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Velikost člověka je dána velikostí toho, před čím je ochoten se sklonit.
P. Kosorin

6.2     lepidla tekutá, lepící tyčinky, rollery  
6.5     kancelářské lepící pásky  

6.6     montážní pásky 
6.7     korekční prostředky 
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tekutá lepidla

PRITT KLOVAFIX PRITT GAMAFIX
Tekuté lepidlo na papír. Snadné a čisté lepe-
ní pomocí roztěrky. Široké použití ve škole 
i v kanceláři.
Bez organických rozpouštědel.
Balení: 100 g.

Disperzní lepidlo k mnohostran-
nému použití. Lepí papír, dřevo, 
textil, keramické hmoty, fotogra-
fi e apod.
Nanáší se pomocí roztěrky.
Neobsahuje organická rozpouš-
tědla, vhodné i pro děti.
Balení: 100 g.

HERKULES
Tekuté disperzní lepidlo na papír, 
dřevo, korek, kůži a další savé ma-
teriály. Vodou ředitelné.
Netoxické. Vhodné pro kancelář, 
školu, domácnost i dílnu.

GLUFIX

PRITT PEN
Ideální pro lepení kartónu a pa-
píru. Jednoduché nanášení po-
mocí stěrky, praktické balení se 
stojánkem. Netoxické, vhodné 
pro kancelář i školu.
Balení: 40 ml.

Tekuté transparentní lepidlo. Vybave-
no kaučukovým ventilkem, který za-
braňuje vytékání. Ekologický výrobek 
neobsahuje rozpouštědla. Trvalé přile-
pení za 40 sekund. Neutrální vůně. Vo-
dou omyvatelné. Lepí papír, lepenku, 
fotografi e, textil.

KANAGOM

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL

Univerzální vodostálé tekuté lepidlo 
k širokému použití. 
Balení: 40 g.

Univerzální kontaktní lepidlo bez 
obsahu zdraví škodlivého cyklo-
hexanu a toluenu. Vhodné pro 
všechny druhy materiálů kromě 
polystyrenu, tefl onu, měkčené-
ho PVC, polypropylénu a poly-
etylénu.
Balení: 50 ml.

PATTEX CHEMOPRÉN 
EXTRÉM
Speciální kontaktní lepidlo bez 
obsahu zdraví škodlivého cy-
klohexanu a toluenu. Určené 
pro extrémně namáhané spoje. 
Odolává působení vody, tlaku 
i tepla. Univerzálně využitelné. 
Nevhodné pro polystyren, tef-
lon, měkčené PVC, polyetylén a 
polypropylén.
Balení: 50 ml.

Obj. číslo Cena
UHK 37,00

Obj. číslo Cena
UHG 36,80

Obsah Obj. číslo Cena
30g ULH30 20,00
130 g ULH130 38,00
240 g ULH 50,00

Obj. číslo Cena
UHP 25,40

Obsah Obj. číslo Cena
30 ml ULG30 13,90
50 ml ULG 14,90

Obj. číslo Cena
UHCHU 41,30

Obj. číslo Cena
ULK 16,00 

Obj. číslo Cena
UHCHE 44,10
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tekutá lepidla, vteřinová lepidla

POWER GLUE
Vteřinové lepidlo,  lepí  papír, textil, kůži, 
korek, dřevo, sklo, keramiku, kov, gumu, 
plasty. Práci usnadní i  samopropicho-
vací víčko - lepidlo otevřete pouhým 
pootočením. Opakované použití bez od-
straňování zaschlých částí díky speciální 
jehle v uzávěru, která zabraňuje zasy-
chání.  Praktické balení 3x1 g umožňuje 
postupné a hospodárné využití celého 
obsahu tuby  dle potřeby.

SUPER ATTAK
Sekundové lepidlo vysoké kva-
lity, vynikající vysokou pevností 
na pevných  a hladkých plo-
chách.
Jednoduché a bezpečné otevírá-
ní pro snadnou manipulaci.
Balení: 3 g.

SUPER ATTAK POWER 
GEL

SUPER BOND
Známé sekundové lepidlo. 
Vysoká kvalita, spolu se zají-
mavou cenou  z něj činí jedno z 
nejprodávanějších lepidel svého 
druhu.
Balení: 3 g.

Sekundové lepidlo gelové konzi-
stence. Nestéká a nekape.
Vhodný i pro savé materiály a 
svislé plochy. Po nanesení něko-
lik vteřin korigovatelný.
Balení: 3 g.

SUPER BOND POWER GEL

SUPER ATTAK
S.O.S. REPAIR
Pohodlné kapesní sekundové 
lepidlo, vždy po ruce. Plochý 
skladný obal z aluminiové fólie, 
odolný proti nárazu. Uzavíratel-
ná tuba na vícenásobné použití. 
Lepí porcelán, keramiku, kov, 
kůži, gumu, dřevo a většinu 
plastů.
Balení: 1,5 g.

Super Bond gel je univerzální 
supersilné  sekundové lepidlo. Je 
ideální pro rychlé opravy doma, 
v dílně či v autě, a to pro lepení 
keramiky, plastů, kovů, gumy, 
kůže, dřeva, korku, koženky, atd. 
Nestéká a nekape.
Balení: 2 g.

Speciální lepidlo na lepení a opravu obuvi, 
včetně sportovní obuvi. Lepí a pevně spojuje 
širokou škálu a kombinací materiálů: kov, guma, 
kůže, koženka, korek, plst, textil, měkčené PVC, 
ABS, pěnové materiály, dřevo apod. Zvláště 
vhodné pro lepení plastů o rozdílné tvrdosti 
jako jsou PVC, polykarbonát, plexisklo, ABS 
apod. Nevhodné pro lepení pěnového polysty-
rénu, PE, PP, tefl onu.
Balení: 50 ml.

PATTEX CHEMOPRÉN 
OBUV

Obj. číslo Cena
ULPG 36,10

Obj. číslo Cena
UHVAG 70,90

Obj. číslo Cena
UHVA 59,80

Obj.číslo Cena
UHVB 37,30

Obj. číslo Cena
UHVBG 40,00

Obj. číslo Cena
UHVAS 20,50

Obj. číslo Cena
UHCHO 49,80

Kvalitní sekundové lepidlo na le-
pení plastů, kovů, gumy, skla a 
keramiky.
Vynikající poměr – cena/výkon.
Balení: 3 g.

SUPER GLUE CONCORDE

Obj. číslo Cena
ULS 5,60
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lepicí tyčinky, lepicí rollery

LEPICÍ TYČINKY KORES TESA EASY STICK
Lepicí tyčinky pro rychlé a přesné 
lepení. Lepí papír, karton, lepen-
ku, fotografi e, trvale přilepí za 
40 sekund.

Ekologická lepicí tyčinka, vyrobená 
ze 100% recyklovaného plastu, 
obsahuje lepidlo bez rozpouštědel. 
Lepí papír, karton, fotografi e,látku, 
fi lc, korek a kůži. Zbytky lepidla lze 
vyprat již při 30° C. Trojhranný tvar 
umožňuje přesné lepení krajů, hran 
a bodů.

LEPICÍ TYČINKY CONCORDE
Lepicí tyčinky pro rychlé a snadné le-
pení papíru, kartónu, fotografi í a leh-
kého textilu.

LEPICÍ PASTA BÍLÁTESA LEPIDLO VE SPREJI

PRITT LEPICÍ ROLLER ON&OFF
Lepicí roller pro rychlé, přesné a čisté 
lepení, obsahuje 14 m  pásky. Opě-
tovně odnímatelný (on&off ) - lepený 
předmět pevně drží, lze však sundat  
a po sejmutí nezanechává stopy le-
pidla. Slouží k dočasnému přichycení 
papíru, kartónu, fotografi e, vhodný 
i pro lepení fólií a umělých hmot.Vy-
potřebovanou lepicí náplň lze doplnit  
výměnnou kazetou.

Lepidlo v tubě ve formě polotuhé  bílé 
lepící pasty. Ideální pro lepení papíru, kar-
tonu, lepenky, fotografi í atp. Vhodné pro 
kancelář, domácnost, dílnu i pro modeláře. 
Je netoxické, nevýbušné, nehořlavé.

tesa® lepidlo ve spreji  vhodné pro lepení 
rozsáhlých  povrchů. Lepí  papír, karton, 
plst, tkaniny,  korek,  kůži, kov, sklo, por-
celán, keramiku plasty a  molitan. Lepidlo 
je vysoce odolné  vůči teplu, ideální pro 
práci v  grafi ckém designu, reklamě a 
propagaci.

Lepící tyčinka pro jednoduché a 
přesné lepení papíru, kartónu a 
fotografi í. Lepidlo tuhé konzis-
tence se neroztéká a zaručeně 
nevyteče do tašky či na stůl. 
Z pouzdra vysouváme lepidlo 
otáčením spodního dílu 
a po použití opět zašroubujeme.

PRITT STICK

PRITT LEPICÍ ROLLER  PERMANENT
Lepicí roller pro rychlé, přesné a čisté 
lepení, obsahuje 14 m pásky. Trvale 
lepící (permanent) - lepí okamžitě, 
umožňuje přesné nanesení lepidla, 
neroztéká se. Slouží k trvalému při-
lepení papíru, kartónu, fotografi e, 
vhodný i pro lepení fólií a umělých 
hmot. Vypotřebovanou lepicí náplň 
lze  nahradit výměnnou kazetou.

COCORDDEECORDDEE
le-

eh-eh-

Obsah Obj. číslo Cena
8 g UL8 16,10
15 g UL15 23,90
20 g  UL20 29,50
40 g UL40 41,90

Obsah Obj. číslo Cena
12 g UTL12 26,90
25 g UTL25 45,40

Obsah Obj. číslo Cena
8 g VL8 9,20
15 g VL15 15,10
36 g VL36 30,00

Obsah Obj. číslo Cena
50 g UZDRAGO50 8,00
75 g UZDRAGO75 11,10

Obsah Obj. číslo Cena
500 ml UTLS 344,00

Popis Obj. číslo Cena
Celý strojek UHRNP 109,00
Náhr.kazeta UHKNP 77,90

Obsah Obj. číslo Cena
10 g UHP8 14,10
20 g UHP17 26,00
40 g UHP36 40,20

Popis Obj. číslo Cena
Celý strojek UHRP 109,00
Náhr.kazeta UHKP 77,90

06inn_LEP-12-final.indd   406inn_LEP-12-final.indd   4 10.12.12   19:5310.12.12   19:53
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kancelářské lepicí pásky

SAMOLEPÍCÍ PÁSKY TRANSPARENTNÍ
Průhledná lepicí páska z polypropylenu pro nejšir-
ší použití s vysokou pevností a výbornými lepící-
mi vlastnostmi.

SAMOLEPÍCÍ PÁSKY BAREVNÉ
Samolepící barevné pásky z po-
lypropylenu pro širokou škálu 
použití. Šíře 15 mm, návin 10 m.

TESAFILM® INVISIBLE SAMOLEPÍCÍ 
PÁSKA POPISOVATELNÁ

SAMOLEPÍCÍ PÁSKA TESAFILM® CLEAR
Samolepící páska zcela průhled-
ná, vhodná pro jakékoliv použití. 
Prakticky neviditelná na většině 
lepených ploch. Tyto čiré lepicí 
pásky jsou mimořádně průhledné, 
nežloutnou a díky správné aplikaci 
vydrží po dlouhou dobu. Ideální 
pro neviditelné spoje, opravy, spo-
jování, upevnění a balení.

Polypropylenová samolepící 
páska, neviditelná na bílém 
papíře a matných površích. Lze 
na ni psát a neovlivňuje doku-
menty při kopírování. Páska 
lepí spolehlivě, je odolná proti 
stárnutí – nežloutne. Snadno a 
rychle odstranitelná z pevných 
povrchů.  Možno použít do 
většiny odvíječů kancelářských 
pásek.

SCOTCH SAMOLEPICÍ PÁSKA CRYSTAL SCOTCH SAMOLEPICÍ PÁSKA MAGIC
Popisovatelná samolepicí bankovní 
páska v praktickém zásobníku. Nevi-
ditelná, nehlučná, vhodná ke každo-
dennímu použití. Šířka 19 mm, návin 
7,5 m.

Krystalicky čirá lepící páska pro uni-
verzální použití. Praktický zásobník 
chrání pásku a usnadňuje manipulaci 
a dělení pásky. Vysoce odolná proti 
stárnutí - neodlepuje se. 
Šířka 19 mm, návin 7,5 m.

Popisovatelná samolepící páska. Po aplikaci zcela neviditelná, nežloutne. Vhodná na 
opravu dokumentů, spojování položek na kopírování. Na fotokopii nezanechává stopu. 
Pásky, včetně kruhového středu, jsou vyrobeny z přírodního materiálu celulózy - obno-
vitelného  přírodního produktu. 
Kartónový obal je vyroben z 
82  % z recyklovaného materi-
álu. Výrobek šetrný k přírodě.

Průhledná lepicí páska., kterou 
lze snadno a pohodlně odtrhnou 
rukou. Nejlepší řešení nejen pro 
děti , ale i pro každou kancelář či 
domácnost.  
Vroubkovaný okraj pro snadné 
odtržení , pohodlná, jednoduchá 
a bezpečná práce 
Šířka: 19 mm, návin 25 m.

PRITT UŽ NIKDY NŮŽKYSCOTCH SAMOLEPICÍ PÁSKA MAGIC 810

Balení Obj. číslo Cena
12 mm x 10 m UT1210 3,80
12 mm x 33 m UT1233 6,30
15mm x 10 m UT1510 4,60
15mm x 33 m UT1533 8,70
15mm x 66 m UT1566 10,00
19mm x 10 m UT1910 3,10
19mm x 33 m UT1933 7,20
19mm x 33 m s odv. strojkem      UT1933S 19,90
19mm x 66 m UT1966T 15,10
25 mm x 10 m UT2510 6,20
25 mm x 33 m UT2533 10,90

Barva Obj. číslo Cena
Bílá UT1510B 5,90
Žlutá UT1510ZL 5,90
Červená UT1510CE 5,90
Modrá UT1510M 5,90
Zelená UT1510Z 5,90
Černá UT1510C 5,90

Popis Obj. číslo Cena
33 m x 19 mm UT1933PO 37,40

Popis Obj. číslo Cena
33 m x 19 mm čirá UT1933C 37,40

Obj. číslo Cena
3MD61975 31,20

Obj. číslo Cena
3M105 31,20

Rozměr Obj. číslo Cena
19 mm x 33 m 3M810 71,80

Obj. číslo Cena
UHTP 69,80
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oboustranné a montážní pásky

ODVÍJEČ LEPICÍ PÁSKY TESA OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY
Praktický zásobník na lepící pásky 
Scotch. Elegantní tvar spolu s 
decentní černou barvou z něj vy-
tváří vkusný a praktický doplněk 
psacího stolu.

Oboustranná páska  extra tenká a prů-
hledná - ideální pro nenápadné a dlou-
hodobé použití. Obě pásky  lze snadno 
odtrhnout rukou.  Jednoduché sejmutí  
papírového obalu z pásky po jejím nale-
pení na místo. Oboustranné lepicí pásky 
drží pevně a dokáží připevnit i velkofor-
mátové fotografi e a plakáty , pomohou 
zabalit  dárek, připravit individuální de-
koraci, či zrealizovat kreativní řemeslný 
nápad.

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA SCOTCH

MONTÁŽNÍ PÁSKY SCOTCH
Vysoce odolná oboustranně lepí-
cí montážní páska . 
Supersilnou pásku lze použít při 
teplotách od -40 °C do 90 °C.
Šířka 19 mm, návin 1,5 m.

Extrémně odolná nevysychavá 
páska. Oboustranně vysoce lepící, 
v průhledném zásobníku. Transpa-
rentní.
Šířka 12 mm, návin 6,3 m.

MONTÁŽNÍ PÁSKY PĚNOVÉ
Oboustranně lepící permanentní 
montážní  pásky vysoké kvality na-
bízíme ve dvojím provedení. Role 
- návin 1,9 m, šířka  12,7 mm,  čtve-
rečky  o rozměru 25,4 x 25,4 mm, 
balení obsahuje 16 ks. 

TESA®TACK - OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ PODLOŽKY
Lepící podložky vhodné pro přilepení papíru, fo-
tografi í, lehkých plakátů atp. Jsou extrémně ten-
ké a průhledné. Snadná aplikace, po odstranění 
nezanechávají mastné skvrny. Lze umístit i na 
skleněnou tabuli či zrcadlo při zachování čistoty 
povrchu. Lze opakovaně  použít. Odolné proti UV 
záření, vhodná alternativa k magnetům a připí-
náčkům.
1 balení obsahuje 60 podložek.

TESA  POWER STRIPS 
Chytré řešení pro upevnění plakátů, grafů 
nebo výkresů a jejich následné odstranění 
beze stop. Plakáty mohou být vyměněny 
nebo odstraněny, přičemž povrch i pla-
kát zůstane nepoškozen. Jeden proužek 
udrží až 1,5 kg . Lze použít i na citlivých 
plochách, jako jsou tapety nebo lakované 
plochy. Díky speciálnímu tvaru ideální pro 
lehké a citlivé materiály, atd. 
Balení obsahuje 10 ks.

PRITT LEPÍCÍ GUMA
Univerzální lepicí guma na dočasné 
přilepení drobných předmětů. Ideální
náhrada špendlíků, lepicí pásky, připí-
náčků, na upevňování fotografi í, pla-
kátů, kreseb, kalendářů, dekorací na 
stěnu, okna, stůl, dveře, palubní des-
ky. Po promnutí je guma připravená 
na použití. Vhodné i k opakovanému
použití.
Balení: 65 čtverečků.

ÉÉ Í Í ŽŽ

ÁÁSKSKYYSKSK

Obj. číslo Cena
3MC38 96,90

Popis Obj. číslo Cena
7,5 m  x 12 mm UT127O 44,50
7,5 m  x 12 mm s odvíjecím strojkem UT127OS 54,50

Typ Obj. číslo Cena
Supersilná 3M3419 162,80
Standardní 3M331915 107,00

Typ Obj. číslo Cena
Typ 110- páska 3M110 66,80
Typ 111– čtverečky 3M111 61,90

Obj. číslo Cena
UTLPO 60,20

Obj. číslo Cena
3M136 59,00

Objednací číslo Cena
UT5800 93,40

Objednací číslo Cena
UHPFI 48,90
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korekční prostředky suché, tekuté

TESA® ROLLER S VÝMĚNNOU KAZETOU 4,2 MM
Ekologický korekční roller, vyrobený z 100% z recyklovaných plastů. Pro rychlé, suché a 
čisté opravy textů. Nezanechává tmavé stíny na kopiích. Možnost okamžitého přepsání 
opraveného  textu. Snadná výměna náplně. Plastový nosič korekčního media vyztužen 
proti přetrhnutí. 

KORES AQUA

TESA® KOREKČNÍ ROLLER 
S BOČNÍM ODVÍJENÍM
Ekologický korekční roller, jehož tělo je vyrobeno z 
100% recyklovaných plastů. Jedinečná konstrukce 
s bočním odvíjením. Můžete ho držet stejně jako 
tužku. Zajistíte tak přesnou, rychlou a hladkou apli-
kaci bělícího proužku, přičemž na něj lze ihned začít 
znovu psát.

Rychleschnoucí opravný lak s vynikající krycí schopností, vytváří hladký, nepopraskaný 
povrch, který nezanechává stíny na kopiích. Lahvička s míchací kuličkou, šroubovacím 
uzávěrem a aplikačním štětečkem nebo houbičkou pro snadnou aplikaci. Ředitelný vo-
dou.

PRITT KOREKČNÍ ROLLER 4,2 MM + 8,4 MM
Korekční strojky s výměnnou náplní pro rychlé, přesné a suché korigování. 
Nanesený opravný fi lm je suchý, text lze ihned  přepsat. Na kopiích nezanechává opra-
vený text tmavé okraje a stíny. Lze použít na papír i fólie. Šíře 4,2 mm je ideální pro 
opravu textů psaných strojem, šíře 8,4 mm pak pro opravu rukopisů a strojopisných 
textů v šíři  více řádků. 
Balení obsahuje 14 m pásky.

PRITT KOREKČNÍ COMPACT ROLLER 
4,2MM + 8,4MM
Malý a praktický korekční strojek, vhodný pro kancelář i na cesty. Nanesený 
suchý fi lm lze ihned přepsat, na kopiích nezůstávají tmavé stíny a okraje. Dodáváme ve 
dvou šířkách: 4,2 mm pro korekci strojového textu a  8,4 mm pro rukopisy a víceřádkové 
opravy strojopisů.
Balení obsahuje 8,5 m pásky.

PRITT KOREKČNÍ PERO
Korekční pero pro jednoduchou a bodově přesnou 
korekci. 
Nově konstruovaný korekční hrot, rychleschnoucí 
lak vytvářející hladký, nepopraskaný povrch a neza-
nechávající stíny na kopiích. Nutná schnoucí doba, 
po které lze spolehlivě psát: 45 s.
Balení: 9 ml

aných strojem, šíře 8,4 mm pak pro opravu rukopisů a s
řádků.
14 m pásky. avy strojopisů.

ení obsahuje 8,5 m pásky.

p

Popis Obj. číslo Cena
Celý strojek UTR4 96,60
Náhr.kazeta UTK4 66,20

Popis Obsah Obj. číslo Cena
Se štětečkem 20 ml ULA 15,10

Popis Obsah Obj. číslo Cena
S houbičkou 25 ml ULAS 22,20

Obj. číslo Cena
UTC 62,70

PrittRoller 8,4 mm Obj. číslo Cena
Celý strojek UHR8 98,00
Náhr.kazeta UHK8 69,50

PrittRoller 4,2 mm Obj. číslo Cena
Celý strojek UHR4 98,00
Náhr.kazeta UHK4 69,50

Pritt Compact Roller Obj. číslo Cena
Šíře 4,2 mm UHC4 60,00
Šíře 8,4 mm UHC8 60,00

Obj. číslo Cena
UHKT 44,50
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korekční prostředky suché

KOREKČNÍ STROJEK 2WAY
Korekční strojek 2WAY je unikátní strojek s ergonomickým pogumovaným měkkým po-
vrchem. Vhodný pro praváky i pro leváky. Vhodný pro všechny druhy korektur.
Šířka pásky 4,2 mm, délka 6 m.

KORES ROLL-ON
Jednorázový strojek s opravnou páskou pro suchou korekci. Nová koncepce pásky - 
nevysychá. Šířka pásky 4,2 mm ideální pro opravu strojopisného textu.
Délka pásky 8,5 m nebo 14,5 m.

Unikátní korekční strojek Scooter s kolečky pro rychlou, přesnou a stabilní korektu-
ru. Atraktivní design strojku ve veselých duhových barvách: žluté, oranžové, červené, 
modré a zelené.
Délka pásky 5 m, šířka 4,2 mm.

KORES  SCOOTER

WOODY ROLL ON X-TRA LONG
Korekční strojek  pro všechny typy suchých korektur. Tělo strojku ze vyrobeno 100% 
směsi rozmělněného dřeva, obal je z recyklovaného papíru. Delší páska znamená 
méně odpadu. Vysoce kvalitní ekologicky šetrný výrobek.
Šířka pásky 4,2 mm, návin korekčního strojku je 14,5 m.

BEGREEN STISKACÍ KOREKTOR

KOREKČNÍ ROLLER CONCORDE

Stiskací korektor s výměnnou náhradní páskou a velice atraktivním de-
signem. Délka pásky 6 metrů, šířka stopy 4 mm.Přátelský k životnímu pro-
středí. Strojek vyroben z 88,4 % z recykl. materiálu (nezahrnuje vyměnitelné 
části), kazeta vyrobena z 61,7 % z recykl. materiálu.

Roller pro suchou korekci s možností  okamžitého  přepsání.. Tato techno-
logie korekce textů, umožňuje čistou a přesnou opravu textu, nezanechává 
tmavé okraje a stíny na kopiích. 
Šířka pásky 5 mm, délka 8 m.y ,

Obj. číslo Cena
ULRW 47,20

Délka pásky Obj. číslo Cena
8,5 m ULR 33,70
14,5 m ULRX 48,20

Obj. číslo Cena
ULRO 36,40

Obj. číslo Cena
ULRXW 49,40

Popis Obj. číslo Cena
Strojek PI8020 76,20
Náhr.kazeta PI8021 45,20

Obj. číslo Cena
VOPR 14,30
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