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Ø 8 mm

Ø 12 mm

Ø 18 mm

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Xerografický papír Niveus Superior
Papír nejvyšší kvality určený pro potřeby moderní kanceláře. Velmi vysoká 
bělost, menší spotřeba toneru a minimální opotřebení stroje díky unikátní 
technologii TRIOTEC®. Certifikován pro archivaci ISO 9706, vyroben šetr-
ně k životnímu prostředí - FSC. Cena za balení. Za odběr 60 balení do-
stanete jako dárek poukázku DM Drogerie v celkové hodnotě 200 
Kč ZDARMA.

Xerografický papír Happy Office
Kancelářský papír pro laserové a inkoustové tiskárny, kopírky a faxy. Certifi-
kát Ekoznačka EU. Cena za balení.

Kulaté etikety Avery Zweckform
Barevná označovací kolečka o různých průměrech a v různých barvách. Počet etiket v balení zobrazuje sloupec 3. Cena za balení.

Snímatelné etikety
Snímatelné etikety vhodné pro všechny typy tiskáren lze snad-
no a jednoduše odejmout, nezanechávají stopy po lepidle. 
Balení obsahuje 25 + 5 archů. Počet etiket na jednom archu zobrazuje 
sloupec 3. Cena za balení.

Xerografický papír Niveus FIT+
Vysoce funkční universální papír pro každodenní použití. Výborně se hodí 
pro černobílý i barevný tisk. Papír vyniká svou stabilitou a je připraven pro 
vaše každodenní úkoly. PEFC certifikace. Cena za balení. Za odběr 120 
balení dostanete jako dárek poukázku DM Drogerie v celkové hod-
notě 200 Kč ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

915000145 D915000145 A4, 80 g 500 l 5 (60) 99 Kč

91500142 D91500142 A3, 80 g 500 l 1 (60) 198 Kč

KÓD TYP CENA

915000161 A4, 80 g 500 l 79 Kč

91500183 A3, 80 g 500 l 158 Kč

KÓD TYP CENA

9153025401000 25,4 x 10 mm 189 25 + 5 l 249 Kč

91530356169 35,6 x 16,9 mm 80 25 + 5 l 249 Kč

915304572121 45,7 x 21,2 mm 48 25 + 5 l 249 Kč

9153063529600 63,5 x 29,6 mm 27 25 + 5 l 249 Kč

9153063538109 63,5 x 38,1 mm 21 25 + 5 l 249 Kč

9153009650800 96 x 50,8 mm 10 25 + 5 l 249 Kč

KÓD TYP CENA

915300810 ø 8 mm 416 žlutá 27 Kč

915300820 ø 8 mm 416 červená 27 Kč

915300830 ø 8 mm 416 zelená 27 Kč

915301210 ø 12 mm 270 žlutá 27 Kč

915301220 ø 12 mm 270 červená 27 Kč

915301230 ø 12 mm 270 zelená 27 Kč

915301810 ø 18 mm 96 žlutá 27 Kč

915301820 ø 18 mm 96 červená 27 Kč

915301830 ø 18 mm 96 zelená 27 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

9150001438 D9150001438 A4, 80 g 500 l 5 (120) 87 Kč

915001399 D915001399 A3, 80 g 500 l 5 (120) 174 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915000145&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D915000145&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915300820&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915301220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9150001438&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915001399&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D915001399&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Pastelové samolepicí bločky  
STICK’N by Hopax
Samolepicí pastelové bločky, lístky jdou snadno nalepit a odlepit, přesto 
skvěle drží. Nezanechávají stopy po lepidle. Cena za kus.

Samolepicí bločky Post-it®

Samolepicí bločky Post-it® dokonale přilnou a drží, nekroutí 
se. 3 různé odstíny. Rozměry lístku: 76 x 76 mm. Cena za kus. 
Za odběr 3 kusů dostanete jako dárek láhev RINGO, 
750 ml ZDARMA.

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

90383021 růžová  76 x 76 mm 100 lístků 12 9,90 Kč

90383022 modrá  76 x 76 mm 100 lístků 12 9,90 Kč

90383020 zelená  76 x 76 mm 100 lístků 12 9,90 Kč

90383026 růžová 76 x 127 mm 100 lístků 12 14,90 Kč

90383027 modrá 76 x 127 mm 100 lístků 1 14,90 Kč

90383025 zelená 76 x 127 mm 100 lístků 12 14,90 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91412028P D91412028P odstíny růžové 450 lístků 1 (3) 185 Kč

91412028G D91412028G odstíny zelené 450 lístků 1 (3) 185 Kč

91412028B D91412028B odstíny modré 450 lístků 1 (3) 185 Kč

KÓD TYP CENA

91540821608 38 x 51 mm 4x 6 záložek 33 Kč

KÓD TYP CENA

90375820 A4 70 l, linka 33 Kč

90375821 A4 70 l, čtvereček 33 Kč

90375822 A5 70 l, linka 26 Kč

90375823 A5 70 l, čtvereček 26 Kč

KÓD TYP CENA

915408201 mix barev 9x 50 záložek 49 Kč

KÓD TYP CENA

90383017 mix neonových barev 4x 40 záložek průhledné 86 Kč

Samolepicí papírové záložky  
STICK’N by Hopax
Samolepicí papírové záložky v 9 výrazných barvách skvěle označí a zvýrazní 
dokumenty a texty. Jdou snadno nalepit a odlepit bez zanechání stop po 
lepidle. Rozměry záložky: 50 x 12 mm. Cena za balení.

Blok Esselte se spirálou A4/A5
Blok s kovovou spirálou po straně, umožňuje snadné listování a úplné pře-
táčení listů. Listy jsou podél spirály perforovány pro rovné odtržení a děro-
vány pro založení do pořadače nebo desek s rychlovazačem. 70 listů papíru 
(70 g/m2). Formát A4 nebo A5. Cena za kus.

Samolepicí záložky Contacta
Jedinečné popisovatelné záložky v neonových barvách. Umožňují přehledné 
rozdělení částí dokumentu a okamžitou orientaci v uložených materiálech. 
Rozměry záložky: 20 x 50 mm. Cena za balení.

Samolepicí záložky  
STICK’N by Hopax
Samolepicí plastové záložky - označí a zvýrazní požadovaný text, aniž by po-
rušily původní dokument. Díky praktickému balení můžete mít záložky stále 
po ruce. Cena za balení.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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30 l

70 l

10 l

24/6
24/8
26/6
26/8

50 l

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Elektrická sešívačka 
Leitz NeXXt 5532
Rychlé sešívání bez námahy. Ideální 
pro časté použití. Snadné ovládání 
jednou rukou. Kapacita sešívání: 
10 listů (80 g/m2). Možnost diago-
nálního sešívání. Spolehlivý výkon 
díky elektrickému napájení (sou-
částí balení). Drátky Leitz Electric 
E1 zaručují sešití bez zasekává-
ní. Cena za kus. Po zakoupení 
1 kusu sešívačky a registraci na  
www. le i tz .com/goelectr ic 
se dostanete do slosování o  
elektrickou koloběžku. 

Sešívačka Novus B 4FC
Celosvětově první stolní přístroj s Flat-Clinch technikou (plochým sešívá-
ním). 30% úspora místa. Otočná matrice pro otevřený a uzavřený způsob 
sešívání i takrování. Celokovový přístroj s plastovým povrchem. Pružinové 
plnění s dvojitým vedením sponek a kovovým zásobníkem. Dodání vč. 200 
kusů sponek 24/6 DIN SUPER. Výkon: 50 listů. Typ sponek: 24/6, 24/8, 
26/6 nebo 26/8. Hloubka vkládání: 60 mm. Cena za kus.

Děrovačka  
Novus B 270
Lehká celokovová bloková dě-
rovačka z Hi-Tec magnézia. 
Vybavena aretovatelným po-
suvným pravítkem s natištěným 
značením jednotlivých formátů. 
Aretace horního dílu pro úspo-
ru místa při ukládání. Perfektní 
přenos síly pro snadné děrovaní. 
Ergonomická komfortní ruko-
jeť. Rozteč děr 80 mm. Průměr 
otvoru 5,5 mm. Hmotnost 693 
g. Kapacita 70 listů (80 g/m2). 
Cena za kus.

Děrovačka Leitz NeXXt 5008
Celokovová stolní děrovačka Leitz NeXXt 5008 
s kapacitou 30 listů. Patentovaný úchyt a ostré 
děrovací segmenty snižují sílu nutnou k děrování. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

904255320095 černá 695 Kč

904255320035 modrá 695 Kč

904255321001 bílá 695 Kč

KÓD TYP CENA

9286120201423 černá 389 Kč

9286120201468 modrá 389 Kč

KÓD TYP CENA

928622027061 šedá 795 Kč

KÓD TYP CENA

904150080035 modrá 249 Kč

904150080095 černá 249 Kč

904150082001 bílá 249 Kč

Podstavec pod monitor  
Fellowes Smart Suites
Používáním stojanu pod monitor Fellowes Smart Suites 
předcházíte bolesti šíje a krční páteře. Umožňuje nasta-
vení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje svalové napětí 
ramen a krku. Určen pro monitory či LCD/TFT monitory 
do velikosti 21“ a maximální hmotnosti do 10 kg. Dopo-
ručeno Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty 
FIRA. Rozměry: 47,8 x 10,3 x 33 cm. Cena za kus. Za od-
běr 1 kusu dostanete jako dárek flash disk, 16 GB, 
v designu skartovače Fellowes AutoMax ZDARMA.

Solární powerbanka
Solární dobíjení, odolná díky pogumovanému povrchu, vhodná do přírody. 
Má dva konektory, takže lze nabíjet 2 zařízení současně. Je vybavena i LED 
svítilnou a indikací stavu nabíjení. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

4599590460 Li-ion, 4 000 mAh 295 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

398258020101 černá/stříbrná 629 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/go-electric/
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255320095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255320035&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255321001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286120201423&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286120201468&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928622027061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150080035&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150080095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150082001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4599590460&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398258020101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Lepicí tyčinka Pritt Stick
Tyčinka Pritt je ideální, čistou, rychlou 
a přesnou metodou lepení papíru, kartonu 
a fotografií. Pritt je jedničkou na trhu a vy-
nálezcem lepicí tyčinky. Neobsahuje ředi-
dla ani PVC. Není toxická. Cena za kus.

Lepicí tyčinka KORES
Ekologická lepicí tyčinka, která lepí papír, 
lepenku, fotografie a korek. Obsahuje 
glycerin – nevysychá. Vysunovací mecha-
nismus pro snadnou, čistou a rychlou apli-
kaci. Neutrální vůně, bezpečná pro děti. 
Cena za kus.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

924167843 20 g 28 Kč

KÓD TYP CENA

9091002 15 g 23 Kč

KÓD TYP CENA

924300001 30 g 99 Kč

Lepicí páska Scotch® Magic™

Popisovatelná samolepicí páska Scotch® v plastovém odvíječi na kartonu. 
Páska se lehce a tiše odvíjí. Po aplikaci téměř neviditelná, nežloutne a na fo-
tokopiích nezanechává žádné stopy. Cena za kus. Za odběr 7 kusů dosta-
nete jako dárek sklenici s víčkem a slámkou, mix barev ZDARMA.

Montážní lepidlo 
Pattex Click & Fix
Pattex Click & Fix je jednoslož-
kové flexibilní univerzální mon-
tážní lepidlo pro interiér i ex-
teriér s recepturou FlexTec®.  
Je určeno k lepení většiny sa-
vých i nesavých materiálů, jako 
jsou cihla, keramika, beton, 
překližka a další. Balení ob-
sahuje rukojeť a 30 g lepidla.  
Vysoká počáteční pevnost - 
350 kg/m2.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91451051 D91451051 19 mm x 7,5 m matná 1 (7) 38 Kč

Korekční roller tesa®

Jednorázový korekční roller tesa® ecoLogo® s bočním odvíjením umožňuje 
dokonalou opravu textu pro praváky i leváky. Tělo vyrobeno ze 100% recyklo-
vaných materiálů. Ergonomický design, dokonale padne do ruky. Boční od-
víjení zaručuje přesné opravy na obě strany. Délka pásky 10 m. Cena za kus.

Opravná páska RollOn
Jednorázový korekční strojek. Ergonomický tvar. Čistá, precizní a rychlá ko-
rektura. Možnost okamžitého přepsání. Vhodný pro všechny druhy korektur. 
Cena za kus. Za odběr 5 kusů dostanete jako dárek Tic Tac Gum, mix 
příchutí ZDARMA.

KÓD TYP CENA

92899303 4,2 mm x 10 m 52 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9090011 D9090011 4,2 mm x 15 m 1 (5) 31 Kč

Lepidlo v razítku tesa®

Extra silné lepidlo v razítku pro čisté a pev-
né lepení. Velikost jednoho otisku: 8,4 x 8,4 
mm. Vydrží až 1 100 natisknutí. Vhodné na 
lepení papíru, kartonu, fotografií. Načervena-
lá barva lepidla ukazuje, kam bylo naneseno. 
Cena za kus. Za odběr 2 kusů dostanete 
jako dárek Nivea Lip butter Red Berry 
ZDARMA.

Snímatelné oboustranně 
lepicí polštářky tesa® TACK
Oboustranné lepicí podložky tesa® TACK pro 
pružné a krátkodobé připevnění lehkých před-
mětů. Průhledné, tenké, znovu použitelné a pře-
místitelné. Nezanechávají mastné stopy. Odol-
né proti UV záření. Balení obsahuje 72 kusů. 
Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92870407 D92870407 8,4 x 8,4 mm 1 (2) 99 Kč

KÓD TYP CENA

92870406 transparentní 72 ks 59 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=924167843&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9091002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=924300001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91451051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91451051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92899303&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9090011&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9090011&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870407&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92870407&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870406&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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*nezahrnuje 
vyměnitelné 

části

91 %*

Permanentní popisovač  
K-Marker
Permanentní popisovač vysoké kvality. Jemné a pohodlné psaní. Neutrální 
vůně, rychle zasychá. Dlouhodobá životnost, vydrží až 10 dní bez víčka. Píše 
na všechny typy povrchů, včetně CD. Kulatý hrot o průměru 3 mm. Vyrobeno 
v ČR. Cena za sadu.

Popisovač na bílé tabule Pilot V Board Master
Popisovač na bílé tabule s výměnnou náplní. Moderní technologie zajišťuje intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti, stopa je při 
použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny, snadné doplňování. Kulatý hrot a šířka stopy 2,3 mm. Cena za kus.

Popisovač na bílé tabule
Popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality. Rychle zasychá. Vydrží 
bez víčka min. 48 hod. a může být použit na sklo a neporézní povrchy. Snad-
no smazatelný, nezanechává šmouhy. Živé a neprůsvitné barvy na všech 
typech bílých tabulí. Kulatý hrot, šíře stopy 3 mm. Vyrobeno v ČR. Cena za 
sadu. Za odběr 2 sad dostanete jako dárek Tic Tac ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

909820863 D909820863 sada 4 barev + houbička 3 mm 1 (2) 75 Kč

KÓD TYP CENA

93690597960 černá 2,3 mm 34 Kč

93690597920 červená 2,3 mm 34 Kč

93690597940 modrá 2,3 mm 34 Kč

93690597930 zelená 2,3 mm 34 Kč

93690597918 oranžová 2,3 mm 34 Kč

93990598160 černá náplň 2,3 mm 23 Kč

93990598120 červená náplň 2,3 mm 23 Kč

93990598140 modrá náplň 2,3 mm 23 Kč

93990598130 zelená náplň 2,3 mm 23 Kč

93990598118 oranžová náplň 2,3 mm 23 Kč

KÓD TYP CENA

909820902 sada 6 barev 3 mm 59 Kč

909820900 sada 10 barev 3 mm 95 Kč

*nezahrnuje 
vyměnitelné 

části

78 %*

KÓD TYP CENA

93290206240 modrá 0,5 mm 64 Kč

93290206241 světle modrá 0,5 mm 64 Kč

93290206263 modročerná 0,5 mm 64 Kč

93290206220 červená 0,5 mm 64 Kč

93290206260 černá 0,5 mm 64 Kč

93290206223 růžová 0,5 mm 64 Kč

Přepisovatelný roller 
Pilot Frixion Clicker 05
Stiskací přepisovatelný roller. Speciální inkoust - napsaný text lze vymazat a 
znovu přepsat na tomtéž místě. Text zneviditelníte zahřátím (gumováním) plas-
tového zakončení rolleru. Náhradní náplně obj. č. 93990206540 (modrá), 
93990206541 (světle modrá), 93990206563 (modročerná),  93990206560 
(černá), 93990206520 (červená), 93990206523 (růžová) najdete na našem  
e-shopu. Cena za kus.

Kuličkové pero  
Pilot Acroball BeGreen
Výsuvné kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu, 
jedinečná hladkost psaní. Náplně nové generace jsou za-
ložené na olejové bázi, jsou voděodolné a rychleschnoucí 
s jasnými, intenzivními barvami. Délka stopy 800 m. Šíř-
ka hrotu 0,7 mm, šířka stopy 0,28 mm. Náhradní náplň 
93990203240 - modrá (baleno po 12 kusech), najdete 
na e-shopu. Cena za kus. Za odběr 4 kusů dostanete 
jako dárek kruhovou šálu, mix motivů ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

93290203140 D93290203140 modrá 0,7 mm 1 (4) 41 Kč

Zvýrazňovač  
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Jedinečný zvýrazňovač, který dobře padne do ruky. Vhodný na papír, kopie 
i faxy. Inkoust je vyroben na vodní bázi, předností je jeho vysoká životnost. 
Je odolný proti vysychání (bez víčka vydrží až 4 hod.). Klínový hrot v šíři 2 - 5 
mm, délka stopy 375 m. Cena za sadu.

KÓD TYP CENA

935100070S4 sada 4 barev 2 - 5 mm 99 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820863&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D909820863&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93690597960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93690597920&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93690597940&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93690597930&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93690597918&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990598160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990598120&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990598140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990598130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990598118&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820902&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820900&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206241&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206263&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290206223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206540&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206541&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206563&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206520&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990206523&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990203240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290203140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D93290203140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=935100070S4&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Dárek si vyžádáte a více informací naleznete na www.leitz.com/wow

KÓD TYP CENA

904841990023 růžová 145 Kč

904841990036 modrá 145 Kč

904841990044 oranžová 145 Kč

904841990051 ledová modrá 145 Kč

904841990062 purpurová 145 Kč

904841990064 zelená 145 Kč

KÓD TYP CENA

904752781001 perleťová bílá 145 Kč

904752781023 růžová 145 Kč

904752781036 modrá 145 Kč

904752781044 oranžová 145 Kč

904752781051 ledová modrá 145 Kč

904752781062 purpurová 145 Kč

904752781064 zelená 145 Kč

KÓD TYP CENA

9049953192001 perleťová bílá 199 Kč

9049953192023 metalická růžová 199 Kč

9049953192036 metalická modrá 199 Kč

9049953192044 metalická oranžová 199 Kč

9049953192051 ledová modrá 199 Kč

9049953192062 purpurová 199 Kč

9049953192064 metalická zelená 199 Kč

KÓD TYP CENA

904752263001 bílá 129 Kč

904752263023 růžová 129 Kč

904752263036 modrá 129 Kč

904752263044 oranžová 129 Kč

904752263051 ledová modrá 129 Kč

904752263062 purpurová 129 Kč

904752263064 zelená 129 Kč

KÓD TYP CENA

904845890023 růžová 199 Kč

904845890036 modrá 199 Kč

904845890044 oranžová 199 Kč

904845890051 ledová modrá 199 Kč

904845890062 purpurová 199 Kč

904845890064 zelená 199 Kč

KÓD TYP CENA

904845990023 růžová 73 Kč

904845990036 modrá 73 Kč

904845990044 oranžová 73 Kč

904845990051 ledová modrá 73 Kč

904845990062 purpurová 73 Kč

904845990064 zelená 73 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/wow-bts-2019/
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/wow-bts-2019/
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/wow-bts-2019/
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/wow-bts-2019/
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904841990064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9049953192064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752263064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990044&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990064&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Pákový pořadač Economy A4
Pořadač je z vnější strany potažený plastem a z vnitř-
ní strany hladkým papírem. Hřbetní otvor pro snad-
nou manipulaci, kovové lišty pro delší životnost 
a hřbetní kapsu s vyměnitelným papírovým štítkem. 
Šíře hřbetu 7,5 cm. Cena za kus. 

KÓD TYP CENA

90310782 žlutá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311234 oranžová hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311250 bílá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311253 červená hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311255 modrá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311256 zelená hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311257 černá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311272 šedá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311276 bordó hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311279 fialová hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311282 tyrkysová hřbet 7,5 cm 47 Kč

Prospektové obaly  
U Standard v boxu
Kvalitní plastový závěsný obal typu „U“ pro každodenní použití a běžnou 
archivaci dokumentů v pákových a kroužkových pořadačích. Hladká recy-
klovatelná PP fólie tloušťky 55 mic nebo 75 mic. Horní otevření. Univerzální 
multiperforace (11 děr). Baleno po 100 kusech. Cena za balení.

Prospektové obaly At Hand
Kartonový zásobník s prospektovými obaly. Embosovaná recyklovaná PP 
fólie tloušťky 43 mic. Zásobník lze umístit kamkoliv vodorovně nebo svis-
le. Patentovaný systém vytahování kapes na principu papírových kapesníků 
v krabičce. Baleno po 50 kusech. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

90356066 A4, 55 mic, lesklý 100 ks 145 Kč

90356113 A4, 75 mic, lesklý 100 ks 215 Kč

KÓD TYP CENA

90317786 A4, 43 mic, matný 50 ks 79 Kč

Document box
Otevřený box z hladké ruční lepenky (1 000 g/m2) na do-
kumenty do formátu A4. Konstrukce výrobku zabezpečuje 
dostatečnou ochranu dokumentů před poškozením. Roz-
měry: 33 x 23 x 7,5 cm. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

9158905360 černá 19 Kč

9158905330 zelená 19 Kč

9158905340 modrá 19 Kč

9158905320 červená 19 Kč

9158905300 bílá 19 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90310782&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311234&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311250&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311253&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311255&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311256&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311257&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311272&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311276&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311279&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311282&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356066&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356113&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90317786&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158905360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158905330&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158905340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158905320&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158905300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Síťovaná obálka se zipem A4/A5
Plastová obálka s bezpečnostní síťkou ze silného PVC 300 mic. 
Barevný zip v barvě obálky. Vhodné pro přenos dokumentů. 
Cena za kus.

Síťovaná obálka se zipem DL
Plastová obálka s bezpečnostní síťkou ze silného PVC 300 mic. 
Barevný zip v barvě obálky. Vhodné pro přenos dokumentů. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92840067740 A4 modrá 29 Kč

92840067730 A4 zelená 29 Kč

92840067723 A4 červená 29 Kč

92840067840 A5 modrá 25 Kč

92840067830 A5 zelená 25 Kč

92840067823 A5 červená 25 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840064497 A4 čirá 1 18,00 Kč

92840064440 A4 modrá 5 18,00 Kč

92840064423 A4 růžová 5 18,00 Kč

92840064597 A5 čirá 5 14,90 Kč

92840064540 A5 modrá 5 14,90 Kč

92840064523 A5 růžová 5 14,90 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840064697 čirá 5 13,90 Kč

92840064640 modrá 5 13,90 Kč

92840064623 růžová 5 13,90 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92840063840 D92840063840 modrá 5 (10) 19 Kč

92840063818 D92840063818 oranžová 5 (10) 19 Kč

92840063830 D92840063830 zelená 5 (10) 19 Kč

92840063823 D92840063823 růžová 5 (10) 19 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840067440 modrá 5 22 Kč

92840067430 zelená 5 22 Kč

92840067423 červená 5 22 Kč

Obálka s plastovým zipem A4/A5
Psaníčko z polypropylenu s plastovým zipem, prostorové.  
Rozevíratelný hřbet až na 2 cm. Rozměry: 33 x 24,5 cm nebo 
25 x 18,5 cm. Cena za kus.

Čtyřkroužkový pořadač Opaline A4
Poloprůhledný pořadač Opaline je vhodný pro ukládání děrova-
ných dokumentů formátu A4. Vyrobeno z extra pevného polypro-
pylenu 700 mic. Standardní kroužková mechanika s 4 kulatými 
kroužky. Kapacita 70 listů A4 (80 g/m2), šíře hřbetu 2 cm. Cena 
za kus.

Obálka s drukem NEO COLORI A4
Obálka A4 plastová, uzavírání na klopu s drukem, průhledný 
odolný polypropylen v atraktivním provedení designové řady 
NEO COLORI. Cena za kus. Za odběr 10 kusů dostanete 
jako dárek žvýkačky Orbit ZDARMA.

Obálka s plastovým zipem DL
Psaníčko z polypropylenu s plastovým zipem, prostorové. Ro-
zevíratelný hřbet až na 2 cm. Rozměry: 22,5 x 13,5 cm. Cena 
za kus.

KÓD TYP CENA

91580501397 čirá hřbet 2 cm 43 Kč

91580501330 zelená hřbet 2 cm 43 Kč

91580501318 oranžová hřbet 2 cm 43 Kč

91580501340 modrá hřbet 2 cm 43 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067740&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067730&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067723&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067840&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067830&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067823&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064497&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064423&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064597&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064540&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064523&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064697&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064640&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840064623&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840063840&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840063840&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840063818&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840063818&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840063830&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840063830&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840063823&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840063823&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067430&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840067423&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91580501397&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91580501330&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91580501318&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91580501340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Barva podsedáku

Židle LYRA 207 SY
Kancelářská židle s vysokým opěrákem, nastavitelnou výškou 
opěráku UP-DOWN a synchronním mechanismem SY. Plyno-
vý píst, kolečka, kříž z černého nylonu, bez područek. V černé 
barvě standardně skladem. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

459091003261 šedá 4 590 Kč

459091003260 černá 4 590 Kč

KÓD TYP CENA

459091003360 černá 3 450 Kč

459091003320 červená 3 450 Kč

459091003340 modrá 3 450 Kč

459091003361 šedá 3 450 Kč

Židle EDGE
Kancelářská židle s vysokým opěrá-
kem, nastavitelnou výškou opěráku 
UP-DOWN. Synchronní mechani-
smus s několikanásobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy. Úhlově 
nastavitelný podhlavník, výškově na-
stavitelná bederní výztuha a područky 
s měkkou dotykovou plochou. Hloub-
kově nastavitelný sedák, chromovaný 
ocelový kříž. Kolečka s průměrem 60 
mm, která jsou univerzálně použitelná 
pro všechny povrchy. Nosnost 130 
kg, záruka 3 roky. Cena za kus.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

90311650 D90311650 červená 1 (5) 59 Kč

90311658 D90311658 žlutá 1 (5) 59 Kč

90311654 D90311654 modrá 1 (5) 59 Kč

90311655 D90311655 zelená 1 (5) 59 Kč

90311657 D90311657 černá 1 (5) 59 Kč

90311652 D90311652 bílá 1 (5) 59 Kč

Odkladač Europost VIVIDA
Moderní odkladač pro uložení dokumentů formátu A4 s unikátním embo-
sovaným povrchem a ve svěžích barvách řady Esselte VIVIDA. Kolmé nebo 
předsazené stohování ve 3 pozicích pro lepší organizaci. Zaoblený výřez 
pro snazší přístup k dokumentům. Rozměry: 25,4 x 6,1 x 35 cm. Cena za 
kus. Za odběr 5 kusů dostanete jako dárek termohrnek VIVIDA, mix 
barev ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

90321437 D90321437 červená 1 (5) 59 Kč

903623936 D903623936 žlutá 1 (5) 59 Kč

903623937 D903623937 modrá 1 (5) 59 Kč

903623938 D903623938 zelená 1 (5) 59 Kč

90321440 D90321440 černá 1 (5) 59 Kč

903623702 D903623702 bílá 1 (5) 59 Kč

Stojan na časopisy  
Europost VIVIDA
Moderní stojan na časopisy pro uložení dokumentů formátu A4 s unikátním 
embosovaným povrchem a ve svěžích barvách řady Esselte VIVIDA. Snížený 
hřbet pro jasnou identifikaci obsahu z přední strany. Integrovaný úchyt pro 
snadné vytažení z police. Cena za kus. Za odběr 5 kusů dostanete jako 
dárek termohrnek VIVIDA, mix barev ZDARMA.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003261&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003320&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003361&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311650&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311650&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311658&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311658&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311654&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311654&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311655&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311655&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311657&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311657&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311652&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90311652&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90321437&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90321437&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623936&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903623936&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623937&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903623937&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623938&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903623938&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90321440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90321440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623702&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903623702&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Dárek si vyžádáte a více informací naleznete na www.noboeurope.com

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

9061905296 32" / 71 x 40 cm 749 Kč

9061905297 40" / 89 x 50 cm 995 Kč

9061905298 55" / 122 x 69 cm 1 655 Kč

9061905299 70" / 155 x 87 cm 3 185 Kč

9061905300 85" / 188 x 106 cm 3 995 Kč

KÓD TYP CENA

9061905301 32" / 71 x 40 cm 749 Kč

9061905302 40" / 89 x 50 cm 1 111 Kč

9061905303 55" / 122 x 69 cm 2 079 Kč

9061905304 70" / 155 x 87 cm 3 869 Kč

9061905305 85" / 188 x 106 cm 4 955 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.noboeurope.com/cs-cz/kampane/lahev-na-vodu-zdarma/
https://www.noboeurope.com/cs-cz/kampane/lahev-na-vodu-zdarma/
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905296&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905297&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905298&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905299&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905301&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905302&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905303&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905304&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905305&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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JEDNODUCHÁ
INSTALACE 
NA STĚNU

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Tabule Super Sticky  
Dry Erase
Post-it® Super Sticky Dry Erase fólie vám umožní přeměnit jakýkoliv horizon-
tální či vertikální povrch na bílou popisovatelnou tabuli, která je za sucha stí-
ratelná. Jednoduchá instalace, bez použití jakýchkoliv nástrojů a to pouze ve 
3 krocích: odrolujte, odlepte ochrannou fólii a přilepte. Odstranitelná beze 
stop na povrchu. Baleno v roli. Cena za kus.

Sada Tarifold
Kompletní balení lakovaného nástěnného držáku z ocelového plechu 
s 10 kapsami formátu A4. Ekonomická varianta. Plastové zarážky zajistí ote-
vření kapes na požadovaném místě. Součástí balení je upevňovací materiál. 
Barevný mix. Cena za sadu.

Zásobník a fólie EasyFlip®

Pevný zásobník na EasyFlip® fólii vyrobený z hliníku. Integrovaný výklopný 
závěsný systém s řezacím mechanismem pro snadné odříznutí fólie (dvoj-
břitý nůž). EasyFlip® můžete pohodlně přenášet pomocí nosného, délkově 
nastavitelného popruhu. Každý zásobník je vybaven jednou rolí bílé fólie šíře 
60 cm a délky 20 m, která přilne ke každému rovnému povrchu (zeď, dřevo, 
sklo). Lze ji popisovat všemi druhy permanentních popisovačů i popisovači 
na bílé tabule. Cena za kus.

Magnetická tabule Basic Board
Vysoce stabilní kovová, magnetická tabule s bílou, lakovanou popisovatel-
nou plochou. Zadní strana celoplošně vyztužena pozinkovaným ocelovým 
plechem, zabraňuje zkroucení a zlomení. Popisovatelná za sucha stíratel-
nými popisovači Whiteboard. Hliníkový profilový rám s pevnými rohovými 
spojkami. Včetně odkládací police a sady pro montáž na výšku/na šířku. 
Cena za kus.

Samolepicí rámeček Magneto
Praktický oboustranně viditelný rámeček zvýrazní důležité informace na 
kritických místech, ideální pro skleněné plochy (např. výlohy). Určeno pro 
kanceláře, obchody, hotely, restaurace, výrobní provozy apod. Materiál: kva-
litní pevné PVC. Nepermanentní samolepicí zadní plocha, snadná aplikace. 
Výhodou je široké otevření pro vkládání a výměnu dokumentů. Magnetický 
pruh zajišťuje perfektní fixaci. Orientace na výšku i šířku. Balení obsahuje 
2 kusy. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92890220899 mix barev 10 kapes 1 050 Kč

KÓD TYP CENA

92890221110 A4 žlutá 2 ks 259 Kč

92890221120 A4 červená 2 ks 259 Kč

92890221140 A4 modrá 2 ks 259 Kč

KÓD TYP CENA

904570000000 zásobník, metalická 9,7 x 9,7 x 72 cm 2 490 Kč

904570500001 fólie, bílá šířka 60 cm, návin 20 m 345 Kč

KÓD TYP CENA

4196152 90 x 120 cm 1 590 Kč

4196151 60 x 90 cm 749 Kč

KÓD TYP CENA

91439002  91,4 x 121,9 cm 2 190 Kč

KÓD TYP CENA

44000002 70 x 100 cm 1 690 Kč

Flipchart Junior SP
Lakovaný popisovatelný magne-
tický povrch, na sucho stíratelná 
stopa popisovače. Rychlosvorka 
na flipchart papír. Popisovatelná 
plocha 70 × 100 cm. Podsta-
va libovolně stavitelná do výšky 
1,85 m. Odkládací lišta po celé 
délce, sklopitelná. Kovové prove-
dení zadní stěny pro vyšší stabili-
tu, hliníkový rámeček po obvodu. 
Dodáváno ve smontovaném sta-
vu. Kvalitní obal pro bezpečnou 
přepravu. Hmotnost 7 kg. Cena 
za kus.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890220899&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221110&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221120&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904570000000&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904570500001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4196152&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4196151&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91439002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=44000002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Dárek si vyžádáte a více informací naleznete na www.rexeleurope.com

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

45392RX420 REXEL Momentum X420 objem koše: 30 l 20 listů, 4 x 40 mm křížový 9 590 Kč

45392RM515 REXEL Momentum M515 objem koše: 30 l 15 listů, 2 x 15 mm mikro 10 150 Kč

9062101948
Olejovací listy 
pro skartovačky REXEL

A5 12 ks 529 Kč

KÓD TYP CENA

45392RX415 REXEL Momentum X415 objem koše: 23 l 15 listů, 4 x 40 mm křížový 5 890 Kč

45392RM510 REXEL Momentum M510 objem koše: 23 l 10 listů, 2 x 15 mm mikro 6 595 Kč

9062101948
Olejovací listy 
pro skartovačky REXEL

A5 12 ks 529 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/momentum-buy--get-promotion/
https://www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/momentum-buy--get-promotion/
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX420&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RM515&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9062101948&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX415&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RM510&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9062101948&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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Řezačka DAHLE  
Professional 552 A3
Kvalitní řezačka vhodná pro různé materiály. Samo-ostřící horní a spodní 
nůž pro dlouhodobě ostrý řez. Bezpečná manipulace. Automatický přítlak 
v místě řezu. Rozšířená kovová pracovní plocha s tištěnými formáty, rastrem 
a úhly. Příložník s nastavitelným dorazem. Vyměnitelná řezací hlava. Cena 
za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek dezinfekční prací gel 
Sanytol, 1,65 l ZDARMA.

Řezačka DAHLE 533 A4
Kvalitní řezačka pro kancelář i školu. Vysoce kvalitní nože Solingen, spodní 
ostrý nůž a horní s plochým ostřím, vhodné pro více druhů materiálů vč. 
textilu. Dva příložníky, natištěné formáty na kovové pracovní ploše. Bezpeč-
ná manipulace. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek 
balení tablet do myčky Sanytol 4v1 ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100552 A3, 20 listů délka řezu 510 mm 2 390 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100533 A4, 15 listů délka řezu 340 mm 1 790 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

42034402133 Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 75 - 250 mic 7 490 Kč

42100001 Laminovací kapsy GBC, A4
216 × 303 mm, 
2x 125 mic, 100 ks

359 Kč

KÓD TYP CENA

42035733501 80 - 250 mic 4 490 Kč

KÓD TYP CENA

42035702001 80 - 250 mic 5 490 Kč

Laminátor Fellowes  
JUPITER2 A3
Inteligentní laminátor s komfortní obsluhou prostřednictvím LED ovládacího 
panelu. Využití pro všechny druhy hladkých papírů, včetně fotek od formátu 
vizitky po formát A3. Provozní hodnoty jsou nastaveny automaticky po vlo-
žení laminovaného dokumentu. Světelná a zvuková indikace připravenosti. 
Laminace za tepla i za studena, zpětný chod. Rozměry: 54,5 x 17 x 12 cm. 
Součástí dodávky je sada 10 laminovacích fólií A4, 80 mic. Cena za kus. Ke 
každému zakoupenému laminátoru Fellowes JUPITER2 A3 nyní zís-
káte fotoaparát INSTAX – více o produktu a podmínky pro získání 
dárku najdete na www.fellowes-promotion.com

Laminátor Fellowes  
VENUS2 A3
Plně automatický vysokorychlostní laminátor do maximálního formátu A3. 
Provozní hodnoty jsou nastaveny automaticky po vložení laminovaného 
dokumentu do stroje. Světelná i zvuková indikace připravenosti. Dotykový 
ovládací panel LED. Možnost režimu pro laminaci za studena, zpětný chod. 
Cena za kus. Ke každému zakoupenému laminátoru Fellowes VE-
NUS2 A3 nyní získáte fotoaparát INSTAX – více o produktu a pod-
mínky pro získání dárku najdete na www.fellowes-promotion.com

Dárek si vyžádáte a více informací 
naleznete na www.gbceurope.com

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100552&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100533&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42034402133&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42100001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035733501&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035702001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://fellowes.sales-promotions.com/?country_promotion=29&lng=cz
https://fellowes.sales-promotions.com/?country_promotion=29&lng=cz
https://fellowes.sales-promotions.com/?country_promotion=29&lng=cz
https://www.gbceurope.com/cs-cz/promotions/free-karcher-window-cleaner/
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Minerální voda  
Dobrá voda
Kvalitu a čistotu Dobré vody 
z Novohradských hor zaručuje 
její čerpání z podzemního jeze-
ra v hloubce 260 m. Je lehce mi-
neralizována a tedy vhodná pro 
každodenní konzumaci. Balení 
obsahuje 6 nebo 8 kusů.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92993190 D92993190 perlivá, bílé hrozny 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993195 D92993195 perlivá, hruška 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993216 D92993216 perlivá, citron 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993194 D92993194 perlivá, grep 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993215 D92993215 perlivá, pomeranč 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993191 D92993191 perlivá, broskev 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993193 D92993193 perlivá, granátové jablko 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993198 D92993198 perlivá, zelené jablko 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

92993196 D92993196 perlivá, malina 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

Minerální voda GOCCIA
Minerální voda Goccia di Carnia je neobyčejně leh-
ká, s nízkým obsahem minerální sedliny (69 mg/l) 
a nízkým obsahem sodíku (do 1,2 mg/l). Vhodná pro 
představitele všech věkových skupin, může mít léčeb-
né (diuretické) účinky. Cena za balení.

Ochranný nápoj Protect
Ochranný nápoj v prášku, který splňuje parametry nařízení vlády dle platné 
legislativy ČR. Doplňuje minerály ztracené pocením, obsahuje vitaminy a 
je certifikovaný SZÚ. Sáček se rozpouští v 1,5 - 3 l pitné vody, což je dávka 
pro jednoho zaměstnance na jednu směnu. Příchutě řady Economy VitMin: 
brusinka, jablko-hruška, ananas, hrozen, limeta, pomeranč, grep, malina-čer-
ný rybíz, jahoda, černá višeň. Monzun Mineral: brusinka, černá višeň, grep, 
hrozen, jahoda, limeta, malina - černý rybíz, pomeranč. Cena za balení.

Pramenitá voda Aquila
Přírodní pramenitá voda s nízkým obsa-
hem sodíku má znamenitou svěží chuť. 
Balení obsahuje 6 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92993102 neperlivá 1,5 l 6 ks 1 69 Kč

92993125 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 1 69 Kč

92993101 perlivá 1,5 l 1 ks 6 13 Kč

92993124 neperlivá 0,5 l 8 ks 1 75 Kč

KÓD TYP CENA

92993156 neperlivá 1,5 l 6 ks 73 Kč

KÓD TYP CENA

92993118 neperlivá 1,5 l 6 ks 79 Kč

KÓD TYP CENA

92993801 Protect Economy VitMin 20 ks, mix příchutí 89 Kč

92993802 Protect Monzun Mineral 20 ks, mix příchutí 89 Kč

Ochucená minerální voda Mattoni
Osvěžující ochucené přírodní minerální vody s vyváženým poměrem mine-
rálů a stopových prvků. Balení obsahuje 6 kusů. Cena za balení. Za odběr 
12 balení dostanete jako dárek sadu skleniček, mix barev ZDARMA.

Smetana do kávy
Smetana do kávy Meggle promění chuť každé kávy v něco výjimečného. 
Obsah tuku 10 %. Karton obsahuje 120 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92999204 karton 120x 7,5 g 115 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Minerální voda Cristaline
Nesycená pramenitá voda z Francie, vhod-
ná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů. 
Vysoký obsah bikarbonátů. Balení obsahuje 
24 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92993175 neperlivá 0,5 l 24 ks 169 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993190&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993190&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993195&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993195&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993216&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993216&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993194&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993194&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993215&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993215&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993191&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993191&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993193&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993193&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993198&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993198&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993196&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993196&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993102&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993125&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993124&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993156&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993118&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993801&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993802&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92999204&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993175&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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+
INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Ručníky v roli Katrin Classic XL
Papírové ručníky v roli jsou výhradně určené pro Katrin System XL. Průměr 
role 19 cm. Rozměry útržku: 20,9 cm. Balení obsahuje 6 rolí. Cena za ba-
lení. 

Toaletní papír Tork SmartOne® 
Jemný papír s vysokou bělostí, středovým odvíjením, velké útržky. Funkce 
SmartCore - jednoduchá a rychlá cesta k odstranění dutinky. Rychlé roz-
kládání v odpadu. Průměr role 19,9 cm. Baleno po 6 nebo 12 rolí. Cena za 
balení. Za odběr 2 balení dostanete zásobník na toaletní papíry Tork 
Smart One T8 za zvýhodněnou cenu 1 Kč.

Toaletní papír Tento Fresh Aroma  
Toaletní papír v pastelové barvě, s příjemnou uklidňující vůní 
levandule. Balení obsahuje 8 kusů. Cena za balení.

Dezinfekční pěna  
Dezinfekční pěna, lehce 
roztíratelná, šetrná k pokož-
ce, až 2 500 dávek, vhodná 
pro 1 l dávkovače Katrin. 
Vhodné do zásobníků obj. 
č. 9298613360 (černá), 
9298613300 (bílá), které 
najdete na našem e-shopu. 
Cena za kus.

Tekuté mýdlo na ruce Katrin      
Tekuté mýdlo s příjemnou vůní, schváleno pro 
použití ve zdravotnictví a potravinářském průmy-
slu. Vhodné do zásobníků obj. č. 9298613360 
(černá), 9298613300 (bílá), které najdete na 
našem e-shopu. Cena za kus.

Skládané ručníky ZZ Euro V Super  
Dvouvrstvé papírové ručníky v bílé barvě s jemnou modrou raž-
bou. Vyrobené z celulózy, pevné a rozpustné ve vodě. Po použití 
ho lze spláchnout do toalety, kde se zcela rozpustí tak, jako běžný 
toaletní papír a nehrozí tedy riziko ucpání odpadu. Balení obsahu-
je 15x 210 ručníků, rozměry útržku: 22 x 21 cm. Cena za balení. 
Za odběr 1 balení dostanete jako dárek balení toaletního 
papíru Papernet FreshenTech, 4 role ZDARMA.

Zásobník na toaletní papír  
Tork SmartOne®  
Zásobník systému T8 se středovým odvíjením a velkou kapacitou, dávkuje 
po jednom útržku, tím snižuje vaši spotřebu papíru až o 40 %. Zásobník T9 
Twin Mini je na dvě role. Dovoluje tedy vyměnit jednu roli a tím se snižuje 
pravděpodobnost, že papír dojde. Zásobník T9 Mini je pro jednu roli papíru 
a je vhodný do menších prostor. Zásobníky jsou vyrobeny z bílého plastu. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92989157359 1 vrstva, bílý recykl návin 270 m 6 ks 899 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9298915549 D9298915549 T8, 2 vrstvy, celulóza + recykl, bílá návin 207 m, 1 150 útržků 6 ks 1 (2) 675 Kč

9298915561 D9298915561 T9, 2 vrstvy, celulóza + recykl, bílá návin 111,6 m, 620 útržků 12 ks 1 (2) 845 Kč

KÓD TYP CENA

929891577500 T8 na 1 roli 26,8 x 26,9 x 15,7 cm 779 Kč

929891578200 T9 Twin Mini na 2 role 22,1 x 39,8 x 15,6 cm 1 090 Kč

929891578100 T9 Mini na 1 roli 21,9 x 21,8 x 15,5 cm 640 Kč

KÓD TYP CENA

9298915560 2 vrstvy, levandule 18,25 m 8 ks 49 Kč

KÓD TYP CENA

92988050 1 l 2 500 dávek 199 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D92989157361 2 vrstvy, celulóza s potiskem 15x 210 ručníků 545 Kč

KÓD TYP CENA

92988022 1 l 1 250 dávek 99 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298613360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298613300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298613360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298613300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157359&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915549&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9298915549&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915561&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9298915561&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891577500&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891578200&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891578100&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988050&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92989157361&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988022&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Prostředek Real Green Clean na nádobí  
Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny. Zane-
chává nádobí čisté a zářivě lesklé. Biologická odbouratelnost činí 98,5 %. 
Ve standardizovaném talířovém testu dosáhl velmi dobrých výsledků. Cena 
za kus. Za odběr 4 kusů 500 ml nebo 2 kusů 5 l balení dostanete jako 
dárek 1 kus 500 ml balení ZDARMA.

Sůl a leštidlo  
do myčky Finish 
Sůl chrání myčku před usazová-
ním vodního kamene a změkčuje 
vodu pro optimální působení práš-
ku, čímž zvyšuje jeho mycí efekt. 
Leštidlo obsahuje účinnou látku 
Calcium Blocker, která zabraňuje 
vytváření bílých vápenatých skvrn 
na nádobí. Cena za kus.

Prostředek  
CLEAMEN 110 na okna 
Prostředek je určen k mytí oken, skleněných 
ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek 
a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze 
používat jako koncentrát na silné znečištění, 
nebo vodní roztok 250 až 50 ml/l. Má dobré 
čisticí, odmašťovací a lešticí vlastnosti, je par-
femovaný ovocnou vůní. Cena za kus.

Dezinfekční sprej  
do obuvi Sanytol 
Dezinfekce do obuvi, 150 ml - 
odstraňuje bakterie, mikroby, 
plísně a viry, které způsobují 
zápach a onemocnění kůže 
nohou. Jeho unikátní složení 
pohlcuje pachy a dezinfikuje 
obuv do hloubky. Zanechává 
příjemný pocit svěžesti. Bez 
chlóru. Cena za kus.

Prostředek  
Fixinela Perfekt do kuchyně 
Fixinela pro kuchyně je speciální čisticí prostře-
dek na trouby na pečení a grily. Odstraňuje mast-
notu. Cena za kus.

Tablety do myčky Finish
Formule na odstranění i těch největších nečistot. Speciální ochrana povr-
chu mytých nádob, zejména skla. Tableta obsahuje: mycí prostředek, leš-
tidlo, sůl, ochranu skla a odstraňovač připečených zbytků jídla. Cena za 
balení.

Tekuté mýdlo MITIA FAMILY
Tradiční tekuté mýdlo s přírodními extrakty zaručuje dokonalé mytí pokožky. 
Vhodné k doplňování zásobníků. Poskytne nejlepší péči o vaši pokožku, kte-
rou zanechá hebkou a vláčnou. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929880391 green apple 5 l 115 Kč

929880392 ocean 5 l 115 Kč

929880393 spring flowers 5 l 115 Kč

KÓD TYP CENA

92981430 citron 50 ks 189 Kč

92981416 regular 50 ks 249 Kč

KÓD TYP CENA

9298176 sůl 1,5 kg 42 Kč

92981426 leštidlo 800 ml 109 Kč

KÓD TYP CENA

92981188 trouby a grily 500 ml 53 Kč

KÓD TYP CENA

92980104 rozprašovač 1 l 65 Kč

KÓD TYP CENA

92988771 150 ml 129 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92981435 D92981435 500 ml 1 (4) 35 Kč

92981436 D92981436 5 l 1 (2) 159 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880391&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880392&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880393&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981430&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981416&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298176&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981426&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981188&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92980104&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988771&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981435&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92981435&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981436&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92981436&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019


18

w
w

w
.o

ffi
ce

sy
st

em
.c

z 
● 

vš
e 

pr
o 

ka
nc

el
ář

 ●
 t

el
. 5

3
2

 1
9

2
  5

5
0

 

Krém na ruce Indulona
Krémy na ruce Indulona mají unikátní složení, které poskytuje vaší pokožce 
všestrannou péči: zabraňuje vysušování, do hloubky vyživuje, chrání před 
vnějšími vlivy, dodává hebkost, regeneruje. Cena za kus.

Prostředek  
Cif Professional Nábytek
Cif na nábytek s unikátní směsí vosků od-
straňuje prach, otisky prstů, šmouhy a skvr-
ny rychleji a snadno. Vhodný na dřevo, vinyl, 
plast, keramické a smaltované povrchy. 
Není vhodný na navoskovaný nábytek. Cena 
za kus.

KÓD TYP CENA

92984223 originál 85 ml 39 Kč

92984221 ochranná 85 ml 39 Kč

92984220 měsíčková 85 ml 39 Kč

92984222 olivová 85 ml 39 Kč

92984224 heřmánková 85 ml 39 Kč

92984225 rakytníková 85 ml 39 Kč

KÓD TYP CENA

929811001 500 ml 49 Kč

929811002 5 l 169 Kč

KÓD TYP CENA

92981148 classico 750 ml 63 Kč

92981705 s octem 750 ml 59 Kč

92981706 levandule 750 ml 64 Kč

KÓD TYP CENA

92981809 750 ml 125 Kč

Prostředek Pulirapid
Pulirapid představuje neporazitelnou 
kvalitu v boji proti vodnímu kameni, 
rzi a zbytkům mýdla, díky účinné smě-
si kyselin. Na výběr Classico verze, 
Aceto verze, která obsahuje navíc 
ocet, který eliminuje nežádoucí pa-
chy nebo Fresh verze obohacená o 
svěží vůni levandule. Cena za kus.

Prostředek Disinfekto
Disinfekto je určeno pro čištění všech 
omyvatelných ploch a předmětů: podlah, 
kachliček, dveří, vnitřků ledniček, kuchyň-
ských pracovních ploch, kráječů, nožů 
apod. Produkt nesmí přijít do kontaktu 
s potravinami, určen pouze pro zevní uži-
tí. Produkt je nezávadný pro pozdější styk 
umytých ploch s potravinami. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem. Před po-
užitím si vždy přečtěte označení a infor-
mace o přípravku. Cena za kus.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Prostředek  
SIDOLUX universal
Univerzální čisticí prostředky pro všechny 
omyvatelné povrchy - okna, podlahy, stoly, 
pracovní desky atd., příjemná vůně. Systém 
Soda Power, součást prostředku, změkčuje 
vodu a rychle odstraňuje nečistoty z povr-
chu. Cena za kus. Za odběr 4 kusů do-
stanete jako dárek mikroutěrku 30 x 30 
cm ZDARMA.

Prací gel Ventin
Ventin nejhustší prací gel na trhu. Revo-
luční technologie kombinuje sílu pracího 
prášku s pracím gelem. Velmi dobře se 
rozpouští a je možné ho použít i při nižších 
teplotách. Speciální vonná kompozice pro-
voní vyprané prádlo a to i bez použití avi-
váže. Varianta white a color. Cena za kus. 
Za odběr 2 kusů dostanete jako dárek 
mikroutěrku 30 x 30 cm ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92981315 D92981315 Marseillské mýdlo 1 l 1 (4) 42 Kč

929811381 D929811381 Fresh lemon 1 l 1 (4) 42 Kč

929811382 D929811382 Blue Flower 1 l 1 (4) 42 Kč

929811383 D929811383 Green Grapes 1 l 1 (4) 42 Kč

929811384 D929811384 Japanese Cherry 1 l 1 (4) 42 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929870331 D929870331 gel, 1,4 l na barevné prádlo 1 (2) 79 Kč

929870332 D929870332 gel, 1,4 l na bílé prádlo 1 (2) 79 Kč

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984221&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984222&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984224&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984225&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981148&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981705&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981706&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981809&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981315&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92981315&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811381&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929811381&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811382&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929811382&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811383&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929811383&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811384&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929811384&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870331&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929870331&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870332&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929870332&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Čistič na koupelny Larrin
Moderní čistič koupelny využívající nanotechno-
logii. Odstraňuje usazeniny, rez a vodní kámen ze 
všech povrchů včetně akrylátových van a sprcho-
vých koutů. Nezanechává šmouhy, vytváří vysoký 
lesk a ochranný film po prvním použití. Cena za 
kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako dárek 
Larrin WC gel Oceán 200 ml s košíčkem 
ZDARMA.

Prostředek Alex 2v1
S čisticím prostředkem ALEX 2v1 bude pod-
laha dokonale čistá a chráněná. Účinný čistič 
a leštěnka v jednom, příjemná vůně, obsahuje 
protiskluzový efekt, rychle schne a nezanechává 
stopy na podlaze. Cena za kus.

Čistič WC Domestos
Domestos WC čistič ničí bakterie, od-
straňuje  špínu a vodní kámen a zanechá-
vá vaši toaletu hygienicky čistou. Cena za 
kus.

Olejový osvěžovač  
vzduchu Krystal
Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění 
WC, koupelen a veřejných prostor. Parfém je 
vázán na olejové bázi, postupně se uvolňuje 
a zajistí dlouhodobé provonění. Osvěžovač 
nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy 
nebo do nádobky na WC kartáč, keramické 
obklady nebo na plochy, které jsou z nesavé-
ho materiálu.  Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92981313 na podlahy 750 ml 89 Kč

KÓD TYP CENA

92986023 dřevěný s holí 120 cm 125 Kč

92986027 dřevěný bez hole 89 Kč

KÓD TYP CENA

92986035 čirokové, 5x prošité 79 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929816001 D929816001 nano efekt 500 ml 1 (2) 59 Kč

KÓD TYP CENA

92981541 750 ml 69 Kč

KÓD TYP CENA

92983222 černý 750 ml 115 Kč

KÓD TYP CENA

92986031 12 l 125 Kč

KÓD TYP CENA

9298152940 máta modrá 2 ks 179 Kč

9298152918 mango oranžová 2 ks 179 Kč

9298152930 zelené jablko zelená 2 ks 179 Kč

Enzymatické sítko do pisoáru
Pisoárová sítka s enzymatic-
kým čištěním a zesílenou par-
femací. Prodloužená životnost 
na cca 4 – 6 týdnů, zvýšená 
gramáž na 70 g. Nové balení 
umožňuje skladovat sítka až 
24 měsíců. Balení obsahuje 
2 kusy. Cena za balení.

Kbelík
Oválný plastový kbelík o objemu 12 l s průhledným vodoznakem, vhodný pro 
použití s PVA nebo houbovým mopem. Držadlo s měkkou středovou částí 
pro lepší manipulaci. Cena za kus.

Smeták
Smeták s dřevěným nelakovaným tělesem a syntetickými vlákny. Smeták 
bez hole lze kombinovat s dřevěnou násadou - obj. č. 92986061 - nalezne-
te na našem e-shopu. Cena za kus.

Koště
Oblíbené koště pro venkovní úklid z čirokové 
slámy. Cena za kus.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981313&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986027&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986035&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929816001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929816001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981541&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92983222&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986031&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298152940&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298152918&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298152930&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Kelímky BIO
Bioplastové kelímky jsou vyrobeny z PLA materiálu, který je vhodný na ná-
poje do 40 °C, jsou průhledné a mají vysoký lesk. Mají uplatnění v gastro-
nomických zařízeních, festivalech, koncertech, oslavách, v cateringu, na za-
hradní party i v domácnostech. Tato nová řada biologicky šetrných výrobků 
navazuje na trend stále větší poptávky po materiálech, které neničí životní 
prostředí. Cena za balení.

Menu box BIO
Výrobky z cukrové třtiny patří mezi jednorázové nádobí, které je odolné vodě 
i tukům, výrobky jsou krátkodobě nepromastitelné a jsou vhodné pro ohřev 
v mikrovlnné troubě (do 100 °C, max. 5 minut). Nádobí z cukrové třtiny je 
stylové, lehké a přesto velmi pevné. Cena za balení.

Kulaté misky BIO
Výrobky z cukrové třtiny patři mezi jednorázové nádobí, které je odolné vodě
i tukům, výrobky jsou krátkodobě nepromastitelné a jsou vhodné pro ohřev 
v mikrovlnné troubě (do 100 °C, max. 5 minut). Nádobí z cukrové třtiny je 
stylové, lehké a přesto velmi pevné. Cena za balení.

Slámky BIO
Biologicky rozložitelné slámky jsou vyrobeny z PLA. Polyactic acid, neboli 
kyselina polymléčná je bio plast vyráběný z rostlinného škrobu, s podobný-
mi vlastnostmi jako plasty vyráběné z ropy. Tento plast je rozložitelný, mno-
hem šetrnější k přírodě. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92995801 0,2 l ø 7 cm 100 ks 99 Kč

92995802 0,3 l ø 9,5 cm 70 ks 129 Kč

92995803 0,5 l ø 9,5 cm 60 ks 145 Kč

KÓD TYP CENA

92995810 25 x 16,2 x 6,3 cm 50 ks 245 Kč

KÓD TYP CENA

92995811 300 ml 50 ks 79 Kč

92995812 400 ml 50 ks 99 Kč

92995813 500 ml 50 ks 109 Kč

KÓD TYP CENA

92995815 ø 17,5 cm 50 ks 75 Kč

92995816 ø 22 cm 50 ks 119 Kč

92995817 ø 26 cm 50 ks 165 Kč

92995814 ø 26 cm, 3dílný 50 ks 165 Kč

92995818 26 x 20 cm, oválný 50 ks 145 Kč

KÓD TYP CENA

92995808 nůž 100 ks 72 Kč

92995809 vidlička 100 ks 89 Kč

92995805 lžíce 100 ks 99 Kč

92995806 kávová lžička 100 ks 65 Kč

KÓD TYP CENA

9289465330 35 l, zelená 8 mic 30 ks 33 Kč

9289465428 60 l, fialová 13 mic 20 ks 39 Kč

KÓD TYP CENA

9289464540      modrá, 120 l 70 x 110 cm, 60 mic 20 ks 79 Kč

9289464520      červená, 120 l 70 x 110 cm, 60 mic 20 ks 79 Kč

9289464510      žlutá, 120 l 70 x 110 cm, 60 mic 20 ks 79 Kč

9289464560      černá, 120 l 70 x 110 cm, 60 mic 20 ks 79 Kč

KÓD TYP CENA

9299581900 jumbo, bílá 25 cm 150 ks 69 Kč

9299581960 jumbo, černá 25 cm 150 ks 72 Kč

92995804 flexibilní, černá 24 cm 250 ks 115 Kč

Talíře BIO
Výrobky z cukrové třtiny patří mezi jednorázové nádobí, které je odolné vodě 
i tukům, výrobky jsou nepromastitelné a jsou vhodné pro ohřev v mikrovlnné 
troubě (do 100 °C, max. 5 minut). Nádobí z cukrové třtiny je stylové, lehké a 
přesto velmi pevné. Cena za balení.

Pytle na odpadky Fino Color
Barevné odpadkové pytle s uchem pro pokrytí všech potřeb. 
Cena za roli.

Pytle na odpadky TYP 80
Silné odpadkové pytle v roli. Díky velkému výběru barev jsou vhodné na 
třídění odpadu. Cena za roli. 

Příbory ze dřeva
Dřevěné příbory jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného materiálu. Koupí 
tohoto výrobku šetříte životní prostředí. Baleno po 100 kusech. Cena za 
balení.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995801&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995802&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995803&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995810&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995811&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995812&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995813&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995815&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995816&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995817&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995814&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995818&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995808&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995809&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995805&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995806&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289465330&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289465428&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289464540&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289464520&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289464510&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289464560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9299581900&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9299581960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92995804&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cervenec_zari_2019


21

w
w

w
.o

ffi
ce

sy
st

em
.c

z 
● 

vš
e 

pr
o 

ka
nc

el
ář

 ●
 t

el
. 5

3
2

 1
9

2
  5

5
0

 

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Strojní fixační fólie  
Manuli Stretch
Strojní strečová fólie značky Manuli Stretch se vyznačuje vysokou kvalitou 
a je určená pro balení na balicích strojích. Vhodná pro balení v různých od-
větvích, od lehkého zboží až po těžké palety. Balení hmot v pytlích, kartono-
vých krabic, PET láhví atd. Cena za roli.

Balicí páska tesa® Strong
Kvalitní polypropylenová balicí páska tesa® Strong je ideální pro uzavírání 
a lepení středně těžkých až těžkých zásilek a balení. Bezhlučné a rovnoměr-
né odvíjení. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla. Cena za kus.

Balicí lepicí páska
Kvalitní lepicí páska vhodná pro spolehlivé lepení krabic nebo přelepování 
různých předmětů. Je vyrobená z pevného polypropylenu, její předností je 
vysoká doteková lepivost. Použito je akrylátové lepidlo, které má dlouhou 
trvanlivost a je vhodné do vyšších teplot. Pro zajištění nejvyšší účinnosti pás-
ky je nutné vytlačit přebytečný vzduch odvíječem nebo dlaní. Cena za kus.

Balicí lepicí páska
Kvalitní lepicí páska vhodná pro fixaci papírových a plastových krabic, lepen-
kových a plastových obalů. Je použitelná v různých teplotách, odolná vůči 
UV záření. Cena za kus.

Bublinková fólie
Bublinková fólie se vyznačuje vysokou pružností, ohebností, odolností a níz-
kou hmotností. Poskytuje spolehlivou ochranu zboží před nárazem a mecha-
nickým poškozením při přepravě, společně s možností opakovaného použití. 
Vyrobena z polyetylenu, voděodolná. Ideální pro balení křehkých předmětů 
nebo jako výplň volného prostoru v krabicích. Cena za roli.

Ruční fixační fólie
Pevná, dobře přilnavá fixační fólie pro ruční balení palet. Fixuje a chrání 
zboží nebo různé materiály proti vlhkosti, mechanickému poškození a pra-
chu. Fixací materiálu na paletě minimalizujete škody během přepravy. Balení 
průtažnou fólií je progresivní a ekonomicky výhodné. Cena za roli.

Ruční fixační fólie  
Manuli Stretch
Kvalitní fixační fólie značky Manuli Stretch pro ruční balení palet. Fixuje a 
chrání zboží nebo různé materiály proti vlhkosti, mechanickému poškození 
a prachu. Fixací materiálu na paletě minimalizujete škody během přepravy.  
Černé provedení. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

929310190297 čirá š. 50 cm 2,1 kg, 20 mic 99 Kč

9293101 čirá š. 50 cm 2,1 kg, 23 mic 99 Kč

929310190300 bílá š. 50 cm 2,1 kg, 23 mic 125 Kč

929310190197 čirá š. 10 cm 150 m, 23 mic 22 Kč

KÓD TYP CENA

929310190860 standard, černá š. 50 cm 2 kg, 23 mic 119 Kč

KÓD TYP CENA

929310190797 čirá, průtažnost 200–220 % š. 50 cm 16 kg, 17 mic 1 090 Kč

929310190697 čirá, průtažnost 150–170 % š. 50 cm 16 kg, 20 mic 995 Kč

KÓD TYP CENA

92931009 40 cm x 5 m 55 Kč

92931008 50 cm x 100 m 179 Kč

92931001 100 cm x 100 m 349 Kč

KÓD TYP CENA

9287015066197 čirá 50 mm x 66 m akrylát 49 Kč

9287015066150 hnědá 50 mm x 66 m akrylát 49 Kč

KÓD TYP CENA

9287015066397 transparentní 48 mm x 66 m akrylát 15 Kč

9287015066350 hnědá 48 mm x 66 m akrylát 15 Kč

KÓD TYP CENA

91453691 hnědá 48 mm x 66 m akrylát 12,90 Kč

9287014866 transparentní 48 mm x 66 m akrylát 13,90 Kč

KÓD TYP CENA

9287990320 modro-červená 395 Kč

Odvíječ balicí pásky Comfort
Ruční odvíječ na balicí pásky tesa® 
Comfort pro bezpečné, čisté a pohodl-
né lepení. Pro všechny druhy balicích 
pásek s kotoučem do šíře 50 mm. 
Odvíječ s kovovým rámem obsahuje 
zatahovací nůž pro bezpečné používá-
ní (zabraňuje zranění), rukojeť z měkké 
pryže. Nastavitelná regulace síly odvíje-
ní. Dodáváno bez pásky. Cena za kus.
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VYSVĚTLIVKY:
Podmínky pro získání dárku: Dárek získáte za splnění podmínek uvedených v textu u zboží s dárkem.

Platnost letáku je do 30. září 2019 nebo do vyprodání zásob. Všechny 
ceny jsou uvedeny bez DPH. Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny. 
Slevy, dárky, bonusy a ostatní akční nabídky pro koncové zákazníky se 
nevztahují na zákazníky se smluvními cenami. Jednotlivé slevy, dárky, 
bonusy a speciální nabídky se nesčítají.

tel.: 532 192 550
e-mail: objednavky@officesystem.cz

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Adresa: Vápenice 17, 796 01 Prostějov
IČO: 26900467

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

www.officesystem.cz

Papírová taška s plochým uchem
Papírová taška z bílého a hnědého kraftového papíru. Ploché 
papírové držadlo. Cena za kus.

Papírová taška s krouceným uchem
Barevné papírové tašky z kraftového papíru. Kroucené papíro-
vé držadlo. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929038250 hnědá 18 x 8 x 22 cm nosnost 6 kg 5 Kč

929038450 hnědá 22 x 10 x 36 cm nosnost 6 kg 5 Kč

929038750 hnědá 32 x 14 x 42 cm nosnost 8 kg 6 Kč

929038200 bílá 18 x 8 x 22 cm nosnost 6 kg 5 Kč

929034900 bílá 22 x 10 x 36 cm nosnost 6 kg 5 Kč

929038600 bílá 26 x 17 x 24 cm nosnost 6 kg 6 Kč

929038700 bílá 32 x 14 x 42 cm nosnost 8 kg 7 Kč

KÓD TYP CENA

929030950 hnědá 19 x 8 x 21 cm nosnost 8 kg 5,00 Kč

929034950 hnědá 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 7,00 Kč

929035150 hnědá 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 8,00 Kč

929038300 bílá 19 x 8 x 21 cm nosnost 8 kg 7,00 Kč

929038500 bílá 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 7,00 Kč

929038800 bílá 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 9,00 Kč

929038330 zelená 19 x 8 x 21 cm nosnost 8 kg 9,00 Kč

929038530 zelená 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 9,90 Kč

929038830 zelená 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 12,00 Kč

929038320 červená 19 x 8 x 21 cm nosnost 8 kg 9,00 Kč

929038520 červená 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 9,90 Kč

929038820 červená 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 12,00 Kč

929038340 modrá 19 x 8 x 21 cm nosnost 8 kg 9,00 Kč

929038540 modrá 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 9,90 Kč

929038840 modrá 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 12,00 Kč

929038599 stříbrná 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 12,00 Kč

929038899 stříbrná 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 14,00 Kč

929038598 zlatá 24 x 11 x 31 cm nosnost 14 kg 12,00 Kč

929038898 zlatá 32 x 14 x 42 cm nosnost 14 kg 14,00 Kč
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