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AKČNÍ NABÍDKA

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
SPECIÁLNÍ AKCE PROTI PANDEMII

NA POSLEDNÍ STRANĚ LETÁKU
Platnost letáku od 18. 5.

do 18. 9. 2020
nebo do vyprodání zásob

Obj. číslo
0100IB

Cena bez DPH

68,70
Cena s DPH

83,10

Obj. číslo
UL20

Cena bez DPH

24,90
Cena s DPH

30,10

Obj. číslo
VA9794700

Cena bez DPH

15,60
Cena s DPH

18,90

Obj. číslo
AVECLE139
Cena bez DPH

182,00
Cena s DPH
220,20

Obj. číslo
0100MZ

Cena bez DPH

86,90
Cena s DPH
105,20

Lepicí tyčinky Kores 20 g
- obsahuje glycerin pro jemné lepení
- čistá a hladká aplikace
- vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou
  životnost
- lepí všechny druhy papíru
- lepí trvale za 60 sekund
- neobsahuje rozpouštědla, kyseliny,
  netoxická
- ideální pro použití doma, v kanceláři
  i ve škole
- lehce vypratelné
- vyrobeno v ČR

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 
PRO ROK 2020
V souvislosti s ustanoveními zákona o zaměstnanosti č.
367/2011 Sb. ze dne 6. 11. 2011 uvádíme, že společnost
EMIT -CZ sociální podnik, s. r. o. a Hands, s. r. o. jsou opráv-
něny poskytovat náhradní plnění pro své odběratele.

Pro naše zákazníky jsme schopni zaručit poskyto-
vání náhradního plnění v plné výši po celý
kalendářní rok 2020.
Společnost EMIT -CZ sociální podnik, s. r. o. a Hands, s. r. o. 
jsou zaměstnavatelé s nadpolovičním podílem osob se zdra-
votním postižením a jsou tak ze zákona oprávněny vystavovat
tzv. potvrzení o náhradním plnění, které definuje zákon
č. 367/2011 Sb. - nahrazující povinnost zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4 %.
  
Zákazníkům, požadujícím dodávku zboží s poskytnutím 
náhradního plnění bude k ceně na faktuře připočten mani-
pulační poplatek ve výši 2,5 %.
 Na spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci
EMIT CZ sociální podnik, s. r. o. a Hands, s. r. o.

Multicopy Zero
Univerzální víceúčelový papír pro všechny kancelářské stroje. Emisní 
emise skleníkových plynů produkované výrobou Multicopy Zero a její pře-
pravou konečnému uživateli jsou kompenzovány čistou nulou nákupem 
vysoce kvalitních uhlíkových kreditů. Papír má vynikající funkčnost a nabízí 
skvělé výsledky tisku barevného i čer-
nobílého.
Balení: 500 listů
Gramáž: 80 g/m²
Výrobce: StoraEnso, Švédsko
Bělost: 168
Opacita: 92
ISO: 9706

Koupí papíru Multicopy Zero přispívá-
te k snížení emisí C02. Jedna krabice 
Multicopy Zero odpovídá kompenzaci 
emisí vytvořených za asi 52 km jízdy 
autem.

Image Business A4
Multifunkční, jasně bílý kancelářský papír vhodný pro každodenní obchodní komu-
nikaci. Ideální pro širokou škálu komunikačních prostředků od interních reportů 
po externí prezentace s použitím barevných textů a grafiky. PEFC certifikace.

Balení: 500 listů
Gramáž: 80 g/m²
Výrobce: Mondi
Bělost: 161
Opacita: 92
ISO: 9706

Image Volume A4
Univerzální papír, vhodný pro vysoce objemový tisk a kopírování na všech 
typech tiskáren a kopírek ve formátu A4.

Balení: 500 listů
Gramáž: 80 g/m²
Výrobce: Mondi
Bělost: 146
Opacita: 90
ISO: 9706

Dezinfekční utěrky
SEPTOCLENIUM
Desinfekční utěrky se zvýšeným obsahem alkoholu pro účinnou ochranu před 
viry a bakteriemi. Jednorázové vlhčené utěrky se snadno používají a jsou účin-
ným prostředkem pro dezinfekci 
rukou, různých povrchů, pracovních 
ploch a osobní elektroniky… Dodává-
ny v zavařeném sáčku, který lze zno-
vu uzavřít například kancelářskou 
svorkou. Jednou utěrkou lze vydezin-
fikovat cca 0,5 m² plochy.
Balení: 100 ks

Data Copy A4
Špičkový papír vysoké kvality, vhodný pro vysokokapacitní tisk s použitím duplexu.
Papír se vyznačuje bělostí, příjemnou lidskému oku, vysokou opacitou a hladkostí. 
Vhodný pro všechny typy tisku, včetně vysokorychlostního. Díky své mimořád-
né hladkosti – 150 ml/min – a nízké prašnosti, garantuje papír hladký průchod 
strojem, nezanáší tiskové hlavy a snižuje tak náklady na údržbu tiskových a ko-
pírovacích zařízení. Papír je držitelem ekoznačky EU Ecolabel a certifikátu FSC.

Balení: 500 listů
Gramáž: 80 g/m²
Výrobce: UPM
Bělost: 170
Opacita: 95
ISO: 9706

Kuličkové pero ICO
Antibakteriální kuličkové pero nabízí řešení všude tam, 
kde velké množství lidí používá tytéž psací potřeby. Stis-
kací kuličkové pero s vyměnitelnou náplní modré barvy. 
Antibakteriální úprava plastu, ze kterého je vyrobeno 
tělo pera, spolehlivě snižuje riziko infekce a zastavuje 
šíření bakterií. Plastové části pera obsahují ionty stříbra 
Biomaster, které poskytují antibakteriální ochranu-
-biocidní účinnou látkou je sklo s příměsí fosfátu stříbra. 
Certifikované antibakteriální vlastnosti během 24 hodin 
eliminují 99,99 % choroboplodných zárodků na povrchu. 
Antibakteriální přípravky ICO mají celoživotní účinnost.
Náhradní náplň: 4406
Šíře stopy: 0,8 mm. Délka stopy: 2500 m.

NO

RD
IC ECOLABEL

®

®

Protože:
- jsme stabilní česká firma s vysokou 
perspektivou rozvoje do budoucnosti.
- pomáháme těm, kteří se bez pomoci 

druhých neobejdou.
Za činnost v této oblasti 

jsme byli oceněni cenou Via Bona pro malou 
a střední firmu.

- naší snahou je šetřit Vaše náklady – 
nejprodávanější položky Vám nabízíme 

po celý rok za akční ceny.
- u všech výrobků uvádíme důležité 

kvalitativní parametry a tyto výrobky 
pak skutečně dostanete.

- máme sehraný tým zkušených 
zaměstnanců, z nichž většina 

pracuje ve společnosti již od jejího vzniku.
- na vyžádání zajistíme dodávku zboží 

formou náhradního plnění.

Proč byste si měli vybrat 
právě nás?

Obj. číslo
0100IV

Cena bez DPH

63,90
Cena s DPH

77,30

Obj. číslo
0100DA

Cena bez DPH

79,80
Cena s DPH

96,60

B R N O  |  K R O M Ě Ř Í Ž

Zářivě bílý papír a zářivě čisté prádlo 
budete mít při zakoupení 50 balíčků 

papíru, ke kterým dáme 1 litr pracího 
prostředku Persil.

Zdravé osvěžení Vám 
poskytne ovocný džus Hello, 
který přibalíme k 15 balení 

papíru.

Vynikající prostředek 
na ruční mytí nádobí 
Pur 450 ml získáte 

při nákupu 30 balíčků 
papíru.

1 balení (5 kusů) grilovacích 
tácků z pevné alu fólie Vám 
přibalíme k zakoupeným 25 

balíčkům papíru.

Praktické balení 
dezinfekce na ruce 

k vám připutuje 
se 4 zakoupenými 

tyčinkami.
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Balící pásky
Kvalitní a cenově velmi zajímavé lepicí pásky pro spolehlivé lepení krabic, kartonů, 
převazování různých předmětů atp. Pásky jsou vyrobené z pevného polypropyle-
nu, tloušťka fólie 23 µm s vysokou dotekovou lepivostí díky silné vrstvě 15 -16 
µm kvalitního akrylátového lepidla. Akrylátové lepidlo je méně vhodné pro lepení 
při nižších teplotách, odolává lépe expozici UV záření a teplotě do 60 °C. Celková 
tloušťka pásky 38-39 µm.
Šířka pásky 48 mm, návin 60 m.

Barva Obj. číslo
Transparentní UT566TN
Hnědá UT566HN

1

2

3
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210 x 297 1 ks

Obj. číslo Typ toneru Barva
Počet 
stran

Cena bez 
DPH

Cena s
DPH

YQ2612AK HP Q2612A černá 2000 300,00 363,00
YCB435AK HP CB435A č. 35 A, HP LaserJet P1005 černá 1500 320,00 387,20
YCB436AK HP CB436A č. 36 A černá 2000 320,00 387,20
YCE278AK HP CE278A černá 2100 320,00 387,20
YCE505AK HP CE505A LaserJet P2035, P2055 černá 2300 360,00 435,60
YC283AK HP CF283A LaserJet P2055 černá 1500 260,00 314,60

Print etikety Louisa
Žádané Print samolepící etikety naší privátní značky, vhodné pro černobílý i barevný 
potisk v laserových a inkoustových tiskárnách a kopírkách. Bezpečnostní okraje po 
obvodu archu minimalizují riziko zanesení lepidla do tiskového zařízení. Široké spek-
trum využití. Jen bílé provedení.
Balení: 100 archů.

Kartónové krabice
Krabice z třívrstvé lepenky pro balení a zasílání objemnějších materiálů. Vhodné 
i pro krátkodobé skladování. Dodáváme v rozloženém stavu, snadné skládání bez 
použití nástrojů a lepicích prostředků.

Šířka role Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 mm BAFOL 88,20 106,70
100 mm BAFOL10 22,00 26,60

Rozměr mm (d x š x v) mm Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
200 x 100 x 100 BK201010 2,90 3,50
200 x 150 x 100 BK201510 3,20 3,90
200 x 200 x 150 BK202015 5,10 6,20
300 x 200 x 100 BK302010 5,30 6,40
350 x 200 x 200 BK352020 7,50 9,10
400 x 300 x 300 BK403030 14,20 17,20
500 x 300 x 300 BK503030 15,30 18,50
600 x 400 x 300 BK604030 22,30 27,00

Přenosný box
Pevný přenosný box s nosností až 100 kg. S praktickými zpevněným výřezy pro 
snadný přenos boxu.
Rozměry: 468 x 267 x 286 mm

Samolepicí kostky Hopax
Samolepicí bločky 76 x 76 mm ve tvaru kostky. Každá kostka obsahuje 400 lístků.
Mix pastelových barev: růžová, modrá, zelená, žlutá.
Mix neonových barev: červená, žlutá, růžová, oranžová, zelená.

Typ Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Obálka B4 250 ks OB4K250 308,00 372,70
Obálka C4 250 ks OC4K250 267,00 323,10
Obálka C5 1000 ks OC5S 414,00 500,90
Obálka C6 1000 ks OC6S 239,00 289,20
Obálka DL 1000 ks ODLS 299,00 361,80
Obálka DL okénko 1000 ks ODLOS 345,00 417,50

Obálky
Obálka C4 (229x324 mm) bílá, samolepící s krycí páskou
Obálka C5 (162x229 mm) samolepící, bílá
Obálka C6 (114x162 mm) samolepící, bílá
Obálka DL (110x220 mm) samolepící, bílá 
bez okénka, s okénkem
Obchodní taška C4
Obchodní taška B4

1

2
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Šíře (mm) Průměr (mm) Ø dutinky Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
57 35 12 BKT573512 4,90 5,90
57 40 12 BKT574012 5,50 6,70
57 45 12 BKT574512 6,20 7,50
57 50 12 BKT575012 7,00 8,50
57 50 17 BKT575017 7,00 8,50
57 60 12 BKT576012 10,50 12,70
57 60 17 BKT576017 10,20 12,30
80 60 12 BKT806012 13,90 16,80
80 60 17 BKT806017 12,90 15,60
80 70 12 BKT807012 20,20 24,40
80 70 17 BKT807017 18,90 22,90
80 80 12 BKT808012 24,10 29,20
80 80 17 BKT808017 23,50 28,40

Šířka hřbetu Obj. číslo
75 mm UAPK75C
50 mm UAPK50C

Kotoučky z teplocitlivého pa-
píru 1+0 (originál bez kopie)
Kotoučky pro tisk termálním tiskem, vhodné do pokladen a platebních terminálů.
Snadné použití bez nároků na doplňování toneru či inkoustu do tiskárny. Vyrobeny
z kvalitního papíru 48 g/m². Papír chraňte před slunečními paprsky, skladujte při
teplotě nepřesahující 40 °C, chraňte před měkčeným PVC, uhlovým a samopropi-
sujícím papírem, organickými rozpouštědly, čpavky, oleji, změkčovadly a lepidly. Pro 
účetní potřeby je vhodné doklad okopírovat.

Cena bez DPH

19,90
Cena s DPH

24,10

Cena bez DPH

20,50
Cena s DPH

24,80

Cena bez DPH

10,90
Cena s DPH

13,20

6

Kompatibilní tonery
Kompatibilní tonery jsou cenově zajímavou alternativou k tonerům od výrobce
tiskárny, obvykle označovaným jako originální tonery. Jejich používáním uspoříte 
mezi 25 - 50 procenty ceny. Nabízené tonery byly vyrobeny podle norem kvality 
ISO 9001 a 14001.

Provedení Počet lístků Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Pastel Mix 4 x 100 HO21013 33,20 40,20
Neon Mix 5 x 80 HO21012 47,20 57,10
Neon Žlutá 400 HO21010 45,10 54,60
Pastel Žlutá 400 HO21072 31,60 38,20

„ČLOVĚK SE NEMUSÍ BÁT ŽÁDNÉ KRIZE; MĚL BY SE OBÁVAT JEN TOHO, 
ABY HO V KRIZI NEOSLEPILO ZOUFALSTVÍ, ZTRÁTA NADĚJE.“

TOMÁŠ HALÍK

Balící pásky tesa®
Samolepící pásky k balení kartonů a krabic. Vhodné pro balení středně těžkých 
zásilek a balíků a pro svazkování. Výborná lepivost i při nižších teplotách, odolné 
proti přetržení. Pásky jsou vyrobeny z kvalitní, pevné polypropylenové fólie
o tl. 25 μm a lepidla ze syntetického kaučuku ve vrstvě 18 μm.
Celková tloušťka pásky je 43 μm. Šířka pásky 48 mm, návin 66 m.

Cena bez DPH

121,00
Cena s DPH
146,40

Rozměr [mm] Etikety/arch Obj.číslo
52,5 x 21,2 52 ks E5221LA
70 x 36 24 ks E7036LA
105 x 42,3 14 ks E10542LA
105 x 74 8 ks E10574LA
105 x 148 4 ks E105148LA
210 x 297 1 ks E210297LA

Barva Obj. číslo
Transparentní UT566T
Hnědá UT566H

Cena již od
239,00

bez DPH
cena s DPH 289,20

Cena již od
260,00

bez DPH
cena s DPH 314,60

Pákový pořadače Emba A4
Kvalitní pákové pořadače A4 z ekologicky šetrné pevné lepenky. Vnější potah-
-tmavý mramor, vnitřní potah -světle šedý mramor. Hřbetní otvor pro snadnou 
manipulaci. Nalepený hřbetní štítek. Šířka hřbetu 75 mm a 50 mm.

Cena již od
4,90

bez DPH

cena s DPH 5,90

Obj. číslo
UAPB468
Cena bez DPH

42,70
Cena s DPH

51,70

Cena již od
2,90

bez DPH
cena s DPH 3,50

Skartovač Dahle PaperSAFE 
22084
Mobilní skartovač pro malé a domácí kanceláře s oddělenou skartací CD 
bez nutnosti mazání a  údržby. Automatický stop/start motoru, funkce 
zpětného chodu. Energeticky úsporný zpětný režim.

Parametr DAHLE PaperSAFE 22084
Stupeň utajení GDPR P-3/T-3/E-2
Šíře řezu(mm) 4 x 45
Pracovní šíře (mm) 226
Kapacita řezání (listů A4 80 g m²) 8
Rychlost skartace 6 m/min
Objem odpadové nádoby (l) 25
Automatické spouštění ano
Náhodná skartace seš. sponek ano
Oddělená skartace CD ano
Rozměry (mm) 420x343x250
Hmotnost(kg) 6,3
Cena bez DPH 2149,00
Cena s DPH 2600,30
Objednací číslo XSD22084

25
objem nádobytyp řezu

kapacita

8

Cena bez DPH

2149,00
Cena s DPH
2600,30

Smršťovací fólie transparentní
Pevná průhledná fólie, která fixuje a chrání zboží proti vlhkosti a mechanickému 
poškození. Váha 2,1 kg včetně dutinky, váha samotné dutinky 680 g (platí pro šířku 
500 mm), tloušťka fólie 23 mic.
Výrobce: Nadobal

Cena již od
22,00

bez DPH
cena s DPH 26,60

Cena již od
31,60

bez DPH
cena s DPH 38,20



Obj. číslo
DRZ455009

Cena bez DPH

4,90
Cena s DPH

5,90

Solvina Mio Universal
Kvalita prověřená statisíci spokojených uživatelů. 
Bestseller mezi mycími prostředky. Univerzální tekutý 
čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstranění špíny 
z nenasákavých povrchů, zejména čištění kovových 
a smaltovaných ploch, hygienické keramiky. Je vhodný 
také k mytí silně znečištěných rukou – spolehlivě 
odstraní tuky, oleje, dehty, pryskyřice, inkousty, saze, 
tiskařskou barvu, atd. Díky obsahu zvláčňujících přísad 
nevysušuje pokožku. Krystal – mycí prostředek na 

nádobí
Přípravek na nádobí s  příjemnou vůní typu citronové trávy. 
Dokonale myje také nádobí z nerezu a skla. Vyznačuje se vy-
sokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní 
látku k ochraně pokožky. Prostředek absolvoval talířové testy 
s mimořádnými výsledky.

Jemné krémové mýdlo Mitia nabízí tu nej-
lepší každodenní péči o Vaši pokožku. Jem-
né krémové složení, společně se zklidňují-
cími a regeneračními přísadami, pomáhají 
zachovat pokožku hebkou a  vláčnou i  při 
častém mytí.

RIVA tekuté mýdlo 
hydratační
Jemné mýdlo na ruce a tělo s hydratačními složkami. Hus-
té bílé mýdlo s jemnou květinovou vůní s tóny vanilky a lilie 
šetrně, a přitom důkladně umyje pokožku rukou a zanechá 
ji vláčnou a jemně hydratovanou.
Balení: 5 000 ml
 

Obj.číslo Provedení Přísada
DRT9031 Apple & Aloe Aloe Vera, glycerin
DRT9056 Pomergranate Panthenol, granátové jablko
DRT9505 Olive & Milk Olivový olej, palmové mléko
DRT9026 Silk Satin Kokosové mléko, hedvábné proteiny

Hit toaletní mýdlo 
Aloe Vera 100 g
Jemné toaletní mýdlo. Šetrně odstraňuje nečistoty z pokožky, udržuje ji vláčnou 
a svěží. Optimálně pečuje o pokožku celého těla.

Název Obj.číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Isolda Aloe Vera s D panthenolem DRH27 16,20 19,60
Isolda měsíček lékařský s lněným olejem DRH272 16,30 19,70
Isolda heřmánek s argonovým olejem DRH275 15,10 18,30

Mitia tekuté mýdlo 1 litr

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRZ30047 28,50 34,50
10 kg DRZ30118 410,00 496,10

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 litr DRLSIM 37,30 45,10
5 litrů DRLSIM5 154,20 186,60

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRS07 34,20 41,40
5 l DRS075 146,00 176,70

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM07 28,00 33,90
5000 ml DRM075 140,00 169,40

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRZ30018 29,50 35,70
10 kg DRZ30015 388,00 469,50

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 ml ZAMK500 73,00 88,30
5 l ZAMK5 525,00 635,30

SIDOLUX Universal Soda 
Power Marseilles Soap
Velmi oblíbený univerzální čisticí prostředek s bohatou, a přitom jemnou vůní mar-
seillského mýdla s lehkým nádechem heřmánku a jasmínu. Jednoduchost použití 
a dokonalé čistící schopnosti jsou podtrženy příjemnou 
vůní, která vydrží v uklízeném prostoru ještě dlouho po úkli-
du. Díky unikátnímu systému Soda Power, který je součástí 
prostředku a jehož působení změkčuje vodu, odstraňuje 
Sidolux velmi 
rychle nečistoty 
z veškerých omy-
vatelných povrchů. 
Produkt se stal 
synonymem čisto-
ty a krásné vůně, 
která se rozhostí 
po úklidu všech 
prostor.

Krystal WC kyselý 
na keramiku modrý
Mycí prostředek na toalety, který odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si 
i s dlouhodobými nánosy nečistot. Působí nad i pod vodní hladinou a pod okrajem 
toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi oblíbený.

WWW.LAWSHOP.CZ 
ADRESA, KTERÁ NEZKLAME.

Obj. číslo
DRZ30466
Cena bez DPH

19,50
Cena s DPH

23,60

Fixinela
Vysoce účinný tekutý čistící prostředek obsahující an-
organickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží na čištění 
velmi znečištěných ploch v potravinářském průmyslu, 
na odstraňování vodního kamene a dalších usazenin, 
na čištění keramických obkladů, van, umyvadel, WC 
mís, podlah, skla zdravotnických a výrobních zařízení, 
tanků, výrobních místností. Fixinela má vysoký 
čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje 
z povrchu.
Balení: 500 ml

Cena bez DPH

36,90
Cena s DPH

44,70

INPOSAN ELE Aloe vera
- krém na ruce
Novinka v naší nabídce. Kvalitní hydratující regene-
rační krém na ruce s vysokým obsahem pečujících 
látek a  výtažkem z Aloe Vera v  lahvi s dávkovací 
pumpičkou. Dávkovací pumpa zajišťuje hygienické 
a  přesné dávkování krému po každém umytí ru-
kou. Ošetření namáhané pokožky je nezbytné pro 
uchování jejího zdraví a udržení schopnosti bránit 
se bakteriím a virům. Balení 5 kg dodáváme s dáv-
kovací pumpičkou!!!

Solvina Industry
Ekonomická varianta pilinové mycí pasty na ruce. Složky na bázi přírodních ma-
teriálů pomáhají čistit pokožku hluboko do pórů. Obsahuje glycerin, který příznivě 
působí na pokožku, zanechává ji hebkou a svěží. Citrusová parfemace.

Cena již od
15,10

bez DPH
cena s DPH 18,30

Cena již od
28,00

bez DPH
cena s DPH 33,90

Cena již od
34,20

bez DPH
cena s DPH 41,40

Cena již od
28,50

bez DPH
cena s DPH 34,50

Cena již od
37,30

bez DPH
cena s DPH 45,10

Krém na ruce ISOLDA 100 ml
Isolda Aloe Vera s D -panthenolem 
Vyvážený krém s vynikajícími vlastnostmi vzniklý spojením dvou účinných 
látek extraktu z aloe a D -panthenolu. Díky zvýšenému 5% obsahu aloe 
a D -panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti, 
dobře se vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou. 
Isolda měsíček lékařský s lněným olejem 
Jemný krém na ruce, který při pravidelné aplikaci napomáhá a urychluje 
proces hojení kůže bez krvácení. Při aplikaci působí nejen vlastní složky 
extraktu měsíčku lékařského, ale i oleje obsažené v krému. 
Isolda heřmánek s argonovým olejem 
Jemný krém na ruce, který spojuje 
hojivé účinky heřmánku se zvláčňujícími 
a vyživujícími vlastnostmi arganového 
oleje. Pravidelnou aplikací pokožka 
získává zpět svoji vitalitu a odolnost. 
Krém se snadno vstřebává a je velmi 
příjemný pro celodenní použití.

Real Klasik
Tekutý čisticí prostředek s abrazivní přísadou. Bez 
velké fyzické námahy umyje i silně ušpiněné povrchy, 
které nelze očistit běžným způsobem. Mechanický 
účinek usnadňuje odstranění hrubé nečistoty - star-
ších připálenin, zaschlé špíny apod. Vedle tradičního 
širokého použití v domácnosti získává přípravek díky 
své všestrannosti a účinnosti stále větší spektrum 
užití v úklidových firmách a průmyslu. Je vhodný na 
čištění všech nenasákavých povrchů.

Cena již od
29,50

bez DPH

cena s DPH 35,70

Cena již od
73,00

bez DPH

cena s DPH 88,30

Obj. číslo
DRZ31520
Cena bez DPH

74,00
Cena s DPH

89,50

Obj. číslo
DRS40

Cena bez DPH

26,80
Cena s DPH

32,40



Vyhrazujeme si právo změny nabídky po dobu platnosti letáku v návaznosti na změny provedené výrobcem popřípadě hlavním dovozcem. Barevný náhled omezen technologií tisku a dodanými podklady - nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Tiskové chyby vyhrazeny.
Logotypy a označení výrobců jsou jejich ochrannými známkami. © LAW CZ, s. r. o. 2020 [www.lawshop.cz]

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 ml ZAG500 199,00 240,80
5 l ZAG5 1480,00 1790,80

Materiál recykl

Materiál 100% celulóza

Název Šířka role Průměr role 
(mm)

Délka návinu / 
hmotnost Dutinka Obj. číslo Cena bez 

DPH
Cena 

s DPH
XXL 190 mm 160-170 100 m 60 mm HROLEC 50,30 60,90
GIGANT 230 mm 240 mm 1000 g 50 mm HROLECG 96,20 116,40

Průměr role Návin Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm 120 m T19D 104,00 125,80
28 cm 257 m T28D 210,00 254,10

Popis Ø role Šíře role Návin Balení Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

MIDI 130 mm 205 mm 65 m 12 rolí HROLEMI 25,80 31,20
MAXI 200 mm 205 mm 155 m 6 rolí HROLEMA 56,70 68,60
BIG 260 mm 285 mm 380 m 2 role HROLEBIG 212,80 257,50

Provedení Rozměr(cm) Počet ks Vrstvy Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

Zelené 25 x 23 5 000 1 HRZZ 277,00 335,20
Šedé 25 x 23 5 000 1 HRZ 262,00 317,00

Průměr role Návin Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm 128 m T19DS 132,00 159,70
28 cm 272 m T28DS 262,00 317,00

www.lawshop.cz
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Obj. číslo
DRZ31517
Cena bez DPH

102,00
Cena s DPH
123,40

Obj. číslo
DRH2185
Cena bez DPH

33,10
Cena s DPH

40,10

Toaletní papír Jumbo 
jednovrstvý
Toaletní papír v jumbo rolích, průměr dutinky 60 mm, šíře role 95 mm, jednovrst-
vý, šedý, vyroben z recyklovaného papíru.
Balení: 6 rolí.

Šířka role Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm T19 72,50 87,70
28 cm T28 155,00 187,60

Savo Original 4 kg
Tekutý dezinfekční přípravek, účinný na dezinfekci užitkové vody 
(bazény, studny) a většiny omyvatelných povrchů. Spolehlivě likviduje 
bakterie, viry, řasy a houby. Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů.
Balení 4 kg

ANTI -COVIN - dezinfekční 
gel s antibakteriální 
složkou
Dezinfekční gel s antibakteriální přísadou pro zajištění vysoké hygieny 
rukou i bez použití vody a mýdla. Balení 5 kg dodáváme s dávkovací 
pumpičkou!!!
Návod:
- gel používejte neředěný
- gel naneste na suché ruce a dobře vetřete
- neoplachujte

Indulona SOS ochranná
Hydratační a regenerační krém účinně chrání pokožku rukou před poškozením 
vnějšími vlivy. Krém podporuje regeneraci suché 
a popraskané pokožky a přináší okamžitou úlevu. 
Dermatologicky testováno.

Riva tekuté mýdlo
antibakteriální
Tekuté mýdlo s glycerinem a rozmarýnovým extraktem šetrně myje 
a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží.
Balení: 5 kg

Utěrky XXL a Gigant
Univerzální papírové utěrky, vyrobené ze 100% celulózy. Extra pevné 
za mokra, nezanechávají šmouhy, extra savé. Vytrhávací dutinka nabízí 
možnost vnějšího i vnitřního odvíjení.

Cena již od
199,00

bez DPH
cena s DPH 240,80

Cena již od
50,30

bez DPH
cena s DPH 60,90

Cena již od
25,80

bez DPH
cena s DPH 31,20

Cena již od
72,50

bez DPH
cena s DPH 87,70

Cena již od
104,00

bez DPH
cena s DPH 125,80

Utěrky v roli recykl
Utěrky v roli poslouží k osušení a utření rukou, stolu, nářadí, podlahy… Mají 
příjemný povrch, dobře sají vodu i mastnotu, nezanechávají chloupky, vhodné i pro 
alergiky a osoby s citlivou pokožkou. Bílé, 2 vrstvé utěrky, zjemněné ražbou, která 
zajistí větší savost a měkkost a současně zachytí mechanické nečistoty. Utěrky 
jsou použitelné v odvíječi i bez něj. Průměr dutinky 60 mm.

Dezinfekční mýdlo Inposan
Dezinfekční mýdlo s širokým dezinfekčním účinkem (baktericidním, fungicidním 
a virucidním, včetně HIV, rotaviru a hepatitidy, chřipkových virů). Neobsahuje 
EDTA, parfém ani barvivo. Dezinfekční mýdlo je pH neutrální. Vhodný i pro potravi-
nářské provozy.
Dezinfekní účinnost: baktericidní včetně Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococus aureus, Enterococus hirae. Fugicidní na kvasinku Candida 
Albicans a virucidní včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, rotaviru a viru 
H1N1 a H5N1 při expozici 1 minuty.

Cena již od
262,00

bez DPH

cena s DPH 317,00

Cena již od
96,00

bez DPH

cena s DPH 116,20

Toaletní papír Primasoft 400
Toaletní papír, vyrobený ze 100 % recyklovaného papíru, 
jednovrstvý šedý. Šíře role 90 mm, návin 34,4 metrů. 
Balení: 32 rolí. Cena uvedena za 1 roli.

Toaletní papír Jumbo 
dvouvrstvý
Toaletní papír v Jumbo rolích, průměr dutinky 60 mm, šíře role 90 mm. V nabídce 
papír z běleného recyklu- 75% bělost a zářivě bílý ze 100% celulózy.
Balení : 6 rolí.

Obj. číslo
DRS354

Cena bez DPH

133,00
Cena s DPH
161,00

Obj. číslo
HF

Cena bez DPH

3,35
Cena s DPH

4,05

Z -Z ručníky skládané
Skládané papírové ručníky Z -Z jsou často využívány na veřejných sociálních zaří-
zeních, v restauracích, hotelech, na čerpacích stanicích apod. Tyto ručníky bez 
nutnosti odtrhávání jsou zásobníkem dávkovány vždy po jednom kuse, přičemž 
vždy hned připravují k odebrání další.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 ml ZAMI500 96,00 116,20
5 l ZAMI5 599,00 724,80


