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o společnosti

Firma OBALY VYSOČINA s.r.o. vznikla v roce 1992. Její sídlo se nachází ve Žďáře nad Sázavou 
v kraji Vysočina, přibližně 40km od krajského města Jihlava. Zabývá se distribucí věškerého 
obalového materiálu a zakázkovou výrobou PE sáčků a PE pytlů. Objednané zboží, které 
máme skladem, jsme schopni nejpozději do dvou pracovních dnů dopravit k zákazníkovi. 
Zboží vyrobené na zakázku dodáme do čtrnácti dnů. Dále zajistíme jakýkoliv obalový ma-
teriál dle požadavků zákazníka. Navrhneme nejefektivnější způsob balení požadovaného 
zboží.

Mezi náš hlavní sortiment řadíme zakázkovou výrobu PE pytlů a MI sáčků, stretch folie, 
vázací pásky, bublinkové folie, lepenky, mi sáčky a tašky, lepící pásky, folie a plachty, lase-
rové štítky, rychlouzavírací sáčky, sáčky do košů, krepové pásky, oboustranné pásky, potra-
vinářské folie, kartonové výztuže a hygienické potřeby.

Zboží, které jsme schopni Vám dodat případně vyrobit, si můžete prohlédnout a objed-
nat prostřednictvím našeho internetového obchodu nebo také zakoupit v naší prodejně 
na Jamské ulici ve Žďáře nad Sázavou, kde Vás rádi obsloužíme.

Při objednání nad 1500,- Kč bez DPH doprava zdarma.

Naše pracovní doba je pondělí-pátek 6:30 - 16:30 hod.

                   Příjemný nákup obalových materiálů a dalšího sortimentu 

       Vám přeje 
     
        tým ObalyVysočina.cz
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Fólie       4
Stretch fólie, Bublinkové fólie, LDPE fólie, Pěnové fólie, Potravinářské fólie, Alobaly, Pečící papíry, Mikrotenové přířezy

Lepící pásky     8

Sáčky, Pytle     13

PP pásky, Krepové pásky, Oboustranné lepící pásky, Stavební pásky, Uzavírače kartonů, PVC pásky, Ostatní pásky

Odpadové pytle, Rychlouzavírací sáčky, Rychlouzavírací sáčky s pruhem, LDPE sáčky, Sáčky do košů, HDPE sáčky, Mikrotenové HDPE

Vázací pásky     17
Pásky vázací PP, Pásky vázací PES, Pásky vázací ocelové, Napínače, Spony, Rohy pod pásky, Odvíječe vázacích pásek, Drilbinder

Plachty      19

Tašky      20

Mikrotenové, Laminované, Silážní, Stavební, Zahradní

Tašky mikrotenové, Tašky s uchy, Tašky s průhmatem

Provazy      21
Polypropylenový, Kupecký, Jutový

Hygiena, drogerie    22

Plastové nádobí a příbory  26

Toaletní papír, Ručníky, Útěrky, Ubrousky, Úklidové prostředky, Krémy na ruce, Mycí pasty na ruce, Mýdla, Osvěžovače

Kelímky, Příbory, Talíře, Menu boxy, Míchátka, Misky, Víčka

Papírové výrobky    28
Ochranné papírové rohy, Lepenky a proložky, Balící papír, Sáčky kupecké, Pokladní roličky, Pytle, Tácky, Krabice 3vvl klopové

Ostatní      30
Obálky, Papír, Rukavice, Gumičky, Laserové štítky, Etiketovací keště, Etiketovací kotoučky, Nože, Fill- Air Cyclone
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fólie4

· Varianty návinu – 2,3 kg síla, 2,1 kg, 2,0 kg, 1,9 kg   
  nebo 300 m návin u síly 15-17-19 my, u granátů 150 m  
· barva – transparentní, černá 
· balení v kartonu 6 kusů 
· průtažnost 150 % u síly 15 my průtažnost 220 %  
· použití: fi xace zboží na paletách, ochrana zboží na   
  paletě, odolnost proti přetržení a elastickou paměť, 
  chrání nejen před mechanickým poškozením, 
  ale i před vlhkostí, špínou a prachem. 
· Je ekologicky nezávadná a plně recyklovatelná. 

Stretch fólie ruční VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 cm/23 my/síla 2,3 kg 1605 6 ks/karton
50 cm/20 my/síla 2,3 kg 1604 6 ks/karton
50 cm/23 my/2,3kg černá 198 6 ks/karton
50 cm/23 my/síla 2,0 kg 678 6 ks/karton
50 cm/23 my/síla 1,9 kg 590 6 ks/karton
50 cm/20 my/síla 2,1 kg 679 6 ks/karton 
50 cm/19 my/300 m 3000 6 ks/karton
50 cm/17 my/300 m 3001 6 ks/karton
50 cm/15 my/300 m 2999 6 ks/karton
10 cm/23 my/150 m 1606 54 ks/karton

stretch fólie > ruční

Transparentní třívrstvá průtažná fólie pro strojní pou-
žití. Tloušťka 23 nebo 30 μm, šířka folie 500mm. 

Stretch fólie strojní VARIANTY: PRESTREČ: KÓD: BALENÍ:
50 cm/23 my 180% 481 16 kg/role
50 cm/30 my 280% 684 16 kg/role
12,5cm/30my/150m 150% 8721 8 kg/role

stretch fólie > strojní

Pomocník pro odvíjení stretch fólií. Odvíječe strečové fólie jsou vhodné pro použití s klasickou ruční 
strečovou fólií o šířce 500 mm, nebo 100 mm šířky. Pro 50 cm folii se odvíječ skládá ze dvou proti sobě 
se otáčejících kuželovitých dílů z odolného plastu. Červenou část zasunete jako špunt do dutinky, 
modrou pak uchopíte dvěma prsty a můžete začít odvíjet. Použitím odvinovače dáte sbohem od-
řeným prstům.

Odvíječ stretch fólie šíře 100 mm - granát
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
100 mm 911 60 ks/karton

stretch fólie > odvíječe

Odvíječ ruční - SF plast pro fólii šíři 500 mm
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
500 mm šířka folie 528 1 pár

Odvíječ ruční - SF U kovový pro stretch fólii šíři 500 mm
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
500 mm šířka 1103 1 ks

Odvíječ pro předepnutou fólii
ROZMĚR: KÓD: BALENÍ:
430 mm 1856 1 ks
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5

Síť „REKORD“ se používá například ke stretchování 
bramborových pytlů, aby zboží na paletách mohlo 
dýchat.

Síť „REKORD“ VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
48 cm x 500 m 17 1 ks

stretch fólie > 

Bublinková fólie se používá pro balení nábytku, 
přístrojů, zařízení, výrobků ze skla, porcelánu atd. 
Použití je vhodné všude tam, kde je požadováno 
měkké a bezpečné balení a kde je třeba výrobek 
chránit proti mechanickému poškození.

Bublinková fólie VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
100 cm x 100 m 706 1 ks
120 cm x 100 m 1135 1 ks
100 cm x 10 m 1092 1 ks
50 cm x 100 m 352 1 ks

bublinkové fólie > 

Tyto bezbarvé, poloprůhledné nebo čiré polyetylé-
nové folie, mají perfektní vlastnosti, co se týče pů-
sobení vlhkosti, soli a běžných chemikálií. Jsou bez 
chuti a zápachu, vynikají dlouhou životností, pruž-
ností, odolností vůči mrazu a spoustou jiných před-
ností. Hadice z 1.A kvality PE folie se hodí jako bali-
cí materiál a jsou určeny hlavně pro výrobu sáčků 
z LDPE folie.

LDPE fólie > hadice

fólie

VARIANTY: SÍLA: KÓD: BALENÍ:
55 mm 0,07 mm 887 10 kg/role
250 mm 0,05 mm 111 20 kg/role
600 mm 0,09 mm 1106 30 kg/role
1000 mm 0,1 mm 723 30 kg/role
1500 mm 0,1 mm 214 30 kg/role
100 mm 0,05 mm 764 10 kg/role
500 mm 0,1 mm 32 30 kg/role
800 mm 0,1 mm 1410 30 kg/role
1200 mm 0,1 mm 722 30 kg/role
1600 mm 0,1 mm 28 30 kg/role
100 mm 0,1 mm 1324 10 kg/role

Hadice 1.A kvalita

Tyto hadice jsou vyrobené pro několik způsobů vy-
užití. Jsou provedeny v několika šířkách a v různých 
pevnostech. Liší se od sebe i zabarvením. Díky opě-
tovné recyklaci jsou k dispozici v levnějších cenách, 
která ale nesnižuje jejich kvalitu. Hadice z recyklátu 
jsou balené v 30 kg rolích a ve variantách: transpa-
rentní nebo černá.

VARIANTY: SÍLA: KÓD: BALENÍ:
1000 mm / trans. 0,05 mm 81 30 kg/role
1000 mm / trans. 0,1 mm 703 30 kg/role
1000 mm / černá 0,1 mm 715 30 kg/role
1200 mm / trans 0,1 mm 701 30 kg/role
1200 mm / černá 0,1 mm 711 30 kg/role

Hadice z recyklátu 
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6

PE polohadice je pro svoji pevnost hojně využívána 
hlavně v domácnostech a svůj účel splňuje jako 
balicí prostředek. Vyrábí se v několika variantách 
a vyznačuje se tím, že je hadice na jedné straně 
prořízlá. Tím zákazník získává větší balicí plochu. PE 
polohadice vyrábíme i v provedení transparentního 
recyklátu tzv. medovky. 

PE polohadice 1.A VARIANTY: SÍLA: KÓD: BALENÍ:
1200 mm 1.A 0,1 mm 795 30 kg/role
650 mm 1.A 0,05 mm 498 30 kg/role
850 mm 1.A 0,05 mm 909 30 kg/role
1200 mm 1.A 0,05 mm 87 30 kg/role

LDPE fólie > polohadice

PE fólie rovná je určená pro velice široké uplatnění 
ve stavebnictví. Slouží jako ochrana venku usklad-
něných materiálů před poškozením, navlhnutím 
a znečištěním. Pro svoji neuvěřitelnou pevnost 
a dlouhou životnost je vyhledávaná jako tepel-
ná izolace podlah. PE folie rovná se považuje za 
nezbytnou součást plovoucích podlah. 

Vyrábí se v několika variantách a prodává se v 35 
kg rolích.

PE fólie rovná VARIANTY: SÍLA: KÓD: BALENÍ:
1000 mm 0,04 mm 60 35 kg/role
1300 mm recyklát 0,05 mm 1025 35 kg/role

LDPE fólie > fólie rovná

LDPE fólie > fólie smršťovací

Fólie, která se po zahřátí smrští na požadovaný 
výrobek. Lze použít i do smršťovacích tunelů

VARIANTY: SÍLA: KÓD: BALENÍ:
250 mm 0,0125 mm 557 16 kg/role
350 mm 0,0125 mm 241 16 kg/role
400 mm 0,0125 mm 204 16 kg/role

Fólie smrštitelná Soliten

Výhody pěnového polyetylénu - nízká tepelná vo-
divost chemická odolnost, mechanická odolnost 
proti otřesům, zdravotní a ekologická nezávadnost.

VARIANTY: SÍLA: KÓD: NÁVIN:
1000 mm 0,8 mm 830 550 m
1000 mm 2 mm 900 250 m
1200 mm 1 mm 249 500 m
1200 mm 3 mm 609 180 m
60 mm 2 mm 2036 50 m
1000 mm 1 mm 766 500 m
1000 mm 3 mm 1119 175 m
1200 mm 2 mm 608 250 m
400 mm 2 mm 1110 100 m

Pěnový polyetylen

LDPE fólie > pěnové fólie

fólie
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7

Potravinová fólie je fólie s atestem pro použití v po-
travinářství pro styk s potravinami.

Potravinová fólie VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
30 cm x 20 m 906 1 ks
30 cm x 240 m 902 1 ks
45 cm x 260 m 905 1 ks
30 cm x 1500 m PVC 264 1 ks
45 cm x 1500 m PVC 908 1 ks

potravinářské fólie >

Má ty nejvhodnější vlastnosti pro balení a uchová-
vání potravin. Vlastnosti folie: zabraňuje vysychání 
potravin a tak je udržuje šťavnaté a čerstvé. Navíc 
uchovává i jejich aroma a chuť a prodlužuje trvanli-
vost. Vysoká přilnavost umožňuje balit potraviny jen 
s malým přesahem fólie, tím se snižuje její spotřeba 
a šetří peníze. Fresh ’n’ Roll zamezuje prostupu pa-
chů a zabraňuje vylití zabaleného obsahu. Mikro-
vlnná trouba, chladnička a mraznička zůstane čistá 
a bez zápachů. Neobsahuje ftaláty ani adipáty po-
užívané dříve při výrobě PVC folií. Tato aditiva byla 
nahrazena surovinami přírodního původu, jako je 
např. sojový olej.  

Potravinová fólie Fresh ’n’ Roll VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
30 cm x 300 m PVC 2106 1 ks

alobaly, pečící papíry >

Přířezy HDPE mikrotenové čiré. Vhodné k balení 
uzenin, masa, sýrů a lahůdek. Přířez 1200x1600 je 
vyroben z LDPE folie a používá se jako zakrytí palet 
při transportu na vrchní straně palety. 

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
20 x 25 cm 522 1000 ks
25 x 35 cm 533 2000 ks
40 x 50 cm 535 1000 ks
50 x 70 cm 61 1000 ks
120 x 60 cm, paletový LDPE 1309 250ks/role

Přířez

Pečící papír VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
38 cm x 8 m 1835 1 ksPečící papír pro přípravu nejrůznějších pečených 

pochoutek.

Alobal VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
30 cm x 10 m 509 1 ks
30 cm x 10 m / gril 515 1 ks
30 cm x 15 m 641 1 ks
30 cm x 20 m 531 1 ks

Alobal je tenká (tl. 10 mikrometrů nebo 14 mikrome-
trů u grilovacích) fólie, vyrobená ze slitiny hliníku. Je 
nepropustný pro vodu a šťávy, funguje i jako izolátor 
tepla,je hygienicky nezávadný, takže se nemusíte 
bát do něj zabalit takřka cokoliv.

mikrotenové přířezy >

fólie
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8

Lepící páska transparentní je nepostradatelnou 
pomůckou do každé domácnosti, kanceláře, 
obchodů a mnoho jiných dalších využití. Je velice 
oblíbená pro svoji průhlednost a pevnost. Vyrábí se 
v mnoha provedeních a velikostech. Lepící páska 
transparentní (čirá) udrží jakýkoli materiál na kaž-
dém povrchu.

Lepicí páska transparentní VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
12 mm x 66 m 1121 144 ks/karton
19 mm x 66 m 1104 96 ks/karton
25 mm x 66 m 1117 72 ks/karton
38 mm x 66 m 1128 48 ks/karton
48 mm x 60 m MIROLL 175 36 ks/karton
48 mm x 60 m Packfi lm 256 36 ks/karton
48 mm x 60 m SOLVENT 169 36 ks/karton
48 mm x 66 m TESA 1139 36 ks/karton
48 mm x 66 m ULITH 257 36 ks/karton
75 mm x 66 m 14 24 ks/karton
75 mm x 66 m HOTMELT 175 24 ks/karton

PP pásky >

Lepící páska hnědá (HAVANA) je pro svoji skvělou 
přilnavost a praktičnost nepostradatelná v domác-
nostech, kancelářích, v průmyslu a dalších. Vyrábí 
se v několika velikostech a přilepit se s ní dá prak-
ticky všechno a téměř na všechny povrchy. Lepící 
páska hnědá (HAVANA) je v hnědém zabarvení 
a je velice pevná.

Lepící páska hnědá (HAVANA) VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
25 mm x 66 m 1105 36 ks/karton
38 mm x 66 m 1102 48 ks/karton
48 mm x 60 m SOLVENT 716 36 ks/karton
48 mm x 60 m Packfi lm 787 36 ks/karton
48 mm x 66 m MIROLL 254 36 ks/karton
48 mm x 66 m ULITH 253 36 ks/karton
48 mm x 66 m TESA 1140 36 ks/karton
75 mm x 66 m 78 24 ks/karton

Barevné balící pásky jsou vhodné zejména k pře-
lepování kartónových krabic - můžete použít tam, 
kde je žádoucí barevně zvýraznit lepený detail. 
Pro urychlení a usnadnění práce, můžete s výhodou 
použít ruční odvinovač pásky, se kterým uspoříte 
spoustu času.

Lepící páska barevná VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
bílá 48 mm x 66 m 1143 36 ks/karton
modrá 48 mm x 66 m 166 1 ks
žluto-černá 50 mm x 66 m 181 36 ks/karton

Maskovací (krepové) pásky nachází využití při ná-
těrech a lakování jako ochrana před nežádoucím 
potřísněním barvou nebo lakem. Díky maskovací 
pásce lze dosáhnout ostré hrany nátěru. Jako no-
sič se používá lehce zdrsněný krepový papír, díky 
němuž je páska snadno tvarovatelná i na členitém 
povrchu. Další předností je také skutečnost, že pás-
ka po odstranění nezanechává na povrchu lepidlo.

Krepová páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
15 mm x 50 m 46 60 ks/karton
18 mm x 50 m 53 48 ks/karton
24 mm x 50 m 1108 72 ks/karton
25 mm x 50 m TESA 311 72 ks/karton
29 mm x 50 m 82 32 ks/karton
36 mm x 50 m 1142 48 ks/karton
48 mm x 50 m 1109 28 ks/karton
50 mm x 50 m TESA 1107 36 ks/karton

krepové pásky >

lepící pásky
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oboustranné lepící pásky > 

Oboustranné lepící pásky dodáváme v několika 
provedeních. Oboustranná lepící páska typ 469 
s polypropylenovým nosičem, dále pak oboustran-
ná lepící páska typ 468 s textilním nosičem. Obě 
varianty oboustranných lepících pásek jsou vhodné 
k fi xaci koberců k podlaze, nekonečnému nastavo-
vání nebo vytváření samolepících vrstev na různých 
materiálech ( papír, PVC, pěny, profi ly, tiskařské štoč-
ky ). Oboustranné lepící pásky jsou vhodné i k fi xaci 
a vytváření samolepících vrstev na pěnových, tka-
ných a pletených materiálech.

Oboustranná lepící páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
19 mm x 50 m BOMA 4140 1974 1 ks
38 mm x 10 m tex 1113 72 ks/karton
38 mm x 25 m 1338 36 ks/karton
50 mm x 10 m 145 60 ks/karton
50 mm x 10 m 1124 60 ks/karton
50 mm x 25 m tex 1112 30 ks/karton
50 mm x 25 m 1133 30 ks/karton
50 mm x 50 m 1114 80 ks/karton

Zrcadlové pásky používáme k lepení dekoračních 
předmětů, zrcadel, nábytku, soklů, lišt, štítků, reklam-
ních panelů apod. Drží na většině běžných materi-
álů.Oboustranné pásky z pěnového materiálu mají 
sílu okolo 1 mm.

Zrcadlová páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Pěn. TESA 4952 - 25 x 0,8mm x 50 m 2114 1 ks
TESA 19 mm x 5 m 1132 1 ks
25 mm x 50 m 1125 1 ks

Soklová páska Alfa PowerTac pro trvalé lepení 
a upevňování lišt na všechny běžné plochy stěn. 
Velmi jistě drží i na hrubém povrchu, ať již ze stra-
ny soklu nebo podkladu. Páska je vhodná k lepení 
lišt z nejrůznějších materiálů - pevných soklů, soklů 
z netkaných textilií, pěnového latexu, PVC i síťova-
ných materiálů. Podkladem pro sokl může být zdivo, 
beton, kov, barevný nátěr, sádra, omítka, keramika, 
tapety, dřevo i umělé látky.

Soklová páska ALFA PowerTAC VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
35 mm x 50 m 1975 1 ks

K plošné ochraně povrchů - skel, rámů oken a dveří, 
podlah, lakovaných kovových ploch, karosérií, ale i 
podlahových krytin a hrubších fasád. Velmi dobře 
zabrání znečištění zakrytého povrchu při lakování či 
malování. Skvěle se hodí při transportu, uskladnění 
či dalším zpracování výrobků a zboží.

Ochranná fólie VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
500 mm x 100 m modrá 1976 1 ks

stavební pásky > 

9lepící pásky
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Vyznačovací pásky jsou vyrobeny tak, aby zaujaly 
barevným provedením, varovaly kolemjdoucí před 
nebezpečnými místy a omezily tak riziko úrazu. Vy-
značovací pásky jsou nejčastěji ze silnějšího PVC 
(výstražné pásky a pásky na podlahu) či polyethyle-
nu (vytyčovací pásky), jsou neprůsvitné a barva tak 
zůstává i po nalepení dlouhodobě výrazná.

Podlahová páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 mm x 33 m žlutá 1972 1 ks

stavební pásky >

Hliníková (alu) páska slouží k dokonalému obalení 
tepelných izolací na horkovodních vedeních, k vy-
tváření refl exních vrstev pro optické snímání, k neko-
nečnému napojování hliníkových fólií a k přelepo-
vání spár izolačních materiálů kašírovaným hliníkem. 
Výborně se hodí pro izolace a opravy ventilačních 
a klimatizačních systémů, hliniková (alu) páska po-
slouží i jako dobrá parotěsná zábrana.

Hliníková páska

lepící pásky

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 mm x 50 m stříbrná 1979 1 ks

Instalatérské a elektrikářské pásky se vyznačují vy-
sokou elastičností a dobrou přilnavostí. Díky vhod-
nému materiálu izolují vodu, elektrický proud a jsou 
samozhášivé a nehořlavé.

Instalatérská páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
38 mm x 25 m 1971 1 ks

Butylové pásky jsou moderní a efektivní řešení při izo-
laci a utěsňování nejrůznějších materiálů ve staveb-
nictví, strojírenství a dalších průmyslových oborech. 
Je možné ho lepit na spoustu materiálů – dřevo, kov, 
sklo, ale hlavně různé fólie, zdivo, omítku a beton.
Trvalá odolnosti proti vodě a stárnutí.

Butylová ALU páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 mm x 10 m 1970 1 ks
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lepící pásky

Pevný, průtažný a UV stabilizovaný polyethylenový nosič s PET výztuhou, na kterém je nanesená vrst-
va akrylátového lepidla, to je velmi silně lepící parotěsná páska PE. Polyakrylátové adhezivní lepidlo 
je odolné proti vlhkosti, má extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavost a samozřejmostí je skvě-
lá odolnost proti stárnutí. Vrstva lepidla je na roli oddělena od dalších vrstev silikonovým papírem. 
Potřebujete utěsnit, opravit nebo napojit parozábranu? Utěsnit prostup ve střeše nebo jiné stavební 
konstrukce? Spojit parotěsnou fólii v místě dilatace? Přesně na tohle se hodí parotěsná páska PE. 
Je vysoce lepivá, odolná proti vodě, parotěsná a navíc vyniká dlouhou životností. Vzhledem 
k tomu, že je i pružná, je možné ji používat také v místech, kde stavební konstrukcí prochází 
dilatační spára.

Parotěsná páska PE
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 mm x 25 m 1969 12 ks

Podstřešní páska na difúzní fólie skvěle spojuje 
všechny možné podstřešní difúzní fólie s nepropust-
nými a lehce drsnými povrchy.

Pásky podstřešní na difúzní fólie VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 mm x 25 m 1968 12 ks

Gumový pás je těsnící izolační pás na bázi speci-
ální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou 
opatřenou kaučukovým nástřikem. Hodí se napří-
klad na těsnění:domácích koupelen veřejných sprch 
s podlahovou výpustí ochozů plaveckých bazénů 
balkonů a teras

Gumový pás rohový VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
120 mm x 10 m 1977 12 ks

Páska PVC se používá především k ochraně dřevě-
ných, plastových a hliníkových rámů oken při jejich 
montáži a realizaci fasád. Po odstranění z povrchu 
nezanechává stopy po lepidle. Je vhodná pro ven-
kovní použití, neboť dlouhodobě odolává UV záření. 
Dodáváme v provedení žlutá - rýhovaná nebo na 
zakázku - nerýhovaná. Žlutou pásku lze díky příčné-
mu rýhování snadno odtrhnout

PVC páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
9 mm x 66 m bílá 1115 192 ks
9 mm x 66 m transparentní 1145 192 ks
12 mm x 66 m červená 1116 144 ks
25 mm x 66 m transparentní 357 144 ks
48 mm x 33 m žlutá 430 36 ks
38 mm x 33 m bílá 318 48 ks

PVC pásky > 

11
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12

Uzavírač kartonů kovový pro pásky s návinem 66 m. 
K 20 pro pásky šíře 48mm a K 75 pro pásky šíře 75 mm

Uzavírač kartonů VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
K 20, bez brzdy 1402 1 ks
K 20, s brzdou 1401 1 ks
K 75, bez brzdy 639 1 ks
K 75, s brzdou 470 1 ks

uzavírače kartonů >

Páska s podélnými skleněnými vlákny. Středně pev-
nostní, především k fi xaci palet, ke svazkování kovo-
vých a plastových profi lů, případně k uzavření těž-
kých kartonů.

Filamentní páska

lepící pásky

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
19 mm - 50 m 1137 48 ks

Šedý, tl. 0,23 mm, trvalá teplotní odolnost -10 až +60 
C. Samolepící vodotěsný štítek určený pro logistiku 
a skladové hospodářství. Výborná konečná lepivost 
a odolnost proti protržení. Bezezbytkové odstraně-
ní. Určený pro polepování materiálů, jako PE folie, 
pěny, polyolefi ny. Certifi kace pro automobilový prů-
mysl.

Štítek samolepící ROLLA VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
ROLLA 3120 30 mm x 0,33 m 2134 1 ks
ROLLA 3162 30 mm x 0,23 m 2133 1 ks

Uzavírač sáčků spolehlivě uzamkne sáček. Vhod-
né pro izolaci potravin, pití, dále pak na menší, 
či větší předměty při úschově a převozu. Hodí se pro 
9 - 12 mm pásky široké pásky. 

Uzavírač sáčků T5 VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
T5 1409 1 ks

ostatní pásky >

Izolační pásky používáme na izolaci před elektric-
kým proudem a pásky pro instalatéry. Nejčastěji bý-
vají vyrobeny z odolného a zároveň velmi ohebné-
ho PVC materiálu.

Izolační páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
15 cm x 10 m 1138 60 ks

Kobercová páska - lemovka se používá k lemová-
ní koberců Lemovkou jednoduše omotáte hokejku 
nebo násadu od nářadí, opravíte prasklou hadici 
od vysavače, svážete a zafi xujete latě nebo kabely.

Kobercová páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
48 mm x 10 m 918 60 ks

Výstražná páska PVC slouží pro označení nebez-
pečných míst

Výstražná páska VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
8 cm x 200 m červeno-bílá 7 36 ks
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sáčky, pytle

odpadové pytle > 
Odpadkové pytle do koše modré rolo z polyetylenu jsou hojně využívány pro svoji pevnost. 
Je vynikající pro skladování jakéhokoli odpadu. Velice vhodný je pro tyto vlastnosti a neprů-
hlednost na všechny akce, kde nejsou klasické popelnice, ale jen stojany. Odpadkové pytle 
do koše černé rolo lze vybírat v několika variant a velikostí. Ceny jsou více nežli příznivé a jsou 
odvislé od velikosti. Odpadový pytel z PE (polyetylenu). Vhodný pro skladování odpadu, často 
se používá jako vložka do popelnic.

PE odpadový pytel modrý
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
550 x 1000 mm, síla 50 my 23 250 ks/karton
550 x 1000 mm, síla 80 my 47 250 ks/karton
700 x 1000 mm, síla 40 my 84 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 1 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 50 my 878 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 80 my 50 150 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 100 my 37 100 ks/karton
800 x 1000 mm, síla 50 my 63 250 ks/karton
800 x 1200 mm, síla 50 my 67 200 ks/karton

PE odpadový pytel žlutý
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
400 x 600 mm, síla 40 my 18 500 ks/karton
550 x 1000 mm, síla 50 my 567 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 40 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 50 my 230 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 80 my 24 150 ks/karton

PE odpadový pytel červený

PE odpadový pytel černý
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
550 x 1100 mm, síla 50 my 48 250 ks/karton
550 x 1000 mm, síla 80 my 27 150 ks/karton
550 x 1000 mm, síla 100 my 35 100 ks/karton
550 x 1000 mm, síla 200 my 49 25 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 11 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 60 my 144 200 ks/karton
700 x 1000 mm, síla 80 my 25 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 200 my 89 25 ks/karton
1000 x 1500 mm, síla 50 my 71 100 ks/karton

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
550 x 1000 mm, síla 50 my 164 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 9 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 50 my 56 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 80 my 31 150 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 100 my 75 100 ks/karton

13

Stojan popelnice je vynikající pro svo-
ji mobilitu  a nenáročnost skladová-
ní. Je hojně využívaný na různé akce, 
kde je předpoklad jakéhokoli odpadu. 
Po vyjmutí naplněného odpadového
pytle, lze zavěsit další. Vše je řešeno pro jed-
noduchou manipulaci. Stojan popelnice je 
naprosto bezkonkurenční a nezbytná věc, 
pro jakoukoli veřejnou akci.

Stojan popelnice

PE odpadový pytel zelený
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
550 x 1100 mm, síla 50 my 568 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 10 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 50 my 239 250 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 80 my 147 150 ks/karton

PE odpadový pytel recy průhledný
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
200 x 400 mm, síla 40 my 167 1000 ks/karton
550 x 900 mm, síla 180 my 831 20 ks/karton
600 x 1100 mm, síla 180 my 602 20 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 40 my 36 200 ks/karton
700 x 1100 mm, síla 60 my 991 200 ks/karton
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14 sáčky, pytle

Sáček je opatřen drážkou a zámkem, který do sebe 
zapadne a uzavře důkladně sáček. Lze několikrát 
za sebou otevřít.

Rychlouzavírací sáček VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
4 cm x 6 cm 412 100 ks
6 cm x 8 cm 407 100 ks
7 cm x 10 cm 401 100 ks
8 cm x 12 cm 410 100 ks
10 cm x 15 cm 402 100 ks
12 cm x 17 cm 408 100 ks
15 cm x 22 cm 403 100 ks
18 cm x 25 cm 411 100 ks
20 cm x 30 cm 404 100 ks
25 cm x 35 cm 406 100 ks
30 cm x 40 cm 405 100 ks

rychlouzavírací sáčky >

Sáček je opatřen drážkou a zámkem, který do sebe 
zapadne a uzavře důkladně sáček. Lze několikrát za 
sebou otevřít. Sáček je opatřen třemi bílými pruhy 
pro snadné popisování.

Rychlouzavírací sáčka s pruhem VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
6 cm x 8 cm 1313 100 ks
8 cm x 12 cm 2129 100 ks
10 cm x 15 cm 1315 100 ks
12 cm x 17 cm 1329 100 ks
15 cm x 22 cm 1330 100 ks
20 cm x 30 cm 2131 100 ks
25 cm x 35 cm 2130 100 ks

Barva: transparentní, materiál: průhledný, vhodné k balení potravin - síla materiálu: 30 - 200 µm

PE sáček průhledný

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
140 x 160 mm, síla 90 my 66 1 ks
160 x 300 mm, síla 40 my 235 1 ks
165 x 240 mm, síla 100 my 985 1 ks
180 x 450 mm, síla 40 my 714 1 ks
180 x 600 mm, síla 40 my 64 1 ks
200 x 300 mm, síla 40 my 69 1 ks
200 x 400 mm, síla 40 my 1861 1 ks
200 x 450 mm, síla 50 my 100 1 ks
200 x 600 mm, síla 40 my 54 1 ks
220 x 240 mm, síla 100 my lep. klopa 211 1 ks
240 x 400 mm, síla 90 my 62 1 ks
250 x 250 mm, síla 40 my 377 1 ks
290 x 370 mm, síla 100 my 876 1 ks
300 x 400 mm, síla 40 my 1131 1 ks
300 x 400 mm, síla 90 my 33 1 ks
350 x 500 mm, síla 40 my 912 1 ks
360 x 580 mm, síla 90 my 70 1 ks

LDPE sáčky >

400 x 400 mm, síla 100 my 250 1 ks
400 x 500 mm, síla 90 my 44 1 ks
400 x 600 mm, síla 40 my 12 1 ks
500 x 600 mm, síla 90 my 57 1 ks
500 x 800 mm, síla 90 my 2 1 ks
500 x 800 mm, síla 40 my 554 1 ks
550 x 900 mm, síla 180 my 4 1 ks
600 x 1100 mm, síla 180 my 5 1 ks
600 x 1200 mm, síla 200 my 1207 1 ks
650 x 1050 mm, síla 90 my 3 1 ks
700 x 1100 mm, síla 40 my 422 1 ks
700 x 1200 mm, síla 180 my 19 1 ks
1000 x 1300 mm, síla 40 my 74 volně
1000 x 1400 mm, síla 40 my 421 1 ks
140+100 x 170 cm x 0,075 mm 152 1 ks
140+100 x 250 cm x 0,125 mm 97028 1 ks
5,3 x 13 cm, síla 0,04 mm 76 100 ks
60 x 80 mm, síla 0,05 mm 2017 100 ks
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sáčky, pytle

sáčky do košů > 

HDPE a LDPE (mikrtotenové a polyetylenové) sáčky 
do košů vhodné pro použití v domácnosti, kancelá-
ři, průmyslu a také například pro uklidové a odpadní 
společnosti.

Sáček do koše VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
45 x 52 cm 301 50 ks
49 x 60 cm 308 50 ks
50 x 60 cm / 0,006 my černý 305 50 ks
50 x 60 cm / 0,01 my černý 232 50 ks
50 x 60 m / 0,04 my černý 307 25 ks
63 x 74 cm čirý 302 50 ks
63 x 85 bilý 304 40 ks

Mikroten je velmi tenká polyetylenová fólie nejčas-
těji užívaná k balení a uchovávání potravin. Na blo-
ku odtrhávací čiré sáčky jsou baleny po 100 kusech 
a lze volit mezi různými rozměry, na bloku balené 
sáčky jsou nejčastěji po 50 kusech, vybrat lze z ně-
kolika barev. Dále nabízíme mikrotenové sáčky na 
roli - 500 ks - buď klasické, nebo přímo určené do 
mrazničky, které jsou přizpůsobivé nízkým teplotám 
a mají praktický uzávěr. Igelitové sáčky jsou k dostá-
ní v různých sílách a rozměrech, balené nejčastěji 
po 1000 kusech.

Svačinové sáčky odtrhávací VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
16 x 24 cm 109 100 ks
20 x 30 cm 101 100 ks
25 x 35 cm 131 100 ks
25 x 40 cm 112 100 ks
30 x 50 cm 106 100 ks

Svačinové sáčky lízací se používají k balení nejrůz-
nějších potravinářských a jiných výrobků. Chrání 
zboží před navlhnutím, vysycháním nebo zničením, 
jsou hygienicky nezávadné a mají potravinářský 
atest.

Svačinové sáčky lízací

Svačinové sáčky se používají k balení nejrůznějších 
potravinářských a jiných výrobků. Chrání zboží před 
navlhnutím, vysycháním nebo zničením, jsou hygie-
nicky nezávadné a mají potravinářský atest.

Svačinové sáčky rolo VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
20 x 30 cm, síla 6 my 146 500 ks
20 x 30 cm, síla 10 my 114 500 ks
25 x 35 cm, síla 6 my 141 500 ks
25 x 35 cm, síla 6 my 135 500 ks
20 x 40 cm, síla 10 my 104 500 ks

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
10+6 x 24 mm 134 1000 ks
12+8 x 30 mm 115 1000 ks
18+8 x 35 mm 116 1000 ks

15

svačinové HDPE sáčky > 

Na bloku odtrhávací čiré sáčky jsou baleny po 100 
kusech a lze volit mezi různými rozměry, na bloku ba-
lené sáčky jsou nejčastěji po 50 kusech, vybrat lze 
z několika barev.

Svačinové sáčky blokované VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
16 x 24 cm, síla 12 my 136 50 ks/přebal
20 x 30 cm, síla 12 my 130 50 ks/přebal
20 x 30 cm, síla 12 my 2024 50 ks/volně
20 x 30 cm, síla 12 my barva 140 50 ks/přebal
25 x 35 cm, síla 12 my 129 50 ks/přebal
30 x 50 cm, síla 12 my 133 50 ks/přebal
30 x 50 cm, síla 12 my 2056 50 ks/volně
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sáčky, pytle

Nepostradatelní pomocníci na balení nejen do kaž-
dé domácnosti ale i fi rmy, to jsou mikroténové pytle 
a sáčky. Snad žádná hospodyňka si už ani nedoká-
že představit život bez nich. Na našich internetových 
stránkách najdete pestrou škálu nejrůznějších mikro-
tenových výrobků. Mikrotenové pytle a sáčky jsou 
zde zastoupeny v několika velikostech a sílách. Jsou 
velice přehledně seřazeny a cenově jsou bezkonku-
renční. HDPE folie se vyrábějí vyfukováním taveniny 
lineárního nízkotlakého, vysokohustotního polyethy-
lenu. HDPE fólie jsou průhledné, oproti foliím z LDPE 
mají matnější povrch, jsou více zakalené, tužší a vy-
značují se charakteristickou šustivostí.

Mikrotenové sáčky VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
550 x 1000 mm, síla 20 my, rolo 90 50 ks/role
700 x 1100 mm, síla 20 my, rolo 34 50 ks/role
400 cm x 600 cm, síla 20 my 38 1 ks
500 cm x 800 cm, síla 30 my 39 1 ks
600 cm x 500 cm, síla 20 my 42 1 ks

mikrotenové HDPE pytle >

Sáčky jsou vyrobeny výhradně pro potřeby úklidu 
psích exkrementů, nevhodné na potraviny. Rozměr 
20x30 cm barva zelená s černým potiskem psa, 
v síle 12 my. Jeden blok obsahuje 50ks odtrhávacích 
sáčků

Sáčky na psí exkrementy VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
20 x 30 cm 951 50 ks

ostatní >

Hygienické sáčky pro balení tlačenky.

Sáček na tlačenku VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
10 x 50 cm 197 10 ks
13 x 50 cm 196 10 ks
16 x 50 cm 194 10 ks

Pytel je vhodný pro svou snadnou manipulaci použít 
k balení ovoce a zeleniny, stejně tak i na ostatní pro-
dukty v různých odvětvích. Pro snadné uzavírání je 
do hrdla pytle vpleten úvazek . Pytle jsou vyrobeny 
z nezávadného materiálu chrání přírodu, jsou pev-
né, lehké a praktické.

Pytel rašlový VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
5 kg - 30 x 50 cm 2119 1 ks
25 kg - 60 x 80 cm 2120 1 ks

Z jednoho balení lze vyrobit 210 ks pecek ledu 
(10 sáčků po 21 kostkách).

Sáčky na výrobu ledu Standard VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Standard 210 553 10 ks

16
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Polypropylenové pásky se používají na balení ob-
zvláště těžkých předmětů, např zpevnění zboží na 
paletách.

Polypropylenová vázací páska VARIANTY: NÁVIN: DUTINKA: KÓD:
10 mm, síla 0,35 my 900 m bez 1713
12 mm, síla 0,50 my 1000 m 200 mm 1715
12 mm, síla 0,52 my 3000 m 406 mm 258
12 mm, síla 0,55 my 3000 m 200 mm 1702
12 mm, síla 0,7 my 2200 m 406 mm 1711
12 mm, síla 0,9 my 2000 m 406 mm 1708
15 mm, síla 0,8 my 1500 m 406 mm 1709

Páska PES je textilní polyesterová páska podélně 
či příčně tkaná,nebo lepená.Textilní pásky jsou vý-
hradně bílé barvy.Spoj PES pásky probíhá drátěnou 
sponou s označením B.Textilní pásky se vyznačují 
extrémně vysokou pevností. Vhodné uvazování ná-
kladu v dopravních prostřecích,vagonech,kontej-
nerech spojení se prování samosvornými sponami 
typ B

PES páska vázací ŠÍŘKA: DÉLKA: KÓD: BALENÍ:
9 mm 500 m 1705 1 ks
16 mm 850 m 1720 1 ks
19 mm 600 m 1719 1 ks
25 mm 500 m 1723 1 ks

Ocelová vázací páska je vyrobena z pásové oceli 
válcované za studena. Svojí pevností a tažností spl-
ňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.Pásky 
mohou být lesklé,galvanicky pokovené,černě lako-
vané,či jinak povrchově upravené. Cena uvedena 
za 1 kg, náviny jsou po cca 25 kg. Na paletě cca 
500 kg.

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
16/0,5 338 25 kg/návin
20/0,5 234 25 kg/návin

Vázací páska ocelová 

Je určen pro transportní páskování těžších předmě-
tů.

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
H22 1717 1 ks
XL12 1704 1 ks
XL16 552 1 ks

Napínač

vázací pásky 17
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Drátěné samosvěrné spony jsou vhodné jak pro 
páskování polyesterovou PES vázací páskou tak 
i polypropylenovou vázací páskou. Pro spojení pás-
ky drátěnnými sponami je potřeba správně navléct 
pásku do spony a napnout napínačem pásky (H22).

Spony VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Plastové 1712 1000 ks
12XL plechové 1714 2500 ks
16 XL plechové 1403 1600 ks
PP-10 kovové 1716 3500 ks
12B4 kovová fosfátová 1718 1000 ks
12B4 kovová zinková 1815 1000 ks
15B5 kovové fosfátové 8 1000 ks
15B5 kovové zinkové 1816 1000 ks
19B6L kov. fosfátové 57654 1000 ks
19B6L kov. zinkové 1823 1000 ks

Použití plastových rohů snižuje riziko poškození zbo-
ží v kartonových krabicích a na paletách při nad-
měrném utažení vázací páskou, rohy jsou vyrobeny 
z plastu PE.

Rohy pod pásky

vázací pásky

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
20 mm 165 2000 ks

Odvíječ polypropylenové pásky je vhodný doplněk 
usnadňující práci při páskování. Páska je vždy poho-
dlně při ruce a nemusíte se obávat jejího rozmotání. 
Zvyšuje efektivitu práce. Odvíječ je určen pro pásky 
na dutince o průměru 200 mm a 400 mm.

Odvíječ pásek VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Odvíječ pásek 200/406 917 1 ks

Pro pevné úvazky větších pytlů (až do váhy 100 kg). 
Drilbinder používáme ve spojení s drátky.

Drilbinder ruční - strojek VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
100mm, průměr 1,4mm 1710 1000 ks
strojek 605 1 ks

18
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plachty

Pro zakrytí nábytku např. při malování - vyrobeno 
v 7 a 12 my. Rovněž se používá při stavebních pra-
cích jako ochrana před prachem a nečistotami.

Plachta mikrotenová VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
4x5 m, 7 my, mikroten 1209 1ks
4x5 m, 12 my, mikroten 1852 1 ks 
4x12,85 m, 7 my, mikroten 1210 1 ks
110 cmx33 m, mikr.+krep. páska 1222 1 ks
180 cm x 33 m,12my, mikr.+ krep. 1223 1 ks
55 cm x 20 m, mikr. + PVC páska 1851 1 ks

Nepromokavá plachta, zdvojené svařené lemy,o-
boustranně laminováno, ALU oka po 1m. Barva 
modrá 80 gr/m2.

Plachta laminovaná VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
2 x 3 m 1201 1 ks
3 x 4 m 1202 1 ks
3 x 5 m 224 1 ks
4 x 5 m 1203 1 ks
4 x 6 m 173 1 ks
5 x 6 m 1220 1 ks
5 x 8 m 1204 1 ks
6 x 10 m 1205 1 ks
8 x 12 m 1206 1 ks
10 x 15 m 269 1 ks

Třívrstvá, svařovaná, síla 125 micronů silážní plachta, 
složená ze 3 vrstev.je určená k překrývání konzervo-
vané píce v silážních žlabech. Plachty jsou určeny 
pro zemědělskou účelovou výstavbu.

Plachta silážní VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
10 x 20 m, síla 0,125 mm 1211 1 ks

Stavební plachty jsou vyráběny z polyethylenu 
a díky své široké škále rozměrů a v neposlední řadě 
i výborným vlastnostem, naleznou široké uplatnění 
na stavbě nebo při rekonstrukci Vašeho domu, bytu, 
chalupy nebo fi rmy.

Plachta stavební VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
1,5 x 50 m, síla 0,1 mm 537 1 ks
5 x 6 m, síla 0,1 mm 1216
5 x 10 m, síla 0,1 mm 1217 1 ks
5 x 12 m, síla 0,1 mm 1218 1 ks
5 x 20 m, síla 0,1 mm 1219 1 ks
2 x 50 m, síla 0,1 mm 195 1 role

Plachty z 1.A kvality na zakrytí i na výrobu folií pro 
skleníky. Zahradní plachty jsou pevné, lehké, prů-
hledné, nepropouští vodu, ochrana proti povětr-
nostním vlivům, zvýšená odolnost proti slunečnímu 
záření.

Plachta zahradní VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
5 x 6 m, síla 0,12 mm 540 50 ks/přebal
5 x 10 m, síla 0,12 mm 1212 50 ks/přebal
5 x 12 m, , síla 0,12 mm 1213 50 ks/volně

19
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20 tašky

tašky mikrotenové > 

Mikrotenové tašky na odnost zboží z obchodu (např. rohlíky, zelenina) různých velikostí. 
Jsou oblíbené pro svoji lehkost a skladnost. Pro dobré uchopení mnohdy nahrazují mikrotenové 
sáčky. Tyto mikrotenové tašky jsou v několika barevných provedeních a v mnoha velikostech.

Taška mikrotenová

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
taška, nosnost 2 kg 108 100 ks
uzlová, nosnost 2 kg 102 100 ks

Taška mikrotenová (4 kg)
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
bílá, nosnost 4 kg 110 100 ks
červenobílá, nosnost 4 kg 121 100 ks
modrobílá, nosnost 4 kg 119 100 ks
zelenobílá, nosnost 4 kg 120 100 ks

Taška mikrotenová (3 kg)
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
odtrhávací, nosnost 3 kg 103 100 ks
rolovaná, nosnost 3 kg 107 250 ks/role

Taška mikrotenová (5 kg)
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
obyčejná, nosnost 5 kg 113 100 ks
rolovaná, nosnost 5 kg 138 200 ks/role

Taška mikrotenová (10 kg)
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
červenobílá, nosnost 10 kg 124 100 ks
modrobílá, nosnost 10 kg 122 100 ks
oranžová, nosnost 10 kg 118 100 ks
zelenobílá, nosnost 10 kg 123 100 ks
bílá, nosnost 10 kg 105 100 ks

Taška mikrotenová maxi (15 kg)
VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
maxi, nosnost 15 kg 139 100 ks

Taška mikrotenová s barevným potiskem s několika 
ilustračními motivy, dle zaměření sortimentu prodá-
vajícího.

Taška mikrotenová potisknutá VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
maso 126 100 ks
pekař 219 100 ks
zelenina 128 100 ks

tašky s průhmatem > 

Tašky na reklamní dárky a pro lehčí věci do 10 kg.

Taška s průhmatem bílá VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
38 x 45 cm bílá 201 1 ks
45 x 55 cm bílá 222 1 ks
55 x 60 cm bílá 209 1 ks

Taška mikrotenová (2 kg)
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tašky

tašky s uchy > 

Taška na odnos nákupu do 15 kg.

Taška s uchy s motivem VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
45 x 55 cm, nostnost 15 kg 203 1 ks

Taška na odnos nákupu do 15 kg.

Taška s uchy barevná VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
modrá, červená, zelená, bílá
nosnost 15 kg 

206 1 ks

Taška na odnos nákupu do 20 kg.

Taška s uchy černá BOSS VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
BOSS černá, nostnost 20 kg 208 1 ks

Ucho z pevného materiálu. Nosnost až 20 kg.

Taška s uchy afrika VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
48 x 48 cm, nostnost 20 kg 205 1 ks

provazy

Pro svoji odolnost vůči povětrnostním vlivům a che-
mikáliím jsou vhodná pro každodenní použití na 
stavbě, zahradě, v zemědělství, nenasákavájí vodu, 
výborně drží uzly.

Provaz polypropylenový VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
hmotnost 100 g 1305 1 ks
hmotnost 250 g 1303 1 ks
hmotnost 5 kg 1301 1 ks

Provazy se používajív domácnostech, např. na vá-
zání tlačenkových střev.

Provaz kupecký VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
1307 1 ks

Provazy jsou vhodné pro každodenní použití. Vhod-
né na převázání balíku kvůli lepšímu zpevnění 
a manipulaci se zásilkou. Další použití např. v země-
dělství.

Provaz jutový VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
hmotnost 200 g 1304 1 ks

21
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Toaletní papír je papírový produkt, který je navržen 
tak, aby se po namočení rozložil a tím se předešlo 
ucpání kanalizačních rour. Též se rozkládá ve vy-
hnívací nádrži, na rozdíl od papírových kapesníků, 
které většina výrobců nedoporučuje do vyhnívací 
(septické) nádrže splachovat.

Toaletní papír ROLO VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
1-vrstvý, 400 útržků 1905 1 ks
2-vrstvý, 350 útržků 341403776 4 ks
3-vrstvý, 400 útržků 954 8 + 2 zdarma

toaletní papír > 

Toaletní papíry Jumbo jsou určené pro používání 
ve školách, továrnách a veřejných WC, přes střední 
třídu kvality toaletních papírů používaných na toa-
letách kanceláří a úřadů, až po ty nejluxusnější toa-
letní papíry, vyráběné ze 100% celulózy, které se vidí 
v nejlepších hotelích.

Toaletní papír JUMBO VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
2-vrstvý, šířka 19 cm 341402297 1 ks
1-vrstvý, recyklát 19 cm 643 1 ks
1-vrstvý, šířka 24 cm 645 1 ks
zásobník 19 cm 2012 1 ks

ručníky, utěrky, ubrousky, sáčky > 

Nabízíme hygienické dámské sáčky. Tyto sáčky se 
ponejvíce uplatní na toaletách ve společných pro-
storách, jako jsou hotely, restaurační, zdravotnická 
zařízení a podobně. Sáčky jsou na jednorázové po-
užití.

Sáčky hygienické VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
8 x 6 x 25 cm 2212 30 ks

Pro vyřešení utření rukou na toaletách všech typů 
vyrábíme skládané papírové ručníky typu V (známé 
také pod označením Z-Z). Námi vyráběné recyklo-
vané ručníky si můžete nakoupit ve vícebarevném 
i kvalitativním provedení.

Papírový ručník VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
ROLO 21,5 x 35 cm 331401590 440 ks
šedý 642 250 ks
skládaný 21 x 22 cm 332403831 210 ks
ROLO 200  21,5 x 35 cm 331401589 200 ks

Papírové ubrousky uspokojí běžné restaurace i luxus-
ní hotely. Papírové ubrousky dodáváme v různých 
kvalitách, barevných škálách i velikostech.

Ubrousky EKO VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
1-vrství, celulóza, 33x33 cn 231 1 ks

Průmyslová papírová utěrka pro základní nenaroč-
né utírání. Vhodná na utírání rukou a nástrojů.

Útěrka průmyslová VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
SONTARA EC LIGHT, 32 x 42 cm 2228 500 útržků
šířka 23,5 cm, 1872 1000 útržků
útěrka švédská 1994 1000 útržků

hygiena, drogerie
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mycí pasty na ruce > 

Čistící a mycí pasta je určena pro použití v nároč-
ných podmínkách. Působí na nečistoty jako jsou 
dehet, saze, tmely na bázy alkydů a akrylátů, oleje, 
tuky, maziva, asfalt, nafta a ostatní agresivní nečis-
toty.

Mycí pasta Isona Eco VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Isona Eco 1011 500 gr

Průmyslová tekutá suspenze na mytí znečištěné po-
kožky rukou s obsahem velmi jemného kosmetické-
ho abraziva – polyethylenového prachu. Její před-
ností je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit 
nečistoty z vašich rukou. Určená k odstranění střed-
ně odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, 
nafta. Použitelná zejména ve službách a průmyslu. 
Lze využít i jako tělový peeling.

Mycí pasta Isofa gel VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Isofa gel 1012 500 gr

Krémy na ruce jsou zdrojem vitamínů A a E, které 
napomáhají obnově kožních buněk a zpomalují 
proces stárnutí. Nenasycené mastné kyseliny v kom-
binaci s komplexem vysoce účinných látek pronikají 
hluboko do pokožky a zajišťují její intenzivní hydrata-
ci s dlouhotrvajícím účinkem znatelným i po jedno-
rázové aplikaci. Zvláčňující krém s příjemnou jemnou 
vůní je lehce vstřebatelný a vhodný pro všechny 
typy pokožky. Dermatologicky testováno.

Isolda krém ochranný VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
název rozměr 1013 1 ks/karton

Indulona červená (desinfekční), krém na ruce, který 
svými desinfekčními účinky pomáhá k ošetření vysu-
šené, odmaštěné a popraskané pokožky. Hydrofi lní 
krém s obsahem silikonového oleje a s desinfekčními 
přísadami. Obsah: 100 ml

Indulona červená VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
název rozměr 1884 1 ks/karton

krémy na ruce > 

23hygiena, drogerie
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24 hygiena, drogerie

mýdla > 

Základními surovinami při výrobě mýdla jsou rostlin-
né oleje. Především olivový olej, který je svými účinky 
tak skvělý pro naši pleť. Glycerín zase naši pleť výbor-
ně zvláčňuje a zjemňuje, proto ho do naších mýdel 
ještě přidáváme.

Mýdlo tekuté VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
ISOLDA 1040 1 litr
Hydratační 660 5 litrů

Mýdlo je směs organických látek v pevné nebo ka-
palné formě. Jsou používána jako prostředek osobní 
hygieny, pro čištění povrchů (zejména odmašťová-
ní) a k praní prádla.

Mýdlo mazlavé VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
5 L 1927 9kg (5 litrů)

Okamžité osvěžení. Dlouhotrvající vůně. Přináší svě-
ží jablka a skořice do vašeho domova. Pro rychlé 
a efektivní osvěžení. Neutralizuje pachy.

Osvěžovač vzduchu Krystal VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
osvěžovač vzduchu Krystal 1877 350 ml

Obsah balení: -zásobník Tork -hmoždinky a šroubky 
-balení NEOBSAHUJE baterie. Dále je možné na-
stavit, v které dny v týdnu má zásobník pracovat. 
Plně programovatelný dávkovač Tork. Lze nastavit 
8 hodinový, 12 hodinový, 16 hodinový, nebo 24 
hodinový provoz. A to vždy od Vámi nastaveného 
času. Vybrat si také můžete, kolikrát má zásobník 
během jedné hodiny dávkovat. Na výběr je z mož-
ností po 15 min (4x), 30 min (2x) a 45 min (1x). Na 
displeji zásobníku je vždy zobrazený počet dní do 
vypotřebování náplně.

Osvěžovač vzduchu Tork 
elektrický

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Zásobník Tork elektrický
168 x 84 x 66 mm

316256055 291 g

Vůně Tork premium
květinová

361236062 1 ks

osvěžovače > 
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úklidové prostředky > 

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí 
schopností, a to i na těžce zašpiněném ná-
dobí, pracovních a kuchyňských plochách 
a ostatních místech v domácnosti včetně 
sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené 
zaručuje dokonalé umytí.

Krystal tekutý písek

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1003 500 ml

Odstraňuje rez a vodní kámen, poradí si 
i s dlouhodobými nánosy mechanických 
nečistot. ANTB, příjemnější parfemace a lepší 
výkon .

Krystal WC zelený

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1005 750 ml

Přípravek na podlahu s obsahem Alfalkoho-
lu pro dokonalé čištění a ochranu všech ne-
savých povrchů včetně plovoucích podlah. 
Nezanechává šmouhy - efekt leských ploch, 
je vhodný i pro plovoucí podlahy.

Krystal podl. ALFA alkoholem

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1000 750 ml
1874 5000 ml

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.
Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým 
mycím účinkem. Zvýšená pěnivost, zesílení 
mycího účinku AKTIVNÍM OCTEM a příjemná 
INOVOVANÁ parfemace.

Krystal nádobí aktivní ocet

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1002 750 ml
1847 5000 ml

Výrobek se vyznačuje vysokou účinností. 
Může se použít přímo na znečištěné skleněné 
plochy bez předchozího ošetření saponáto-
vým roztokem. Díky svému složení má vysoké 
mycí účinky. Skleněné plochy, ošetřené tímto 
výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou 
lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze 
běžným nečistotám.

Krystal na okna s rozprašovačem

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1001 750 ml

Krystal Sanan dezinfekční přípravek s obsa-
hem 49 g/l aktivního chlóru. Je schválený 
veterinární přípravek č.j. 070-01C, schvále-
ný dezinfekční prostředek č.j. 30 2179, který 
spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby 
a viry. Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí 
textilie. Silné bělící schopnosti.

Krystal SANAN 5%

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1007 1000 ml
1986 5000 ml

Čistí a zároveň dezinfi kuje. Při správném dáv-
kování ničí všechny známé druhy bakterií 
a také preventivně zabraňuje vzniku plísní 
i jejich dalšímu šíření.

Domestos Pine

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
2069 750 ml

Chlornanové přípravky s dezinfekčním účin-
kem jsou výborným pomocníkem tam, kde 
chceme mít plochy čisté a zbavené virů 
a baktérií.

Savo

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1878 1000 ml

25
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Úklidový vozík FILMOP, rám Rilsan. Obsahuje 2 kbelíky na 25 l - červený a modrý, ždímač mopu, 
košík, 4 kolečka.

Šířka: 410 mm
Objem: 30 litrů
Hmotnost: 11,2 kg
Barva: stříbrná, modrá, červená

Vozík FILMOP 8017

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
2318017 1 ks

Mycí prostředek na nádobí s patentovou 
technologií s příjemnou vůní. Nekompromisní 
s mastnotě. Šetrný k vašim rukám, výjimečný 
v odstraňování mastnoty i ve studené vodě.
Efektivní, ekonomický a šetrný k pokožce ru-
kou. Bohatá pěna vydrží a účinkuje dlouho.
Pro odstranění mastnoty stačí jen pár kapek. 
Síla aminooxidu pro ještě lepší čistící účinek.

JAR 0,5l original citrón

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
2068 500 ml

úklidové prostředky > 

Pro čištění a lesk skleněných a hladkých omy-
vatelných ploch (např. sklo, zrcadla, TV ob-
razovky, skleněné stoly atd.). - čistící účinek, 
který zanechá plochu zaručeně vždy beze 
šmouh, zářivý lesk po delší dobu než ostatní 
prostředky díky receptuře Nano Protect

Clin na okna

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1928 500 ml

Čisticí prostředek na vany, umyvadla, obkla-
dačky a WC. Rozpouští usazeniny vodního a 
močového kamene, zastaralou špínu a jiné 
usazeniny. Vhodná na čištění v potravinář-
ském průmyslu.

Fixinela

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
1093 500 ml

Nepěnivý prostředek určený především pro 
strojní mytí silně znečištěných podlah (např. i 
od syntetickýck olejů). Je určen na všechny 
druhy voděodolných povrchů jako PVC, ne-
lesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, 
teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se 
stěrkou i nátěrem. 

Cleamen 141 strojní 
na podlahy

KÓD PRODUKTU: BALENÍ:
2057 5000 ml

11

Kelímek je druh plastové nádoby, který se používá 
převážně pro uchovávání a přenos tekutin určených 
ke konzumaci, ale dá se využívat i pro transport pev-
ných materiálů jako například sypkých hmot. Kelí-
mek je tvořen z tvrdého, ale slabého plastu, který je 
schopen odolávat vyšším teplotám, což umožňuje 
přechovávání i teplých nápojů. V dřívějších dobách 
se využívalo pro výrobu kelímků i dalších materiálů 
jako například povoskovaného papíru.Kelímek je vy-
užíván zpravidla jen pro jedno použití a pokud je ná-
poj zakupován, je často jeho cena účtována zvlášť, 
což zvyšuje cenu nápoje. Kelímky jsou v závislosti na 
použití i různě veliké. Pro konzumaci piva se využívají 
půllitrové, či třetinkové, pro čaj o objemu 0,2 decilit-
ru, či menší pro kávu z prodejních automatů.

Kelímek VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
0,02 l / 0,04 l 199 40 ks/balení
0,15 l / kávový  1804 100 ks/balení
0,18 l / kávový  1803 100 ks/balení
0,2  l / bílý 1801 100 ks/balení
0,2  l / pěnový  671 50 ks/balení
0,3  l / bílý    1806 100 ks/balení
0,5  l / průhledný 1802 50 ks/balení

kelímky > 

plastové nádobí a příbory 
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28 plastové nádobí a příbory 

příbory > 

Pro dětské akce, pikniky a velké zahradní akce.

Vidlička plastová bílá VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
délka 17 cm 1703 100 ks

Pro dětské akce, pikniky a velké zahradní akce.

Nůž plastový bílý VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
délka 17 cm 1123 100 ks

Pro dětské akce, pikniky a velké zahradní akce.

Lžíce plastová bílá VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
délka 17 cm 65 100 ks

Pro dětské akce, pikniky a velké zahradní akce.

Lžička kávová VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
délka 12 cm 625 100 ks

27

talíře, menu boxy, míchátka, misky, víčka > 

Menu-box je talíř, který uchovává potravinám stálou 
teplotu po delší dobu a chrání jídlo ze všech stran, 
může být 1-3dílný. Minimální odběr 50 ks.

Menu box 2 - dílný VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Menu box 2 336 50 ks

Talíře pro jednorázové použití. Z pevnějšího ma-
teriálu, který zajistí pevný tvar talíře při používání. 
Minimální odběr 100 ks.

Talíř plastový nedělený VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Průměr 22 cm 816 100 ks

Talíře pro jednorázové použití. Výrobek určený pro 
přímý styk s potravinami. Vhodné na teplé i studené 
pokrmy. Minimální odběr 100 ks.

Talíř plastový na polévku VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
0,5 l 1407 100 ks

Míchátko - náhrada za malé lžičky. Minimální odběr 
500 ks.

Míchátka VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
míchátka 543 500 ks

Miska a víčko 400ml VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
víčko 577 1000 ks
miska 326 1000 ksJednorázový plastový výrobek, který uchová potra-

vinu při převozu a jiné manipulaci. Vhodný pro teku-
té a křehké svačiny. Minimální odběr 1000 ks.
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28 papírové výrobky

Lepenkové ochranné rohy jsou vyráběny lepením 
a lisováním několika vrstev silné lepenky ve tvaru 
rovnostranného úhelníku, ve tvaru L nebo U v růz-
ných délkách dle přání zákazníka. Mohou být opat-
řeny samolepicí vrstvou nebo reklamním potiskem. 
Posilují stahování a stabilitu zásilek. Speciálně upra-
vené rohy mohou být používány pro ochranu vněj-
ších nebo vnitřních stran rolí nebo potrubí.

Ochranné papírové rohy VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
35 x 35 x 2 mm, délka 1 m 601 1 ks
50 x 50 x 3 mm, délka 1 m 603 1 ks

lepenky a proložky > 

Lepenka je vícevrstvý plošný materiál. Vlnitá le-
penka - dvou nebo třívrstvá struktura. Užití obecně 
v obalové technice - ochrana přednětů při trans-
portu

Lepenka papírová VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
50 cm x 150 m 1350 1 ks
105 cm x 150 m 155 1 ks/karton
120 cm x 150 m 520 1 ks/karton

balící papír > 

Vhodné pro nejširší použití balení potravin, 45 g/m2 
- Archy 70x96 cm - Cena za 10 kg balení (1 kg - cca 
40 archů u Havana papíru - cca 31 archů u perga-
mentového papíru)

Balící papír VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
70  x 96 cm havana 521 10 kg
70 x 96 cm pergament 379 10 kg

Proložky se používají k oddělení a ochraně jednotli-
vých dílů v přepravních obalech nebo na paletách. 
Množství na paletě - 700 ks. Prodej v libovolném 
množství.

Lepenka 3vvl - proložka VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
1200 x 800 mm, 270 g 507 1 ks
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papírové výrobky

sáčky kupecké, pokladní roličky, pytle, tácky, krabice > 

Sáčky pro balení potravin.

Sáčky kupecké VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
0,5kg - 14 x 23 cm 529 1 kg
1 kg - 17 x 28 cm 519 1 kg
1,5 kg - 20 x 33 cm 510 1 kg
3 kg - 25 x 41 cm 523 1 kg

Použití kvalitního papíru pro výrobu pokladních roli-
ček uspokojí nároky všech skupin zákazníků s ohle-
dem na kvalitu a cenu.

Pokladní rolička VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
38 mm x 70 m, dutinka 17 mm 549 1 ks
44 mm x 70 m, dutinka 17 mm 536 1 ks
53 mm x 60 m, dutinka 17 mm 534 1 ks

Papírový pytel třívrstvý 55 x 110 cm,standardní pa-
pírové pytle otevřené, lepené s dobrou pevností 
a odolností proti protržení vyrobeny z vysoce kvalit-
ního materiálu.

Papírový pytel VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
3-vrstvý, 55 x 110 cm 95 1 ks

Tácek papirový, materiál bílo-šedá lepenka. Všeo-
becné použití (na zákusky, na párek).

Tácky papírové č. 4 VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
tácky papírové č. 4 514 100 ks

Klopové krabice nabízí dokonalou ochranu výrob-
ku. Jednoduché a rychlé složení, klopy zajistíte lepící 
popř. vázací páskou. Krabice vyhotovena z 3-vrstvé 
lepenky, barva hnědá, dodávána v rozloženém sta-
vu.

Krabice 3vvl-klopová VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
778 x 382 x 230  mm 2223 1 ks
535 x 250 x 310 mm 2222 1 ks

29
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30 ostatní

Ochranná protinárazová bublinková obálka zaručí 
bezpečnou přepravu Vašich zásilek. Vhodné pro 
zasílání citlivých a křehkých předmětů, ale i běžné-
ho zboží. Obal je pevný, voděodolný, 100% recyklo-
vatelný a má nízkou hmotnost. Samolepící vrstva 
s krycím proužkem je kvalitní a trvanlivá.

Obálky bublinkové VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
12/B 120x215mm/140x225mm 1087 1 ks
18/H 270x360mm/290x370mm 2137 1 ks
19/I 295x445mm/320x455mm 2138 1 ks
4/14/D 180x265mm/200x275mm 1325 1 ks
180x165mm/200x175mm 2139 1 ks
16/F 215x340mm/240x350mm 2136 1 ks

obálky, xerografi cký papír > 

Plastové poštovní obálky jsou vyrobeny z vícevrstvé 
fólie. Jsou lehké, pevné, neprůhledné, nepromoka-
vé a snadno popisovatelné i bežnou propisovací 
tužkou. LDPE poštovní sáček, černobílá, kluzná. Síla 
60my, bez potisku

Plastová obálka VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
A2 450x600+50mm 2144 1 ks
A3 310x420+50mm 2142 1 ks
C3+ 350x460+50mm 2143 1 ks
C4 240x325+50mm 2141 1 ks

Ideální pro zasílání dokladů současně s balíkem (na-
lepeny na balík), zaručují okamžité dodání dokladů 
současně se zásilkou a zamezují problémům s do-
hledáváním dokumentů k zásilce. Obálky jsou velmi 
odolné proti povětrnostním vlivům pokud nedojde 
k jejich mechanickému poškození. Je možno je na-
lepit na prakticky jakýkoliv povrch. Jsou vybaveny 
samolepicím uzávěrem, který zajišťuje bezpečné 
doručení vložených dokladů příjemci.

Transportní obálka

Standardní, víceúčelový bílý papír, který je zárukou 
neměnné kvality na všech typech jednobarevných 
kopírovacích strojů. Použití: běžné kopírovací stroje, 
laserové a ink-jet tiskárny, faxy, psací stroje. - formát 
A4 - 500 listů v balíku - 5 balíků v kartonu - 80 g

Xerografi cký papír A4 VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Formát A4 216 500 listů

gumičky, laserové štítky, etiketovací příslušenství, obaly > 

Kleště na značení zboží v obchodech - dvouřádko-
vé nebo jednořádkové

Etiketovací kleště VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
BLITZ PH jednořadé 662 1 ks
Motex dvouřadé 6600 506 1 ks
JOLLY JH8 jednořadé 387 1 ks

Svazkovací gumičky pro domácnost, kancelář, tis-
kárny a zásilkové služby. Gumičky využijete pro od-
dělování přesných počtů drobných výrobků.

Gumičky svazkovací VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
průměr 40 mm 547 1 kg
průměr 80 mm, síla 3 mm 442 1 kg (600 ks) 

Štítky slouží pro tisk na laserových tiskárnách. Dodá-
vají se v arších. Cena je za 100 archů, které jsou ulo-
ženy v kartonu.

Laserové štítky EL smart VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
38 x 21,2 mm 901 100 ks
70 x 42,4 mm 22 100 ks
105 x 74 mm 1603 800 ks
105 x 148 mm 1609 400 ks
210 x 297 mm 150 100 ks

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
Formát A6 72 1000 ks
Formát A4 704 1000 ks
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ostatní

rukavice, nože > 

rukavice pracovní kombinace různobarvené lícové 
kůže - textil

Rukavice kůže/textil VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
rukavice textil/kůže 409 1 pár

pro domácnost, pro minimální rizika, z přírodního la-
texu

Rukavice gumové VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
rukavice gumové 1887 1 pár

Rukavice PE jednorázové. Balení na zavěšení s mož-
ností odtrhávání jednotlivých kusů.

Rukavice PE čiré VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
rukavice PE čiré 508 50 ks

Pevný a odolný odlamovací nůž, břit o šíři 18 mm 
uložen v plastovém pouzdře. Měkká zóna pro poho-
dlné držení. Integrovaná pojistka.

Nůž odlamovací VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
nůž 18 mm 415 1 ks
planžeta 18 mm 416 10 ks

31

Vinylové rukavice jsou nepudrované a neobsahu-
jí latex, nezpůsobují alergické reakce, proto jsou 
vhodné pro osoby se sklonem k alergii, jsou zakon-
čeny srolovaným lemem, pro snadné navlékání, 
pravolevé provedení.

Rukavice vinylové VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
rukavice vinylové 2094 100 ks

Kotoučky určené k použití do etiketovacích kleští.

Etiketovací kotoučky VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
16x23 dvouřadé 505 1 ks
16x23 oranžový 548 54 ks/karton
22x12 jednořadé CONTACT 503 42 ks/karton
25x16 Contak 527 36 ks/karton
25x16 oranžový 546 36 ks/karton
26x12 Contak 541 36 ks/karton
26x12 Contak oranžový 545 36 ks/karton

Tyto polštářky jsou vkládány do volného prostoru ko-
lem baleného výrobku v kartonu. Polštářky zabraňují 
pohybu výrobku v kartonu a zajišťují jeho bezpeč-
nou přepravu. Zákazník si může odtrhnout potřebný 
počet výplní. 

Fill-Air Cyclone výplňové 
polštářky

VARIANTY: KÓD: BALENÍ:
200 x 130 mm 2132 1 ks
přístroj lze pronajmout - info na tel. 566616676
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kontakt
OBALY VYSOČINA s.r.o.
Jamská 2498/67
Žďár nad Sázavou
591 01

IČ: 269 42 097
DIČ: CZ26942097

Telefon.: +420 566 616 676
Fax: +420 566 626 201, +420 566 616 671
E-mail: info@obalyvysocina.cz
Otevírací doba: pondělí - pátek 6.30 - 16.30 hodin

www.obalyvysocina.cz

5130117_obalyvysocina_katalogA4.indd   32 15.4.2013   15:21:15


