis cena
112020 19 mm x 25 m 63,–

Lepicí páska Tesa rukou trhatelná
kancelářská páska pro extra snadné použití bez 
nůžek, potřebný pruh pásky jednoduše odtrhnete 
rukou, ideální pro lepení balíčků
kat. č.  popis cena
112021 19 mm x 25 m 35,70

Lepicí pásky oboustranné
vysoce kvalitní a pevné, víceúčelové pásky s lepidlem
po obou stranách
kat. č.  popis cena
111330 25 mm x 10 m 23,90
111890 38 mm x 5 m 13,10
111340 38 mm x 10 m 22,60
111930 50 mm x 5 m 16,60
111940 50 mm x 10 m 29,60
111950 50 mm x 25 m 69,70

ilustrační foto
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Lepicí páska oboustranná Milan
vysoce kvalitní oboustranně lepicí páska vhodná pro výtvarníky, kanceláře i domácnosti 
a odolná proti vodě
kat. č.  popis cena
110810 15 mm x 10 m  32,10

Lepicí pásky oboustranné Kores
vysoce kvalitní a pevné, víceúčelové pásky s lepidlem po obou 
stranách
kat. č.  popis cena
111260 15 mm x 5 m 47,80
111300 30 mm x 5 m 65,20

Lepicí páska oboustranná snímatelná Hopax
oboustranná samolepicí páska s možností opakovaného použití, vhodné na plakáty, 
fotografie, aranžování apod,  páska je EXTRA STICKY = silně lepicí
kat. č.  popis cena
111490 12 mm x 12 m  55,–
111530 25 mm x 12 m 78,–

TICKY = silně lepicí

2014 · 2016 · 2017

2018

Montážní oboustranné proužky Pattex Super Fix
oboustranné lepicí proužky k upevňování předmětů 
na hladké povrchy jako dlaždice, kov, dřevo, kámen 
a plasty, beze zbytku odstranitelné, rozměr proužku: 
4 x 2 cm, udrží až 2 kg
kat. č.  popis cena
111200 4 x 2 cm / 10 ks 76,–

Lepicí pásky oboustranné Nichiban NICETACKTM

MADE IN JAPAN

NICETACKTM oboustranné lepicí pásky, vyvinuty japonskou společností Nichiban, nabízí 

řešení pro každou příležitost. Inovativními postupy dosáhla společnost Nichiban již staleté 

tradice v oblasti adhezních technologií, které pomáhají v celém spektru průmyslového 

odvětví i v kancelářích a domácnostech po celém světě.

VODĚODOLNÁ

skvěle odolává vlhku a vodě,

vhodná do vnitřních prostor

UNIVERZÁLNÍ

na většinu povrchů jako je papír,

sklo, kov a plast - silně lepicí

NA SKLO A KOVY

perfektní pro lepení plakátů

na skleněné či jiné hladké povrchy

NA VENKOVNÍ POUŽITÍ

drží skvěle na nerovných površích

a zdech, odolá povětrnostním vlivům

NA PLASTY

vysoce účinné a odolné lepidlo

na všechny druhy plastů

kat. č.  popis cena
111495 15 mm x 2 m 199,–

kat. č.  popis cena
111494 15 mm x 1,2 m 180,–

kat. č.  popis cena
111493 20 mm x 5 m 112,–

kat. č.  popis cena
111492 15 mm x 5 m 87,–

kat. č.  popis cena
111491 15 mm x 5 m 87,–
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Lepicí pásky Tesa značkovací
univerzální vyznačovací lepicí pásky pro snadné značení předmětů a překážek, 
odolný PP nosič, lepidlo neobsahuje rozpouštědla a je vysoce odolné proti UV záření, 
bezhlučné a rovnoměrné odvíjení, barevnost a šrafování v souladu s nařízením EU pro 
značení, použitelná v ručních odvíječích
kat. č.  popis cena
111410 50 x 66 / černo - žlutá 132,–
111420 50 x 66 / červeno - bílá 132,–

Lepicí pásky Pattex Power tape
univerzální lepicí pásky na 1000 a 1 použití v domácnosti, zaměstnání, při sportu 
i na cestách, lepí, spojují, fixují, opravují, zpevňují a chrání, díky třívrstvé technologii 
jsou extra pevné (udrží až 17 kg), vodovzdorné, mají vysokou přilnavost k většině 
povrchů, odolávají teplotám od -5 °C do +70 °C a tlaku vody i vzduchu do 4 barů, 
mohou se jednoduše odtrhnout rukou bez použití nůžek
kat. č.  popis cena
112030 stříbrná 127,–
112050 transparentní 136,–

Lepicí pásky krepové
jednostranně lepicí maskovací páska 
z polokrepového papíru s nánosem lepidla 
na bázi přírodní pryskyřice a kaučuku
kat. č.  popis cena
111250 15 mm x 50 m 16,30
111960 19 mm x 50 m 19,30
111970 25 mm x 50 m 26,30
111140 38 mm x 50 m 39,90
111980 50 mm x 50 m 52,90

ilustrační foto

Montážní pásky Scotch® Fixing Line
oboustranné pěnové pásky pro rychlou montáž, nahrazují hřebíky, použitelné 
na většinu obvyklých povrchů, pro venkovní i vnitřní použití
extra silná oboustranná pěnová páska určená pro upevňování předmětů na povrchy 
včetně plastů, kovů a skla, tento výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru 
a na 30 cm délky může udržet předměty vážící až 6 kilogramů
kat. č.  popis cena
110950 19 mm x 1,5 m vnitřní 139,–
111360 19 mm x 1,5 m extra silná 217,–

Montážní páska oboustranná Pattex Super Fix
oboustranná lepicí páska pro lepení většiny 
materiálů (sklo, kovy, plasty, dřevo, kámen, zrcadla, 
nylon, PP a PE), ideální pro fixaci předmětů 
v domácnosti, kanceláři, v autě apod, vhodná 
do interiéru i exteriéru, balení 1,5 m / 19 mm
kat. č.  popis cena
111880 80 kg / 19 mm x 1,5 m 140,–

Odvíječ balicí pásky Tesa
praktický pomocník při balení krabic v běžném provozu kanceláře, elegantní design 
a ergonomický tvar umožňuje snadnou manipulaci, rukojeť je protiskluzová a ozubený 
řezací nůž má optimální sklon, malý prostorově úsporný model pro pásku na běžném 
průměru dutinky, prodáváno vč. pásky 50 m x 48 mm, tělo vyrobeno z odolného plastu
kat. č.  popis cena
116131 modrá  272,–

Montážní pásky Scotch®

oboustranné pěnové pásky s nosností 900 kg a čtverečky s nosností 450 kg pro rychlou 
montáž, nahrazují hřebíky, použitelné na většinu obvyklých povrchů, pro vnitřní použití
kat. č.  popis  cena
110990 12,7 mm x 1,9 m 1 85,80
111480 25,4 mm čtverečky (16 ks) 2 82,90

2
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Balicí pásky Tesa Strong NEHLUČNÉ
spolehlivá vysoce kvalitní lepicí páska pro středně těžké a těžké 
kartony a balení, silná počáteční lepivost a nehlučné odvíjení, 
relativně odolná proti vysokým teplotám, UV-záření a stárnutí, 
obsahuje ekologicky šetrné akrylátové lepidlo bez rozpouštědel
kat. č.  popis cena
113240 48 mm x 66 m / transparentní 58,70
113250 48 mm x 66 m / hnědá 58,70

Balicí pásky Scotch®

balicí značková páska Scotch, téměř dvojnásobná nosnost oproti běžným páskám, pro 
středně těžké a těžké krabice, okamžitě přilne k různým povrchům, odolná proti trhání 
okrajů a štěpení, vynikající přilnavost ke kartonovým krabicím

kat. č.  popis cena
110820 25 mm x 66 m / transparentní 30,–
110800 25 mm x 66 m / hnědá 30,–
112930 38 x 66 m / transparentní 41,60
112940 38 x 66 m / hnědá 41,60
111210 50 mm x 66 m / transparentní 37,70
111230 50 mm x 66 m / hnědá 37,70
112910 75 mm x 66 m / transparentní 87,–
112920 75 mm x 66 m / hnědá 87,–

Balicí pásky
pro balení zásilek, vhodná na použití do skladů, síla 28 mikronů
kat. č.  popis cena
110900 25 mm x 66 m / transparentní 17,60
110790 25 mm x 66 m / hnědá 17,60
110910 38 mm x 66 m / transparentní 20,60
110890 38 mm x 66 m / hnědá 20,60
111110 48 mm x 66 m / transparentní 22,70
111080 48 mm x 66 m / hnědá 22,70
111290 75mm x 66 m / transparentní 36,70
111350 75mm x 66 m / hnědá 36,70

ilustrační foto

Balicí pásky Scotch® NEHLUČNÉ
balicí páska s nehlučným odvíjením ve značkové kvalitě Scotch, nerušíte sebe ani 
své okolí hlukem, velmi pevná páska na uzavírání středně těžkých a těžkých krabic, 
tlakocitlivé lepidlo, delší životnost, odolná vůči teplotním rozdílům, vlhkosti a UV 
záření
kat. č.  popis cena
112980 38 mm x 66 m / transparentní 37,50
112960 48 mm x 66 m / transparentní 49,–
112950 48 mm x 66 m / hnědá 49,–

Balicí pásky Tesa
vysoce výkonná lepicí páska pro lehké až středně těžké kartony a balení, relativně 
odolná nízkým teplotám, obsahuje ekologicky šetrné Hotmelt lepidlo, síla folie 25 mic, 
celková síla včetně lepidla 45 mic
kat. č.  popis cena
111180 48 mm x 66 m / transparentní 39,–
111190 48 mm x 66 m / hnědá 39,–

,
39,–

Odvíječ balicí pásky CONCORDE
ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, jednoduché použití, brzdička udržuje 
pásku neustále napnutou, vhodný na pásky 48 mm x 66 m, dodáván bez lepicí pásky
kat. č.  popis cena
116290 ruční odvíječ  148,–

Odvíječ balicí pásky 3M
ruční odvíječ balicích pásek z PVC a PP do šíře 50 mm a délky 66 m, eliminuje statický 
náboj
kat. č.  popis cena
116201 ruční odvíječ 499,–

DOPORUČUJEME
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Opravný roller Spoko
jednorázový opravný strojek s bočním odvíjením 
pásky, jednoduchá a přesná oprava textu, suchá 
korekce umožňuje okamžité přepsání
kat. č.  popis cena
108810 5 mm x 8,5 m 25,80

Opravný roller Pelikan Fancy
jednorázový opravný strojek, páska je ihned přepisovatelná, snadná manipulace, 
ergonomický design, dodáváno v barevném mixu
kat. č.  popis cena
108760 5 mm x 8 m 43,70

Opravný roller Spoko Corry 
korekční strojek Corry je vyroben v kapesní velikosti a vybaven protiskluzovými 
plochami pro snadnou manipulaci, možnost okamžitého přepsání, nezanechává stopy 
na fotokopiích, dodáváno v mixu 4 neonových barev
kat. č.  popis cena
108761 5 mm x 6 m 22,70

Opravná pera Pritt 
snadná a přesná aplikace díky kovovému hrotu, perfektní kryt, 
rychle zaschne, vejde se do kapsy i do penálu, obsah balení: 2 x 8 ml
kat. č.  popis cena
108441  2 x 8 ml 67,30

Opravný roller CONCORDE
jednorázový opravný strojek pro opravu psaného i tištěného textu, suchá korektura 
umožňuje okamžité přepsání, jednoduchá a přesná aplikace
kat. č.  popis cena
108870 5 mm x 8 m 20,60

Opravný roller Dominic
jednorázový recyklovatelný korekční strojek, silně kryjící, bez chemických rozpouštědel, 
šířka pásky 5 mm, návin 8 m, barevný mix
kat. č.  popis cena
108021  5 mm x 8 m 20,90

Opravná pera Kores
korekční pero pro precizní, čistou a profesionální 
korekturu s kovovým hrotem, rychle schne, perfektně 
kryje, vhodné pro všechny druhy korektur, šíře stopy 
cca  2 mm, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis  cena
108350 10 g – Metal tip  1 34,70
108361 10 g – Tri pen  2 35,70

1

2

Opravné laky Kores Fluid
vhodné pro všechny druhy oprav, rychle schne, výborné krycí vlastnosti, snadná
manipulace, lak ředitelný benzinem, oprava pomocí štětečku
nebo třídimenzní houbičky s variabilní šířkou (Soft-tip), vyrobeno v ČR
kat. č.  popis obr. č. cena
108940 20 ml – štěteček 1 17,90
108960 25 g – (Soft-tip) houbička 2 22,10

21

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Opravné laky Kores Aqua
vhodné pro všechny druhy oprav, výborné krycí vlastnosti, snadná manipulace, lak 
ředitelný vodou (netoxický a ekologický), oprava pomocí štětečku nebo třídimenzní 
houbičky s variabilní šířkou (Soft-tip), vyrobeno v ČR
kat. č.  popis  cena
108900 20 ml – štěteček 1 17,90
108920 25 g – (Soft-tip) houbička 2 22,10

21

2014 · 2016 · 2017

2018

61 5 mm x 6 m 22,70

Opravný roller Pritt Micro
jednorázový korekční roller k okamžitému přepisování, flexibilní hrot, který přilne 
k jakémukoliv povrchu  s funkcí Push & Pull /Pull pro opravu celé věty, Push pro opravu 
jednoho slova/, ochranný uzávěr, 50% recyklovatelný plast
kat. č.  popis cena
108303 5 mm x 6 m 42,60

ochranný uzávěr, 50% recyklovatelný pl
s cena

m x 6 m 42,60

lastlast
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Opravný roller Kores Roll On
jednorázový opravný strojek pro všechny druhy 
oprav, rychlá a přesná manipulace, suchá korektura 
umožňuje okamžité přepsání
kat. č.  popis cena
108550 4,2 mm x 15 m 47,20

Opravný roller Tombow
příjemná korektura díky bočnímu rolování, ochranný kryt, 
PET páska odolná proti přetržení se silnou přilnavostí, 
čisté a jednoduché nanášení i na nerovné plochy díky 
pružně uloženému hrotu, páska odrolovatelná 
až do posledního milimetru
kat. č.  popis cena
108522 4,2 mm x 12 m 65,40

Opravný roller Kores Scooter
unikátní a precizní jednorázový opravný strojek pro všechny druhy oprav, rychlá 
a přesná manipulace, vybaven kolečky pro stabilní, rychlou a přesnou korekci, suchá 
korektura umožňuje okamžité přepsání, dodáváno v barevném mixu
kat. č.  popis cena
108600 4,2 mm x 8 m 45,–

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Opravný roller Kores Scooter Black & White
suchý korekční strojek, vhodný pro všechny typy korektur, kolečka pro přesnou korekci, 
2 atraktivní designy v černé a bílé, nezanechává stopy, jemná aplikace, neškrábe, 
neloupe se
kat. č.  popis cena
108630 4,2 mm x 8 m  45,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Opravný roller Kores 2 Way
pro leváky i pro praváky, jemný povrch 
pro pohodlné uchopení, unikátní jednorázový 
korekční strojek
kat. č.  popis cena
108530 4,2 mm x 8 m 43,90

2014 · 2016 · 2017

2018

Opravný roller Pentel
jednorázový opravný strojek s ergonomickým tvarem těla, čistá a precizní korektura 
díky bočnímu úchopu
kat. č.  popis cena
108050 4,2 mm x 10 m 47,60

Opravný roller Tesa Basic
korekční roller, který umožňuje levákům i pravákům opravit dokonale svou práci, boční 
odvíjení zaručuje komfortní používání, dokonale padne do ruky
kat. č.  popis cena
108060 5 mm x 8 m 27,40

Opravný roller Pritt mini
jednorázový opravný strojek, rychlé a přesné opravování,
okamžitá možnost opravení textu
kat. č.  popis cena
108301 4,2 mm x 7 m 59,90

Opravný roller Kores Scooter Paisey
suchý korekční strojek, vhodný pro všechny typy korektur, kolečka pro přesnou korekci, 
ve 4 pestrých nových designech, neškrábe, neloupe se, návin 8 m x 4,2 mm
kat. č.  popis cena
108632  4,2 mm x 8 m  45,–

2014 · 2016 · 2017

2018
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Opravné rollery Pritt Flex
korekční roller s výměnnou kazetou, prémiová korekční páska k okamžitému 
přepisování, hladká a čistá aplikace díky novému flexibilnímu hrotu, který lehce přilne 
k jakémukoliv druhu povrchu, dva způsoby korekce /PULL pro opravu celé věty, PUSH 
pro opravu jednoho slova/, zatahovací mechanismus bránící poškození korekční pásky, 
lehce vyměnitelná náplň, 50% recyklovatelný plast
kat. č.  popis cena
108851 roller 4,2 mm x 12 m 132,–
109101 náhradní kazeta 4,2 mm x 12 m 86,30
108881 roller 6 mm x 12 m 132,–
109121 náhradní kazeta 6 mm x 12 m 86,30

Opravný roller Begreen
korekční strojek se stiskací mechanikou a lehce vyměnitelnou 
náplní, délka 6 m, šířka stopy 4 mm
kat. č.  popis cena
108310 roller 4 mm x 6 m 81,70
108290 náhradní kazeta 4 mm x 6 m 48,70

88,4 %

61,7 %

DOPORUČUJEME

Opravný roller Kores Refill Roller
suchý korekční strojek s vyměnitelnou páskou,
precizní korektura, vhodný pro všechny
druhy korektur
kat. č.  popis cena
108890 roller 4,2 x 10 m 52,80
108860 náhradní kazeta 4,2 x 10 m 38,50

Opravný roller Pelikan blanco
korekční roller s výměnitelnou náplní, ještě pohodlnější manipulace, velmi snadná 
výměna náplně, páska je ihned přepsatelná, nový moderní ergonomický design
kat. č.  popis  cena
108770 roller 4,2 mm x 14 m 1 68,50
108780 náhradní kazeta 4,2 mm x 14 m 2 52,90
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Opravný roller Pritt Compact Flex 
jednorázový korekční roller pro suché korekce vyrobený ze 100% recyklovaného plastu, 
nový ergonomický tvar a boční aplikace, prémiová korekční páska k okamžitému 
přepisování, flexibilní hrot, který přilne k jakémukoliv povrchu  s funkcí Push & Pull 
/ Pull pro opravu celé věty, push pro opravu jednoho slova/, ochranný uzávěr 
zabraňující poškození korekční pásky
kat. č.  popis cena
108801  4,2 mm x 10 m 75,–

Opravný roller Pritt Eco Flex 
jednorázový korekční roller pro suché korekce vyrobený ze 100% recyklovaného plastu, 
nový ergonomický tvar a boční aplikace, prémiová korekční páska k okamžitému 
přepisování, flexibilní hrot, který přilne k jakémukoliv povrchu  s funkcí Push & Pull /
Pull pro opravu celé věty, push pro opravu jednoho slova/, ochranný uzávěr zabraňující 
poškození korekční pásky
kat. č.  popis cena
108302 4,2 mm x 10 m 75,–

Opravný roller Tombow Mono Office
korekční strojek s výměnnou náplní, vhodný pro praváky 
i pro leváky, okamžitá možnost přepsání, 
recyklovatelný z 81%
kat. č.  popis cena
108525 roller 4,2 mm x 14 m 78,–
108526 náhradní kazeta 4,2 mm x 14 m 53,90

hrot, který přilne k jakémukoliv povrchu  s funkcí Push & Pull /
ěty, push pro opravu jednoho slova/, ochranný uzávěr zabraňující 
ásky

cena
0 m 75,–
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