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Xerografický papír Niveus Superior
Papír nejvyšší kvality určený pro potřeby moderní kanceláře. Velmi 
vysoká bělost, menší spotřeba toneru a minimální opotřebení stro-
je díky unikátní technologii TRIOTEC®. Certifikován pro archivaci 
ISO 9706, vyroben šetrně k životnímu prostředí - FSC. Cena za ba-
lík. Za odběr 60 balíků dostanete jako dárek poukázku Kaufland  
v celkové hodnotě 200 Kč ZDARMA.

Xerografický papír Niveus FIT+
Vysoce funkční univerzální 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 balík. Za odběr 120 ba-
líků dostanete jako dárek poukázku Kaufland v celkové hodnotě 
200 Kč ZDARMA.

Velmi odolné etikety Avery Zweckform
Stříbrné polyesterové etikety pro laserové tiskárny a bílé polyesterové etikety pro černobílé laserové tiskárny, barevné laserové tiskárny a kopírky, 
odolné vůči vodě, mastnotě, prachu, nečistotám a natržení. Stříbrné jsou odolné vůči teplotám od -40 do +150 °C, bílé vůči teplotám od -20 do +80 °C. Balení 
obsahuje 20 archů. Počet etiket na jednom archu zobrazuje sloupec 3. Cena za balení. Za odběr 1 balení dostanete jako dárek Pražskou šunku Hamé 
ZDARMA.

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

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 5 (60) 198 Kč

A4 A4A3 A3

KÓD TYP CENA ZA BALÍK

915000161 A4, 80 g 500 l 79 Kč

91500183 A3, 80 g 500 l 158 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D9153045721200 45,7 x 21,2 mm 48 bílá 677 Kč

D9153063533900 63,5 x 33,9 mm 24 bílá 677 Kč

D91530991423 99,1 x 42,3 mm 12 bílá 649 Kč

D9153099113900 99,1 x 139 mm 4 bílá 677 Kč

D9153021029700 210 x 297 mm 1 bílá 677 Kč

D9153025401099 25,4 x 10 mm 189 stříbrná 799 Kč

D9153045721299 45,7 x 21,2 mm 48 stříbrná 799 Kč

D9153063529699 63,5 x 29,6 mm 27 stříbrná 799 Kč

D9153009650899 96 x 50,8 mm 10 stříbrná 799 Kč

D9153021029799 210 x 297 mm 1 stříbrná 799 Kč

Etikety na balíky Avery Zweckform
Etikety na balíky vhodné pro laserové tiskárny. Bílé provedení. 
Inovativní technologie ultragrip zajišťuje bezchybné natažení archu etiket a 
tisk bez zasekávání archů etiket v tiskárně. Jednoduché vyjmutí etiket z archu 
díky technologii QuickPEEL™. Balení obsahuje 100 archů. Počet etiket na 
jednom archu zobrazuje sloupec 3. Cena za balení. Za odběr 1 balení 
dostanete jako dárek Pražskou šunku Hamé ZDARMA.

A4 A3

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D91530991677 99,1 x 67,7 mm 8 bílá 889 Kč

D91530991139 99,1 x 139 mm 4 bílá 889 Kč

D91530199289 199,6 x 289,1 mm 1 bílá 889 Kč

2

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

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915000145
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D915000145
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91500142
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91500142
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915000161
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91500183
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153045721200
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153063533900
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91530991423
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153099113900
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153021029700
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153025401099
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153045721299
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153063529699
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153009650899
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9153021029799
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91530991677
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91530991139
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91530199289
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150001438
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9150001438
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915001399
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D915001399
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Samolepicí bločky Post-it®

Silně lepicí barevné bločky vám umožní opakované lepení. Vy-
berte si z několika odstínů barev podle vaší nálady. Rozměry 
lístku: 76 x 76 mm. Cena za balení. Za odběr 2 balení do-
stanete jako dárek 3M ochranné brýle SecureFit 400 
ZDARMA.

Samolepicí bločky STICK’N                                
by Hopax 
Kvalitní samolepicí bločky pastelově žluté barvy. Různé rozměry lístků. Cena 
za kus.

Zápisník Leitz Complete A5
Prémiový zápisník s tvrdými deskami. Formát A5, čtverečkovaný nebo linko-
vaný. Uzavírání na gumičku, úchyt na propisku a vnitřní kapsy na volné papíry. 
Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete jako dárek power banku Leitz 
Complete, 6 000 mAh ZDARMA.

Samolepicí flipchart STICK’N      
by Hopax
Samolepicí flipchart o rozměru 76,2 x 63,5 cm v bílé bar-
vě. Obsahuje 30 listů a disponuje extra silnou lepivostí, 2 pruhy lepidla pro 
horizontální i vertikální použití. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek samolepicí pěnovou nástěnku HOPAX s designovým 
motivem ZDARMA.

Samolepicí bločky Kraft                            
STICK’N by Hopax 
Přírodní materiál pro všechny milovníky přírody. Jsou k dispozici v nejoblí-
benějších rozměrech. Materiál je ideální na poznámky, kreslení a náčrty. Po 
odlepení nezanechávají stopy. Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete 
jako dárek oplatku Delissa s oříškovou příchutí ZDARMA.

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

91540707 76 x 51 mm žlutá 100 lístků 12 6 Kč

91412007 76 x 76 mm žlutá 100 lístků 1 7 Kč

91540701 76 x 101 mm žlutá 100 lístků 1 10 Kč

914176127 76 x 127 mm žlutá 100 lístků 12 11 Kč

914138050 38 x 51 mm žlutá 3x 100 lístků 1 13 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91540735 D91540735 76 x 51 mm hnědá 100 lístků 1 (3) 10 Kč

91540736 D91540736 76 x 76 mm hnědá 100 lístků 1 (3) 12 Kč

91540737 D91540737 76 x 127 mm hnědá 100 lístků 1 (3) 18 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D44000090 76,2 x 63,5 cm 30 listů 499 Kč

Samolepicí bločky Post-it®

Silně lepicí barevné bločky vám umožní opakované lepení. 
Vyberte si z několika odstínů barev podle vaší nálady. Roz-
měry lístku: 76 x 76 mm. Cena za balení. Za odběr 2 balení 
dostanete jako dárek 3M ochranné brýle SecureFit 
400 ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91416546SS30 D91416546SS30  zelená 6x 90 lístků 1 (2) 269 Kč

91416546SS23 D91416546SS23  růžová 6x 90 lístků 1 (2) 269 Kč

91416546SS20 D91416546SS20  červená 6x 90 lístků 1 (2) 269 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

904944770001 D904944770001  bílá čtvereček 1 (3) 299 Kč

904944770025 D904944770025  červená čtvereček 1 (3) 299 Kč

904944770095 D904944770095  černá čtvereček 1 (3) 299 Kč

904944780001 D904944780001  bílá linka 1 (3) 299 Kč

904944780025 D904944780025  červená linka 1 (3) 299 Kč

904944780095 D904944780095  černá linka 1 (3) 299 Kč

Miami

Bangkok

Bora Bora

Rio

3

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91416546SS3 D91416546SS3 Miami 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SSE D91416546SSE Bangkok 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SS2 D91416546SS2 Rio 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SSJP D91416546SSJP Bora Bora 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91540707
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91412007
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91540701
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=914176127
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=914138050
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91540735
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91540735
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91540736
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91540736
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91540737
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91540737
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D44000090
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SS30
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SS30
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SS23
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SS23
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SS20
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SS20
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944770001
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944770001
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944770025
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944770025
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944770095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944770095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944780001
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944780001
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944780025
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944780025
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904944780095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D904944780095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SS3
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SS3
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SSE
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SSE
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SS2
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SS2
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91416546SSJP
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D91416546SSJP
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Sešívačka Novus E 30
Spolehlivá celokovová sešívačka s povrchem z kovu a plastu. Otočná matrice 
pro otevřený a uzavřený způsob sešívání i možné sponkování. Je vybavena ko-
vovým odstraňovačem sponek. Plnění shora s kovovým zásobníkem. Hloubka 
vkládání 53 mm. Vhodná k děrovačce E 225. Drátky: 24/6 nebo 26/6. Záruka 
10 let. Kapacita: 30 listů. Cena za kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako 
dárek zubní pastu Vademecum ZDARMA.

Bloková sešívačka Novus B 50
Moderní bloková sešívačka nové generace s kovovým zásobníkem a dvojitým 
vedením sponek se systémem bypassového sešívání. Sešívač je vybaven an-
tiblokovacím systémem sponek. Hloubka vkládání 75 mm. Drátky: 23/6 nebo 
23/17. Kapacita: 140 listů. Záruka 25 let. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek kosmetický balíček Fa, mix druhů ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9286120201842 D9286120201842  černá/šedá 1 (2) 225 Kč

9286120201843 D9286120201843  modrá/šedá 1 (2) 225 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

90525000358 D90525000358  bílá 1 (2) 245 Kč

90525000357 D90525000357  žlutá 1 (2) 245 Kč

90525000355 D90525000355  světle červená 1 (2) 245 Kč

90525000354 D90525000354  světle modrá 1 (2) 245 Kč

90525000356 D90525000356  světle zelená 1 (2) 245 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

909084874 D909084874 4,2 mm x 8 m 1 (5) 37 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

909116204 D909116204 21 g 1 (6) 27 Kč

KÓD TYP CENA

914561975 19 mm x 7,5 m čirá 69 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D92861245 šedá 1 249 Kč

Sešívačka Rapid FC30 VIVIDA
Výkonná děrovačka pro použití doma, ve škole i v kanceláři s kapacitou 30 
listů. Cena za kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako dárek titanové 
nůžky Leitz ZDARMA.

Opravná páska Scooter
Unikátní jednorázový korekční strojek. Vybaven kolečky pro stabilní, rychlou 
a přesnou korekci. Výhodou je suchá korektura, která umožňuje okamžité 
přepsání. Vhodný pro všechny druhy korektur. Cena za kus. Za odběr 5 
kusů dostanete jako dárek tyčinku Corny Big ZDARMA.

Transparentní lepicí tyčinka 
KORES
Transparentní lepicí tyčinka pro lepení všech 
druhů papírů. Obsahuje glycerin pro jemné le-
pení. Trvale lepí už za 60 sekund. Čistá a hladká 
aplikace. Vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou ži-
votnost. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, ne-
toxická. Ideální pro použití doma, v kanceláři i ve 
škole. Lehce vypratelné. Vyrobeno v ČR. Cena 
za kus. Za odběr 6 kusů dostanete jako dá-
rek tyčinku Margot ZDARMA.

Kancelářská páska Scotch®                          
Crystal 2+1
Krystalicky čirá páska Scotch® v plastovém zásobníku je vy-
robena z přírodního materiálu celulózy. Kartonový obal je vy-
roben z 82 % z recyklovaného materiálu. Výrobek šetrný  
k přírodě. Baleno po 3 kusech. Cena za balení.

Permanentní lepicí roller tesa®

Trvale lepicí roller tesa® s vyměnitelnou náplní pro přesné, čisté a dlouho-
trvající lepení. Lepí papír, karton, fotografie. Neobsahuje rozpouštědla, tělo 
vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů. Šíře stopy 8,4 mm, návin 14 m. 
Cena za kus. Za odběr 2 lepicích rollerů dostanete jako dárek krém 
Nivea Men ZDARMA.

Sešívačka Rapid F30 VIVIDA
Moderní, pevná a vysoce výkonná ocelová sešívačka s polovičním plněním 
drátků a kapacitou 30 listů. Technologie plochého sešívání spoří místo pro 
ukládání až o 30 %. Drátky: 24/6 nebo 26/6. Cena za kus. Za odběr 2 kusů 
dostanete jako dárek titanové nůžky Leitz ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

928704052 D928704052 8,4 mm x 14 m 1 (2) 91 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

90515000363 D90515000363  bílá 1 (2) 147 Kč

90515000362 D90515000362  žlutá 1 (2) 147 Kč

90515000360 D90515000360  světle červená 1 (2) 147 Kč

90515000359 D90515000359  světle modrá 1 (2) 147 Kč

90515000361 D90515000361  světle zelená 1 (2) 147 Kč

30 l

140 l

30 l30 l

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286120201842
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9286120201842
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286120201843
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9286120201843
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90525000358
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90525000358
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90525000357
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90525000357
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90525000355
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90525000355
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90525000354
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90525000354
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90525000356
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90525000356
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909084874
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D909084874
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909116204
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D909116204
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=914561975
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92861245
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928704052
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D928704052
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90515000363
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90515000363
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90515000362
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90515000362
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90515000360
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90515000360
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90515000359
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90515000359
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90515000361
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D90515000361
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Kuličkové pero CONCORDE Capri
Plastové kuličkové pero v pastelových barvách, s originálním motivem vlaštovek. 
Transparentní klip a stiskací mechanismus. Díky průměru kuličky v náplni 0,6 
mm je výsledkem psaní elegantní tenká stopa. Modrý inkoust na olejové bázi. 
Náplň: Extra Fine - modrá. Náhradní náplň najdete na našem e-shopu pod kódem 
93990000940. Dodáváno v mixu barev. Cena za kus.

Kuličkové pero CONCORDE Miami
Kuličkové pero v atraktivních barvách, protiskluzový povrch tvořený lehce 
pogumovaným plastem. Hrot 0,7 mm, modrá náplň. Dodávano v mixu barev. 
Cena za kus.

Kuličkové pero SOLIDLY NEON
Plastové kuličkové pero s protiskluzovým úchopem pro ergonomické držení. 
Hrot 0,5 mm. Mix barev. Náplň: BP 204 - modrá. Náhradní náplň najdete na 
našem e-shopu pod kódem 939900044. Cena za kus.

Liner STABILO® point 88®

Dnes již kultovní liner nejen do školy a kanceláře. Nezaměnitelný šestihranný 
design s bílými pruhy. Hrot v kovovém pouzdře zaručuje dlouhou životnost. 
Vhodný pro rýsování a práci se šablonami. Šíře stopy 0,4 mm. Cena za sadu.

Popisovač na bílé tabule
Popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality. Rychle zasychá. Vydrží 
bez víčka min. 48 hod. Může být použit na sklo a neporézní povrchy. Snadno 
smazatelný z bílých tabulí, nezanechává šmouhy. Živé a neprůsvitné barvy 
na všech typech bílých tabulí. Kulatý hrot. Šíře stopy 3 mm. Vyrobeno v ČR. 
Cena za sadu.

Permanentní popisovač Luxor 250
Permanentní popisovač s kulatým hrotem. Vhodný pro psaní na většinu povr-
chů např. dřevo, kov, sklo, plast, keramika, kůže. Neobsahuje xylen a toluen, 
bez zápachu. Víčko s klipem, plstěný hrot. Šíře stopy 1 - 3 mm. Cena za kus. 
Za odběr 24 kusů dostanete jako dárek blok LUXOR 20603 EXECU-
TIVE A5 ZDARMA.

Zvýrazňovač HIGH LINER PLUS
Zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým hrotem 0,5 - 5 mm. Univerzální in-
koust na vodní bázi pro všechny typy papíru. Nevysychá ani při dlouhé době 
otevření. Vyrobeno v ČR. Cena za sadu.

Gelový roller Pilot G-2 07
Gelový roller se stiskacím mechanismem a s ergonomickou gumovou 
úchopovou zónou. Viditelný stav náplně. Píše podle barvy úchopové zóny. 
Průměr hrotu: 0,7 mm, šířka stopy: 0,32 mm. Cena za kus. Za odběr  
3 rollerů stejné barvy dostanete 1 kus gelového rolleru Pilot G-2 07 
(náhodný výběr barvy) ZDARMA.

KÓD TYP CENA

93290108  mix barev 0,6 mm 10 Kč

KÓD TYP CENA

93290101  mix barev 0,7 mm 8 Kč

KÓD TYP CENA

9329001095  mix barev 0,5 mm 8 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

932902605740 D932902605740   modrá 0,7 mm 1 (3) 49 Kč

932902605743 D932902605743   šedomodrá 0,7 mm 1 (3) 49 Kč

932902605731 D932902605731   světle zelená 0,7 mm 1 (3) 49 Kč

932902605728 D932902605728   fialová 0,7 mm 1 (3) 49 Kč

939902606003  modrá náplň G-2 
0,7 mm

1 (3) 35 Kč

KÓD TYP CENA

909820802  sada 6 barev  3 mm 73 Kč

909820800  sada 10 barev  3 mm 125 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9369001620 D9369001620  červená 1 - 3 mm 1 (24) 10 Kč

9369001640 D9369001640  modrá 1 - 3 mm 1 (24) 10 Kč

9369001630 D9369001630  zelená 1 - 3 mm 1 (24) 10 Kč

9369001660 D9369001660  černá 1 - 3 mm 1 (24) 10 Kč

KÓD TYP CENA

9331088S06  sada 6 barev 0,4 mm 83 Kč

9331088S10  sada 10 barev 0,4 mm 139 Kč

9331088S08  sada 8 barev, pastelové 0,4 mm 111 Kč

KÓD TYP CENA

909836060  sada 6 barev, pastelové  0,5 - 5 mm 59 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93990000940
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=939900044
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290108
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290101
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329001095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=932902605740
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D932902605740
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=932902605743
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D932902605743
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=932902605731
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D932902605731
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=932902605728
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D932902605728
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=939902606003
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820802
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820800
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369001620
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9369001620
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369001640
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9369001640
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369001630
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9369001630
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369001660
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9369001660
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9331088S06
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9331088S10
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9331088S08
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909836060
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Pákový pořadač Esselte Colour’Ice
Pořadač v celoplastovém provedení na dokumenty formátu A4. Zajišťuje 
vysokou kvalitu, dlouhou životnost, stabilitu a omyvatelnost pořadače. Špič-
ková páková mechanika a hřbetní otvor pro snadnou manipulaci. Má kovové 
lišty pro delší životnost bez nebezpečí poškození nábytku a hřbetní kapsu 
s vyměnitelným papírovým štítkem. Šíře hřbetu 7,5 cm. Cena za kus. Za 
odběr 3 kusů dostanete jako dárek stojánek na tužky Colour’Ice 
ZDARMA.

Dvoukroužkový pořadač Esselte                   
Colour’Ice A4
Moderní kroužkový pořadač Esselte pro ukládání děrovaných dokumentů. 
Ve svěžích barvách a v moderním designu Colour’Ice. Kapacita: 190 listů  
(80 g/m2), šíře hřbetu 4 cm. Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete 
jako dárek stojánek na tužky Colour’Ice ZDARMA.

Desky na spisy Esselte                                
Colour’Ice A4
Kvalitní tříchlopňové polypropylenové desky na dokumenty ve svěžích bar-
vách a průhledném designu řady Colour’Ice. Stylové a ergonomické uzaví-
rání na gumičku pro bezpečný přenos a ukládání dokumentů. Kapacita: 150 
listů (80 g/m2). Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete jako dárek 
stojánek na tužky Colour’Ice ZDARMA.

Aktovka na spisy Esselte                              
Colour’Ice A4
Kvalitní aktovka na dokumenty s průhlednými polypropylenovými deskami ve 
svěžích barvách a moderním designu Colour’Ice. 6 rozšiřitelných přihrádek 
s vysokou kapacitou a 5 popisovatelných záložek. Cena za kus. Za odběr 3 
kusů dostanete jako dárek stojánek na tužky Colour’Ice ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626502 D903626502   ledově žlutá hřbet 7,5 cm 1 (3) 73 Kč

903626503 D903626503   ledově oranžová hřbet 7,5 cm 1 (3) 73 Kč

903626504 D903626504   ledově modrá hřbet 7,5 cm 1 (3) 73 Kč

903626505 D903626505   ledově zelená hřbet 7,5 cm 1 (3) 73 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626495 D903626495   ledově žlutá hřbet 4 cm 1 (3) 59 Kč

903626496 D903626496   ledově oranžová hřbet 4 cm 1 (3) 59 Kč

903626497 D903626497   ledově modrá hřbet 4 cm 1 (3) 59 Kč

903626498 D903626498   ledově zelená hřbet 4 cm 1 (3) 59 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626250 D903626250   ledově žlutá 1 (3) 125 Kč

903626251 D903626251   ledově oranžová 1 (3) 125 Kč

903626252 D903626252   ledově modrá 1 (3) 125 Kč

903626253 D903626253   ledově zelená 1 (3) 125 Kč

Box na spisy Esselte                               
Colour’Ice A4
Kvalitní polypropylenový box v průhledném designu a svěžích barvách. Sty-
lové a ergonomické uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos a ukládání 
dokumentů. Kapacita: 200 listů (80 g/m2), šíře hřbetu 2,5 cm. Cena za kus. 
Za odběr 3 kusů dostanete jako dárek stojánek na tužky Colour’Ice 
ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626225 D903626225   ledově žlutá 40 kapes 1 (3) 89 Kč

903626226 D903626226   ledově oranžová 40 kapes 1 (3) 89 Kč

903626227 D903626227   ledově modrá 40 kapes 1 (3) 89 Kč

903626228 D903626228   ledově zelená 40 kapes 1 (3) 89 Kč

Katalogová kniha                                        
Esselte Colour’Ice A4
Kvalitní katalogová kniha s měkkými průhlednými polypropylenovými deska-
mi ve svěžích barvách a v moderním designu Colour’Ice. Obsahuje 40 inte-
grovaných kapes pro vložení až 80 listů A4 (80 g/m2) a samolepicí hřbetní 
štítek pro popis obsahu. Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete jako 
dárek stojánek na tužky Colour’Ice ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626257 D903626257   ledově žlutá hřbet 2,5 cm 1 (3) 95 Kč

903626258 D903626258   ledově oranžová hřbet 2,5 cm 1 (3) 95 Kč

903626259 D903626259   ledově modrá hřbet 2,5 cm 1 (3) 95 Kč

903626260 D903626260   ledově zelená hřbet 2,5 cm 1 (3) 95 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903626220 D903626220   ledově žlutá kapacita: 150 l 1 (3) 59 Kč

903626221 D903626221   ledově oranžová kapacita: 150 l 1 (3) 59 Kč

903626222 D903626222   ledově modrá kapacita: 150 l 1 (3) 59 Kč

903626223 D903626223   ledově zelená kapacita: 150 l 1 (3) 59 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626502
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626502
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626503
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626503
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626504
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626504
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626505
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626505
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626495
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626495
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626496
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626496
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626497
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626497
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626498
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626498
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626250
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626250
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626251
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626251
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626252
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626252
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626253
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626253
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626225
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626225
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626226
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626226
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626227
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626227
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626228
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626228
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626257
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626257
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626258
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626258
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626259
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626259
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626260
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626260
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626220
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626220
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626221
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626221
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626222
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626222
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626223
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D903626223
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Čtyřkroužkový pořadač Electra A4
Pořadač z polypropylenu v designu řady Electra. 4 kulaté kroužky 
o průměru 1,5 cm. Kapacita: 70 listů A4 (80 g/m2), šíře hřbetu 
3,3 cm. Cena za kus. Za odběr 5 kusů dostanete jako dárek 
bonbony Tic Tac ZDARMA.

Obálka plastová s drukem Electra A5
Plastové psaníčko formátu A5 o rozměru 25 x 18 cm se zavíráním 
na klopu s drukem, průhledný odolný polypropylen, moderní barvy. 
Cena za kus. Za odběr 10 kusů dostanete jako dárek bonbo-
ny Tic Tac ZDARMA.

Prospektový obal na katalog A4
Závěsný obal z PVC  vhodný pro zakládání objemnějších katalogů 
nebo ceníků. Možnost vložení až 2,5 cm silných dokumentů či kata-
logů. Zesílená multiperforace zajišťuje pevné držení v pořadači. Ba-
leno po 10 kusech. Cena za balení. Za odběr 1 balení dostanete 
jako dárek bonbony Tic Tac ZDARMA.

Prospektový obal silný A4
Pevná závěsná plastová kapsa se zpevněnou multiperforací pro 
zakládání do pořadačů. Cena za kus. Za odběr 200 ks dosta-
nete jako dárek bonbony Tic Tac ZDARMA.

Obálka plastová s drukem Electra A4 
Plastové psaníčko formátu A4 o rozměru 32,4 x 23,6 cm se za-
víráním na klopu s drukem, průhledný odolný polypropylen, mo-
derní barvy. Cena za kus. Za odběr 10 kusů dostanete jako 
dárek bonbony Tic Tac ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9158052604 D9158052604   růžová hřbet 3,3 cm 1 (5) 42 Kč

9158052607 D9158052607   fialová hřbet 3,3 cm 1 (5) 42 Kč

9158052605 D9158052605   modrá hřbet 3,3 cm 1 (5) 42 Kč

9158052606 D9158052606   zelená hřbet 3,3 cm 1 (5) 42 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92840066323 D92840066323   růžová 5 (10) 12 Kč

92840066328 D92840066328   fialová 5 (10) 12 Kč

92840066342 D92840066342   modrá 5 (10) 12 Kč

92840066334 D92840066334   zelená 5 (10) 12 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92840066223 D92840066223   růžová 5 (10) 16 Kč

92840066228 D92840066228   fialová 5 (10) 16 Kč

92840066242 D92840066242   modrá 5 (10) 16 Kč

92840066234 D92840066234   zelená 5 (10) 16 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D928400204 A4 PVC, 180 mic, lesklý 10 ks 199 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

928400206 D928400206 A4 L/U, 150 mic, lesklý 100 (200) 4,95 Kč

Sloha s gumou Electra A4
Extra silné polypropylenové desky s třemi klopami formátu A4 
se zajišťovací gumičkou, která uzavře celou desku. V designu 
řady Electra. Cena za kus. Za odběr 5 kusů dostanete jako 
dárek bonbony Tic Tac ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

D92840052600   růžová 5 33 Kč

D92840052603   fialová 5 33 Kč

D92840052601   modrá 5 33 Kč

D92840052602   zelená 5 33 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052604
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9158052604
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052607
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9158052607
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052605
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9158052605
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052606
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9158052606
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066323
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066323
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066328
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066328
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066342
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066342
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066334
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066334
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066223
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066223
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066228
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066228
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066242
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066242
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066234
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840066234
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D928400204
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400206
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D928400206
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840052600
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840052603
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840052601
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92840052602
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Pákový pořadač Economy A4
Pořadač je z vnější strany potažený plastem a z vnitřní strany hladkým papí-
rem. Hřbetní otvor pro snadnou manipulaci, kovové lišty pro delší životnost 
a hřbetní kapsu s vyměnitelným papírovým štítkem. Šíře hřbetu 7,5 cm nebo 
5 cm. Cena za kus.

Kufřík Elegant
Kufřík na dokumenty formátu A4 z lepenky Luxor. Designové provedení s 
modrým nebo červeným puntíkem. Plastové zapínání. Vyznačuje se snadnou 
údržbou a dlouhou životností. Rozměry: 32,5 x 25,1 x 3,5 cm. Cena za kus.

Stojan na spisy                                           
COLOR BLOCKING
Nový plastový stojan pro ukládání a archivaci katalogů a dalších písemností. 
Atraktivní design v zářivých barvách, hřbetní otvor pro snadné vytažení sto-
janu z řady. Pro dokumenty do formátu A4. Rozměry: 7,5 x 32 x 24,5 cm. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

90311250  bílá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90310782   žlutá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311234  oranžová hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311253  červená 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

90311255  modrá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311256  zelená hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311272  šedá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90311257  černá hřbet 7,5 cm 47 Kč

90381190E  bílá hřbet 5 cm 47 Kč

90381191  žlutá hřbet 5 cm 47 Kč

90381171  oranžová hřbet 5 cm 47 Kč

90381193E  červená hřbet 5 cm 47 Kč

KÓD TYP CENA

928100341   Baltic (modrá) 49 Kč

928100330   Caribic (zelená) 49 Kč

928100323   Indones (růžová) 49 Kč

KÓD TYP CENA

92840068220  červená 63 Kč

92840068240  modrá 63 Kč

Odkladač COLOR BLOCKING
Stohovatelné zásuvky pro uložení dokumentů v atraktivních barvách COLOR 
BLOCKING. Pro dokumenty do formátu A4. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

915890529 61 x 43 x 38 cm 149 Kč

Box strong
Krabice s odklápěcím víkem z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky. Pevná konstruk-
ce, vhodná ke stěhování a stohování až 4 krabic na sebe. Nosnost 100 kg. 
Potisk v zelené barvě, okénko na BAR kód, návod ke složení na obalu boxu. 
Formát obsahu cca A2. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

90381173  bordó hřbet 5 cm 47 Kč

90381174  fialová hřbet 5 cm 47 Kč

90381175  tyrkysová hřbet 5 cm 47 Kč

90381195E  modrá hřbet 5 cm 47 Kč

90381196E  zelená hřbet 5 cm 47 Kč

90381197E  černá hřbet 5 cm 47 Kč

KÓD TYP CENA

928150140  Baltic (modrá) 59 Kč

928150130  Caribic (zelená) 59 Kč

928150123  Indones (růžová) 59 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311250
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90310782
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311234
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311253
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311276
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311279
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311282
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311255
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311256
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311272
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90311257
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381190E
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381191
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381171
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381193E
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100341
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100330
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100323
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068220
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068240
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890529
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381173
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381174
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381175
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381195E
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381196E
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381197E
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928150140
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928150130
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928150123
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Stejně, jako na moderní širokoúhlé televize, tak i na nové širokoúhlé tabule Nobo je radost pohledět. Při příležitosti uvedení této naprosté novinky jsme 
se rozhodli tyto dvě věci spojit. Po zakoupení tabule NOBO a registraci na www.noboeurope.com máte možnost vyhrát TV Samsung UE55NU7093. 

Popisovací tabule z magnetické 
oceli s technologií Nano CleanTM 
a lepší mazatelností pro časté 
používání.
Moderní úzký rám maximalizuje
prostor na psaní
Systém InvisaMountTM

pro snadnou instalaci

Magnetická tabule se
smaltovaným povrchem, vynikající
mazatelnost pro časté používání
Moderní úzký rám maximalizuje
prostor na psaní
Systém InvisaMountTM

pro snadnou instalaci

KÓD TYP CENA

9061905301 úhlopříčka 32" (80 cm) 749 Kč

9061905302 úhlopříčka 40" (101 cm) 1 111 Kč

9061905303 úhlopříčka 55" (139 cm) 2 079 Kč

9061905304 úhlopříčka 70" (178 cm) 3 869 Kč

9061905305 úhlopříčka 85" (216 cm) 4 955 Kč

KÓD TYP CENA

9061905296 úhlopříčka 32" (80 cm) 749 Kč

9061905297 úhlopříčka 40" (101 cm) 998 Kč

9061905298 úhlopříčka 55" (139 cm) 1 655 Kč

9061905299 úhlopříčka 70" (178 cm) 3 185 Kč

9061905300 úhlopříčka 85" (216 cm) 3 995 Kč

KÓD TYP CENA

9061905175 úhlopříčka 31" (79 cm) bílá 1 150 Kč

9061905176 úhlopříčka 45" (114 cm) bílá 2 330 Kč

9061905177 úhlopříčka 57" (144 cm) bílá 3 590 Kč

9061905178 úhlopříčka 85" (215 cm) bílá 8 350 Kč

9061905191 úhlopříčka 45" (114 cm) bílá s oblými rohy 2 790 Kč

9061905192 úhlopříčka 57" (144 cm) bílá s oblými rohy 4 240 Kč

9061905193 úhlopříčka 85" (215 cm) bílá s oblými rohy 9 590 Kč

3 3

3

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905301
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905302
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905303
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905304
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905305
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905296
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905297
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905298
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905299
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905300
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905175
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905176
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905177
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905178
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905191
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905192
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905193
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Mobilní magnetická                       
tabule SP optimal
Mobilní tabule Magnetoplan SP 
optimal s oboustranným bílým mag-
netickým povrchem. Je vsazena 
do hliníkového eloxovaného rámu. 
Rohy tabule jsou tvořeny zaoble-
ným plastovým dílem šedé barvy. 
Mobilní robustní podstava, aretace 
náklonu tabule, aretace pohybu. 
Odkládací kovová police na pod-
stavě, pod spodní hranou. Tabule 
je otočná o 360°. Kvalitní obal pro 
bezpečný transport, dodáváno ve 
dvou samostatných kartonech (ta-
bule, podstava). Cena za kus. Za 
odběr 1 kusu tabule dostanete 
jako dárek Portské víno Armi-
lar, 0,75 l ZDARMA.

Tarifold Display Frame A4
Samolepicí plastový designový rámeček Display Frame je vyroben z kvalit-
ního ABS plastu, který se nerozbije ani po pádu na zem. Zadní strana je 
opatřena samolepicí plochou. Rámeček je možno umístit na jakékoliv hladké 
a čisté místo. Je vhodný do administrativních budov. Ideální pro označení 
regálů, skříní, dveří apod. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek Zlaté oplatky Opavia, nugátové ZDARMA.

Flipchart Young Edition plus
Flipchart splňující vysoké kvalitativní požadavky. Práškovým lakováním krytá za 
sucha popisovatelná a stíratelná plocha. Výklopná ramena zvětší prezentační 
plochu až na trojnásobek. Libovolně stavitelný do výšky až 1,75 m. Zaoblené 
hrany, postranní úchop pro snadnou manipulaci. Zadní podpěra zasunutelná 
do zadní konstrukce. Výklopná horní krycí plastová lišta, nastavitelné trny pro 
zavěšení papíru. Integrovaná odkládací lišta pro popisovače a příslušenství. 
Cena za kus.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D4410012090 120 x 90 cm 4 690 Kč

D459320071 150 x 100 cm 6 250 Kč

D459320072 180 x 120 cm 7 490 Kč

KÓD TYP CENA

9149563DE 58,4 x 50,8 cm 20 l 745 Kč

KÓD TYP CENA

44000003 71 x 100 cm 3 490 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D92890220530  zelená samolepicí 169 Kč

D92890220520  červená samolepicí 169 Kč

D92890220540  modrá samolepicí 169 Kč

Blok Post-it® Super Sticky              Mee-
Meeting Chart
Blok má samolepicí archy nahrazující flipchart. Archy lze rychle připevnit 
nebo beze zbytku odstranit díky samolepicí zadní části. Přilnou k téměř 
všem povrchům a můžou se opakovaně přemístit. Fix jimi neprosakuje a tak 
jsou stěny a další archy chráněny. Blok je také možné zavěsit na jakýkoliv 
stojan nebo ho nechat samostatně postavený. V bloku je 20 listů. Cena 
za kus. 

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D92890221340  modrá magnetický 169 Kč

D92890221330  zelená magnetický 169 Kč

D92890221320  červená magnetický 169 Kč

Tarifold Display Frame A4
Magnetický designový rámeček Display Frame je vyroben z kvalitního 
ABS plastu, který se nerozbije ani po pádu na zem. Zadní strana je mag-
netická a umožňuje rámeček připevnit na jakoukoli kovovou plochu. Dob-
ře drží a lze ho kdykoli přemístit na jiné místo. Je vhodný do administrativ-
ních budov. Ideální pro označení regálů, skříní, dveří apod. Cena za kus.  
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek Zlaté oplatky Opavia, nugá-
tové ZDARMA. 

Rámeček DURAFRAME® A4
Samolepicí informační rámeček s odklopitelnou magnetickou přední stra-
nou pro rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu. Snadná instalace na 
všechny hladké povrchy. Rámeček je průhledný z obou dvou stran. Formát 
A4. Balení obsahuje 2 kusy. Cena za balení. Za odběr 2 balení stejné 
barvy dostanete jako dárek 1 balení stejné barvy ZDARMA. 

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92890203720 D92890203720  červená 2 ks 1 (2) 379 Kč

92890203760 D92890203760  černá 2 ks 1 (2) 379 Kč

92890203799 D92890203799  stříbrná 2 ks 1 (2) 379 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D4410012090
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459320071
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459320072
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9149563DE
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=44000003
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890220530
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890220520
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890220540
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890221340
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890221330
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890221320
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890203720
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890203720
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890203760
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890203760
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890203799
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92890203799
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Skartovačka Rexel Promax RSX1538
Skartovačka Promax RSX1538 skartuje 15 listů naráz na křížově rozřezané 
částečky 4 x 40 mm (utajení typ 4). Dokáže zpracovat drátky sešívaček, sponky 
na papír, kreditní karty, kompaktní disky CD. Odpadním koš s objemem 38 
litrů zaručuje vyprazdňování bez nepořádku. Snadno se ovládá, pracuje velmi 
tiše. Cena za kus. Za odběr 1 kusu skartovače dostanete jako dárek 
tašku na notebook Kensington Contour ZDARMA.

Skartovačka REXEL Mercury™  
RES1523 Jam Free
Skartovačka RES1523 s technologií Mercury™ Jam Free s nepřetržitým sní-
máním rozřeže až 15 listů na pruhy šířky 5,8 mm (utajení typ 2). Má odpadní 
koš s objemem 23 litrů, který pojme až 190 rozřezaných listů A4 do praktic-
kých recyklovatelných pytlů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu skartovače 
dostanete jako dárek tašku na notebook Kensington Contour Pro 
ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D9062101070A objem koše: 38 l 15 listů, 4 × 40 mm křížový řez 7 990 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D45392RM1523 objem koše: 23 l 15 listů, 5,8 mm proužek 5 490 Kč

Skartovačky Leitz IQ Office a příslušenství
Nová skartovačka Leitz IQ Office nabízí stylový vzhled, vysokou výkonnost a bezpečnost. Stupeň 
utajení DIN P4 – P6+. Technologie proti zaseknutí papíru, tichý chod a dlouhý čas, po který je skar-
tovačka schopna pracovat. Udržet skartovačku ve špičkovém stavu zajistí olejové listy, které stačí 
jednoduše vložit do skartovačky. Likvidaci skartovacího odpadu zajistí pytle pro skartovačky Leitz, 
vyrobeny z polypropylenu. Objem 40 l. Cena za kus nebo balení. Za odběr 1 kusu skartovače 
(nevztahuje se na olejovací listy a plastové pytle) dostanete jako dárek špičkový zámek 
na kolo ZDARMA. Více informací a dárek vyžádáte na: www.leitz.com/iqshredder

KÓD TYP CENA

904480090000 P4, objem koše: 23 l 10 listů, 4 x 28 mm křížový řez 2 290 Kč

904480060000 P4, objem koše: 30 l 20 listů, 4 x 40 mm křížový řez 9 990 Kč

904480050000 P5, objem koše: 30 l 15 listů, 2 x 15 mm mikro řez 10 250 Kč

904480040000 P5+, objem koše: 30 l 7 listů, 2 x 5 mm super mikro řez 12 190 Kč

904480100000 P6+, objem koše: 30 l 5 listů, 1 x 5 mm super mikro řez 19 900 Kč

904480070000 olejovací listy 169 x 16 x 238 mm 12 ks 490 Kč

904480080000 plastové pytle 40 l 100 ks 890 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

5

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9062101070A
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D45392RM1523
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/play-it-safe/
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480090000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480060000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480050000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480040000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480100000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480070000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480080000
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Při odběru laminátoru a kapes obdržíte jako 
dárek powerbanku Leitz Complete, 5 200 mAh 
ZDARMA.

Při odběru laminátoru a kapes obdržíte jako 
dárek powerbanku Leitz Complete, 2 600 mAh 
ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D9044736800239 sada kapes a laminátoru A4  růžová 1 698 Kč
D9044736800369 sada kapes a laminátoru A4  modrá 1 698 Kč
D9044736800649 sada kapes a laminátoru A4   zelená 1 698 Kč
D9044736800899 sada kapes a laminátoru A4   šedá 1 698 Kč
D9044744000899 sada kapes a laminátoru A3   šedá 2 198 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D9044725100849 sada kapes a laminátoru A4  stříbrná 2 249 Kč
D9044725300849 sada kapes a laminátoru A3  stříbrná 2 889 Kč

Řezačka DAHLE 508
Lehce ovladatelná kotoučová řezačka DAHLE pro každého uživatele. Ne-
klouzavé pryžové patky pro dobrou stabilitu. Ostrý kotoučový nůž uzavřený 
v plastovém krytu pro vysokou míru bezpečnosti. Automatický přítlak v místě 
řezu pro zafixování řezaného materiálu. Průhledné přítlačné tlačítko, dva úh-
lové příložníky s dělením v cm a mnoho orientačních linek vyznačených na 
řezné ploše přístroje. Jednoduchá výměna hlavy nože. Testováno pro bez-
pečnost. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek svítilnu 
Sencor ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D4100508 A3 6 listů 460 mm 899 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D4100502 A4 6 listů 320 mm 839 Kč

Řezačka DAHLE 502
Kompaktní řezačka pro kutily a začátečníky pro lehké a bezpečné řezání. 
Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými pat-
kami pro bezpečnou polohu. Praktické úchopové prohlubně pro bezpečné 
a lehké přenášení. Užitečné linie formátování na stole s dělením mm podél 
řezné hrany. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Horní 
nůž z ocele pro přesné řezy. Spodní nůž z ocele pro přesné výsledky. Ruční 
přítlak pro zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v 
mm pro přesný řez 90°. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek designový spirálový blok A4, 80 listů ZDARMA.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044736800239
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044736800369
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044736800649
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044736800899
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044744000899
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044725100849
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9044725300849
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D4100508
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D4100502
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Řezačka KW-triO 360
Vhodná pro řezání i více archů současně. Na pracovní desce je umístěna po-
suvná zarážka, souběžná s přímkou řezu. Ergonomická řezná hlava, rotační 
nůž z nerezové tvrzené oceli, automatický přítlak. Cena za kus. Za odběr 1 
kusu řezačky dostanete jako dárek španělské víno EJE Monastrell, 
0,75 l ZDARMA.

Univerzální čisticí pěna 
Vhodná pro všechny povrchy kancelářské a výpočetní techniky (klávesnice, 
tiskárny, telefony) a také nábytek. Odstraňuje prach a hluboko usazené nečis-
toty. Nezatéká, brání dalšímu usazování prachu. Výrobek není určen na LCD a 
plazmové TV. Cena za kus.

Kancelářská židle LYRA 217 SY
Kancelářská židle s područkami, vysokým opěrákem čalouněným samonos-
nou síťovinou NET a synchronním mechanismem SY. Bederní opěrka, kříž z 
černého nylonu, všechny plastové části jsou černé. V černé barvě standardně 
skladem. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek víno sv. 
Scholastika, PS, Classic, polosladké ZDARMA.

Kancelářská židle S 30
Kancelářská židle s opěrákem potaženým dvoubarevnou síťovinou v netra-
diční - ojedinělé barevné kombinaci látek a plastů tvořící výrazný a nezaměni-
telný kontrast tohoto modelu. Synchronní mechanismus, výškově stavitelné 
područky, výškově stavitelná hlavová opěrka a bederní opěrka. Cena za kus. 
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek víno sv. Scholastika, PS, 
Classic, polosladké ZDARMA.

Dámská taška Leitz Complete                    
pro notebook 13,3“ 
Pro všechny vaše mobilní zařízení a dokumenty formátu A4. S možností 
nošení v ruce, přes rameno nebo upevnění na madlo pojízdného kufru. 
Samostatné vyjímatelné pouzdro pro napájecí adaptér a další kabely. Cena 
za kus.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D45394005 A4 15 listů 360 mm 1 390 Kč

KÓD TYP CENA

39900004 400 ml 157 Kč

KÓD TYP CENA

904360180095   černá 1 790 Kč

904360180069   modrá 1 790 Kč

904360180084   stříbrná 1 790 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D459091003420 červená 4 699 Kč

D459091003440 modrá 4 699 Kč

D459091003461 šedá 4 699 Kč

D459091003460 černá 4 699 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D459091003540 modrá 5 699 Kč

D459091003520 červená 5 699 Kč

D459091003561 šedá 5 699 Kč

Podstavec pod monitor Fellowes 
Smart Suites
Používáním stojanu pod monitor Fellowes Smart Suites předcházíte bolesti 
šíje a krční páteře. Umožňuje nastavení monitoru na úroveň očí, čím zmírňuje 
svalové napětí ramen a krku. Vhodné do kanceláře i domácnosti. Určen pro 
monitory či LCD/TFT monitory do velikosti 21“ a maximální hmotnosti do 10 
kg. Doporučeno Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA. Roz-
měry: 47,8 x 10,3 x 33 cm. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

398258020101 černá/stříbrná 629 Kč

Barva podsedáku Barva opěráku

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D45394005
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=39900004
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904360180095
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904360180069
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904360180084
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003420
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003440
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003461
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003460
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003540
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003520
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D459091003561
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398258020101
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Ochucená minerální voda Mattoni
Osvěžující ochucené přírodní minerální vody s vyváženým poměrem minerálů a stopových prvků. 
Balení obsahuje 6 kusů. Cena za balení. Za odběr 12 balení dostanete jako dárek sadu 
skleniček, mix barev ZDARMA.

Minerální voda Mattoni
Osvěžující přírodní minerální vody s vyváženým poměrem 
minerálů a stopových prvků. Balení obsahuje 12 kusů. 
Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92993190 D92993190 bílý hrozen 1,5 l 6 ks 1 (12) 99 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

KÓD TYP CENA

92993159 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 89 Kč

KÓD TYP CENA

92993175 neperlivá 0,5 l 24 ks 179 Kč

KÓD TYP CENA

92993608 Light 4 % 340 g 33 Kč

KÓD TYP CENA

92999204 karton, 120x 7,5 g 129 Kč

92999201 10x 10 g 13 Kč

KÓD TYP CENA

92993185 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 151 Kč

92993106 perlivá 0,5 l 12 ks 159 Kč

92993186 neperlivá 0,5 l 12 ks 159 Kč

Minerální voda Poděbradka
Čistě přírodní minerální voda z nového vrtu. Unikátní slo-
žení minerálů a vysoký obsah zdraví prospěšné hydroge-
nuhličitanové složky příznivě působí na celý zažívací trakt. 
Cena za balení.

Zahuštěné mléko Tatra
Zahuštěné neslazené mléko je mléčný výrobek získaný částečným odpařením 
vody z mléka, tepelně UHT ošetřený a asepticky plněný do nápojových karton-
ků. Cena za kus.

Smetana do kávy
Smetana do kávy Meggle promění chuť každé kávy v něco výjimečného. Ob-
sah tuku 10 %. Baleno v kartonu po 120 kusech nebo v malém balení po 10 
kusech. Cena za balení.

Zahuštěné mléko Tatra
Zahuštěné neslazené mléko je mléčný výrobek získaný částečným odpaře-
ním vody z mléka, sterilovaný v hermeticky uzavřených plechových obalech. 
Cena za kus.

Pramenitá voda Cristaline 
Nesycená pramenitá voda z Francie, vhodná pro pří-
pravu kojenecké stravy a nápojů. Vysoký obsah bikar-
bonátů. Balení obsahuje 24 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92993609 Classic 7,5 % 290 g 43 Kč

92993607 Grand 9 % 310 g 31 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993190
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993190
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993195
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993195
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993216
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993216
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993194
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993194
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993215
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993215
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993191
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993191
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993193
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993193
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993198
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993198
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993196
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92993196
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993159
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993175
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993608
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92999204
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92999201
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993185
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993106
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993186
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993609
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993607
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Kapsle L’OR 
Nadchněte se novou kolekcí káv L‘OR a nechte se pohltit jejím svěžím aroma 
a bohatou chutí. Kávové kapsle kompatibilní s kávovary Nespresso®. Cena za 
balení.

Káva Jacobs Krönung Selection
Káva Jacobs Selection vysoké kvality díky tradiční přípravě dle receptury 
a způsobu pražení. Cena za kus.

Čaje Lipton 
Lipton používá pouze vrcholové lístky čajovníků. Jsou to nej-
mladší, nejkřehčí a nejaromatičtější lístky, které dávají vznik-
nout nejlepším čajům té nejvyšší kvality. Cena za balení.

Čokoládové tyčinky Minis
Malé Snickers, Mars nebo Twix v rodinném balení po 9 kouscích. Dobijte se 
energií postupně nebo se o svoji oblíbenou tyčinku rozdělte s ostatními. Cena 
za balení.

Bonbony Toy
Bonbony s ovocnou příchutí. Bonbony jsou vhodné nejen na domácí 
mlsání, ale například i na recepce do firem a hotelů. Cena za balení.

Bonbony ABC
ABC jsou ovocné plněné bonbony, baleno po 1 kg. Cena za balení.

Bonbony Mini Max
Bonbony s ovocnou příchutí: citronovou, 
pomerančovou, jahodovou, malinovou 
a jablečnou. Cena za balení.

Sušenky BM
Lahodné balení jemných křupavých mini máslových sušenek 
(galettes) od výrobce Bonne Maman. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92991960 Espresso Decaffeinato 10x 52 g 89 Kč

92991961 Espresso Forza 10x 52 g 89 Kč

92991962 Espresso Profondo 10x 52 g 89 Kč

92991963 Espresso Ristretto 10x 52 g 89 Kč

92991964 Espresso Splendente 10x 52 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

92991105 zrnková 1 kg 289 Kč

KÓD TYP CENA

92992205 mix čajů, Viking, gastro balení 180 ks, 328,5 g 557 Kč

92992204 černý čaj, Yellow Label, gastro balení 100x 1,8 g 221 Kč

92992203 černý čaj, Earl Grey 100x 1,5 g 119 Kč

92992202 černý čaj, Yellow Label 25x 2 g 52 Kč

92992207 zelený čaj, Classic 25x 2 g 47 Kč

92992206 zelený čaj, citrus 25x 2 g 47 Kč

KÓD TYP CENA

92994232 Snickres 9x 18,5 g 51 Kč

92994231 Mars 9x 18,5 g 51 Kč

92994233 Twix 9x 18,5 g 51 Kč

KÓD TYP CENA

92994224 máslové 200x 3 g 799 Kč

KÓD TYP CENA

92994243 1 kg 137 Kč

KÓD TYP CENA

92994245 1 kg 139 Kč

KÓD TYP CENA

92994244 1 kg 179 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991960
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991961
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991962
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991963
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991964
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991105
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992205
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992204
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992203
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992202
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992207
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992206
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994232
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994231
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994233
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994224
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994243
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994245
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994244
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KÓD TYP CENA

92989157351 1 vrstva, 857 útržků, recykl návin 300 m 799 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92989157381 D92989157381 Classic 2 vrstvy, bílý recykl 1 (2) 659 Kč

92989157382 D92989157382 Plus 2 vrstvy, celulóza 1 (2) 675 Kč

92989157380 D92989157380 Basic 2 vrstvy, přírodní bílá 1 (2) 495 Kč

KÓD TYP CENA

9298915555 Classic ECO 2 vrstvy, bílý recykl 800 útržků 36 ks 695 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929891572091 D929891572091 Classic bílá, 33 x 33 cm 1 (12) 15 Kč

929891572090 D929891572090 Coctail special bílá, 24 x 24 cm 1 (3) 49 Kč

KÓD TYP CENA

92981570 čirá, 500 ml 235 Kč

Utěrky v roli Tork ReflexTM M4
Papírový ručník v roli Tork ReflexTM se středovým odvíjením. Víceúčelový pa-
pírový ručník, který je ideální i pro stírání kapaliny a utírání. Ideální pro místa 
s velkou spotřebou. Odvíjení ze středu - jednoduše a rychle si vezmete, kolik 
potřebujete. Průměr role 19,5 cm. Baleno po 6 kusech. Cena za balení.

Toaletní papír Katrin System
Toaletní papír určený pouze pro Katrin System. Délka role 92 m (800 útržků). 
Balení obsahuje 36 kusů. Cena za balení.

Papírové ubrousky Primasoft
Ubrousky vyrobené z bílé celulózy. Cena za balení. Za odběr 12 balení 
ubrousků o rozměru 33 x 33 cm (100 ks v 1 balení) nebo 3 balení 
ubrousků o rozměru 24 x 24 cm (250 ks v 1 balení) dostanete jako 
dárek 1 balení růžových ubrousků Primasoft ZDARMA.

Dezinfekční pěna na WC                              
sedátka Katrin
Dezinfekční pěna na WC sedátka - Katrin Disinfectant Foam, 500 ml, pro 
zásobník KATRIN. Cena za kus.

Toaletní papír PrimaSoft MAXI 
Dvouvrstvý toaletní papír vyrobený ze 100% celulózy, neparfémovaný. Návin 
60 m (500 útržků) na roli při zachování standardního průměru, šetří místo 
pro uskladnění. Nadstandardní výdrž, jedna role je jako 3 - 4 role klasického 
toaletního papíru. Balení obsahuje 10 kusů. Cena za balení. Za odběr 2 
balení dostanete jako dárek 1 balení kuchyňských utěrek Perfex 
ZDARMA.

Skládané ručníky ZZ Handy                                    
Pack Katrin 
Vysoce kvalitní skládané ZZ ručníky na ruce. Vždy se oddělí jeden kus, což 
pomáhá snížit spotřebu. Balení obsahuje 20x 200 ručníků. Cena za balení. 
Za odběr 2 balení dostanete jako dárek 1 balení třívrstvého toalet-
ního papíru Katrin Plus Toilet 160 ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9298915559 D9298915559 2 vrstvy, celulóza 500 útržků 1 (2) 145 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157351
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157381
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92989157381
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157382
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92989157382
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157380
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92989157380
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915555
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891572091
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929891572091
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891572090
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929891572090
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981570
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915559
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9298915559
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Kosmetika Lape
Kosmetika Lape s orientální vůní citronového čaje hydratuje pokožku díky obsa-
hu hydratačních složek a glycerinu. Neutrální pH, neobsahuje ftaláty, parabeny 
ani triklosan. Uzamykatelný držák Lape z nerezové oceli, na jeden produkt,  
s možností připevnění na stěnu. Cena za kus.

Sanytol dezinfekční mýdlo                               
– hydratující
Dezinfekční hydratující mýdlo Sanytol má hypoalergenní složení, které je 
obohaceno o výtažky z přírodního zeleného čaje a aloe vera. Zahubí 99,9 % 
bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1). Je vhodné i pro 
nejcitlivější typy pokožky. Dermatologicky testované, ideální pro každodenní 
hygienu rukou. Cena za kus.

Jar na nádobí 
Mycí prostředek na nádobí s patentovanou technologií, výborný na 
odstraňování mastnoty, jemný k rukám, ekologický. Cena za kus.

SIDOLUX  Window čistič oken
Sidolux Window na mytí oken a skleněných povrchů s obsahem NANO 
technologie. Nanočástice vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu, udr-
žující čistotu po delší dobu, než po čištění obyčejným čističem. Díky 
alkoholu nevznikají šmouhy a povrch není nutné leštit. Cena za kus.  
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek mikroutěrku ZDARMA.

Isofa 300MAX mycí             
suspenze
Profesionální abrazivní čistič na mytí znečiš-
těné pokožky s extraktem z citrusových plo-
dů. Rychle a velmi šetrně odstraňuje nečis-
toty z rukou. Působí na nečistoty jako jsou 
dehet, saze, tmely na bázi alkydů a akrylátů. 
Je vhodný k odstranění těžkého znečištění 
v tiskařském průmyslu, dílnách a servisech. 
Cena za kus.

Optimax prostředky do myčky
Koncentrovaný alkalický kapalný mycí prostředek s vysokým obsahem sek-
vestračních složek pro strojní mytí nádobí a skla zejména pro použití v ob-
lastech s tvrdou vodou. Obsahuje směs speciálních neiontově povrchových 
látek, které podporují rychlé osychání nádobí beze šmouh a povlaků. Cena 
za kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako dárek Cif odmašťovač ve 
spreji, 750 ml ZDARMA.

Prostředek CLEAMEN 410  
- koupelny s leskem
Prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských 
ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, 
baterie, vnější části toaletních mís atd. Přípravek snad-
no odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. Přináší 
lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě 
zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. 
Cena za kus. Za odběr 4 kusů dostanete jako dárek 
kvalitní mikroutěrku ZDARMA.

Palmolive mýdlo
Klasické toaletní mýdlo, které jemně pečuje a rozjasňuje vaši pokožku.  
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92988051 tekuté mýdlo citronový čaj 300 ml 93 Kč

92988052 šampon a sprchový gel citronový čaj 300 ml 99 Kč

92984260 krém na ruce a tělo citronový čaj 300 ml 105 Kč

929861200 nerezový držák na jeden produkt - 559 Kč

KÓD TYP CENA

92988003 hydratující 250 ml 59 Kč

KÓD TYP CENA

92981432 citron 450 ml 29 Kč

9298143 sensitive tea tree 450 ml 29 Kč

92981433 citron 900 ml 47 Kč

92981441 sensitive tea tree 900 ml 47 Kč

KÓD TYP CENA

929812103 lemon 500 ml 41 Kč

929812101 arctic 500 ml 41 Kč

929812102 flower 500 ml 41 Kč

KÓD TYP CENA

9298808 mix vůní 90 g 11 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929816002 D929816002 s rozprašovačem 1 l 1 (4) 71 Kč

KÓD TYP CENA

92986155 500 g 59 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929814106 D929814106 mytí 5 l 1 (2) 549 Kč

929814107 D929814107 oplach 5 l 1 (2) 395 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988051
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988052
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92984260
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929861200
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988003
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981432
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298143
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981433
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981441
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812103
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812101
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812102
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298808
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929816002
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929816002
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92986155
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929814106
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929814106
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929814107
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929814107
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Winni’s prací prostředek
Hypoalergenní tekutý prací přípravek s mýdlem rostlinného původu s vůní 
levandule určený na bílé i barevné prádlo. Neobsahuje fosfáty ani barviva. Do 
90°C. Biologicky odbouratelný. Cena za kus.

Winni’s aviváž
Hypoalergenní aviváž s vůní bílých květin nebo heliotropu a bílého muškátu. 
Díky přírodnímu složení je vhodný i pro alergiky a ekzematiky. Zanechává prá-
dlo hebké a voňavé. Biologicky odbouratelný. Ecorefill balení (k doplňování). 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92987032 prací gel, 1,15 l 23 dávek 139 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92981105 D92981105 rozprašovač 550 g 1 (2) 51 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929811000 D929811000 proti plísni 550 g 1 (2) 55 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92981192 D92981192 rozprašovač 550 g 1 (2) 51 Kč

KÓD TYP CENA

929836094 spiced apple lila 69 Kč

929836091 cotton blossom modrá 69 Kč

929836092 cucumber melon zelená 69 Kč

929836093 mango oranžová 69 Kč

KÓD TYP CENA

9294501230  šedá/zelená 50 l 329 Kč

9294501210  šedá/žlutá 50 l 329 Kč

9294501220  šedá/červená 50 l 329 Kč

9294501240  šedá/modrá 50 l 329 Kč

9294501260  šedá/černá 50 l 329 Kč

KÓD TYP CENA

929870312 aviváž, 1,47 l bílé květiny 79 Kč

929870311 aviváž, 1,47 l heliotrop a bílý muškát 79 Kč

Real odmašťovač & kuchyně
Neobsahuje žádné alkálie, čistí jemně a šetrně. Je vhodný 
na čištění všech nenasákavých povrchů – pracovní desky, 
odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, 
kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, 
okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na dřevo. Parfe-
mace směs exotických citrusů. Cena za kus. Za odběr 2 
kusů dostanete jako dárek Real maxi úklid pohlco-
vač pachů 1 l ZDARMA.

Prostředek Real na koupelny
Vhodný na běžný úklid koupelen a toalet. Díky obsahu 
speciálního polymeru vytváří na čištěném povrchu ten-
ký film, který aktivně zabraňuje opětovnému usazování 
nečistot a zaschlých kapek. Čistí a ochraňuje sprcho-
vé kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, 
dlaždice, sanitární zařízení, skleněné povrchy. Svěží 
parfemace. Cena za kus. Za odběr 2 kusů dostanete 
jako dárek Real maxi úklid pohlcovač pachů 1 l 
ZDARMA.

Víceúčelová vonná závěska HANG TAG
Vonná gelová závěska je ekologický produkt šetrný k životnímu prostředí. 
Vyrobeno v USA z gelu, pryskyřice a vonné esence. Antialergický a 100% 
recyklovatelný výrobek. Vhodný do šaten, aut, koupelen, na dveře, k vysa-
vačům, atd. Cena za kus.

Koš na odpadky Flipbin
Praktický odpadkový koš Flipbin z polypropylenu. 2 stupně otevření víka: 1. 
malé otevření 78° - pro drobnější odpad, 2. velké otevření 100° - pro větší 
odpad, aby víko zůstalo čisté. Rozměry: 65,3 x 29,4 x 37,6 cm. Objem 50 l. 
Cena za kus.

Prostředek Dr. Devil WC čistič
Tekutý WC čistič 3v1 svěže voní, čistí a odstraňuje vodní kámen a další 
nečistoty. Cena za kus.

Prostředek Real proti plísním 
Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek 
zvyšuje smáčecí schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i 
dezinfekční vlastnosti. Je vhodný na omítky, zdivo, kámen, 
sklo, silikon, keramiku, porcelán, plasty i nerez. Vyčistí i 
těžko dostupná místa: sprchové kouty, spáry, odpadkové 
koše, okolí toalet, spáry oken apod. Cena za kus. Za od-
běr 2 kusů dostanete jako dárek Real maxi úklid 
pohlcovač pachů 1 l ZDARMA.

KÓD TYP CENA

929815511 lemon 750 ml 31 Kč

929815512 natur fresh 750 ml 31 Kč

929815513 polar aqua 750 ml 31 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92987032
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981105
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92981105
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D929811000
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981192
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D92981192
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929836094
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929836091
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929836092
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929836093
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9294501230
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9294501210
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9294501220
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9294501240
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9294501260
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870312
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870311
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929815511
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929815512
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929815513
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Ruční fixační fólie
Pevná, dobře přilnavá fixační fólie pro 
ruční balení palet. Fixuje a chrání zboží 
nebo různé materiály proti vlhkosti, me-
chanickému poškození a prachu. Fixací 
materiálu na paletě minimalizujete ško-
dy během přepravy. Balení průtažnou 
fólií je progresivní a ekonomicky výhod-
né. Černá fólie zabezpečuje utajení 
obsahu zásilky díky své neprůhlednosti. 
Cena za roli.

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

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 polyethylenu, voděodolná. Ideální pro balení křehkých předmětů 
nebo jako výplň volného prostoru v krabicích. Cena za roli.

Balicí lepicí páska tichá
Tichá lepicí páska, díky nehlučnému odvíjení umožňuje lehké a tiché odvíje-
ní s příjemnou a ničím nerušenou prací. Použito je akrylátové lepidlo, které 
má dlouhou trvanlivost a je vhodné do vyšších teplot. Nosič pásky je silnější 
oproti běžným páskám, který zajišťuje pevnost pásky (páska se netrhá). Cena 
za kus.

Papírová lepicí páska
Kvalitní papírová lepicí páska vhodná k ekologickému zalepování kartonů 
(při recyklaci se nemusí z papírových kartonů odstraňovat). Použité lepidlo 
je hot-melt. Cena za kus.

Odvíječ balicí pásky 
Economy
Ruční odvíječ na balicí pásky tesa® Eco-
nomy je praktický pomocník pro bezpeč-
né, čisté a pohodlné lepení všech typů 
balení. Lze jej použít pro všechny druhy 
balicích pásek s kotoučkem do šíře 50 
mm. Vyroben z masivního kovového 
rámu s plastovým madlem. Řezací nůž 
je vybaven bezpečnostním krytem - jako 
ochrana před zraněním. Nastavitelná od-
víjecí síla. Dodáváno bez pásky. Cena za 
kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek krém na ruce Nivea Hand  
Creme Soft ZDARMA.

Balicí lepicí páska
Kvalitní lepicí páska vhodná pro spolehlivé lepení krabic nebo přelepování 
různých předmětů. Je vyrobena 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.

Vlnitá lepenka
Slouží pro výrobu různých proložek, přířezů a výplní do obalů. Jako obalový 
materiál pro zboží nestandardního rozměru a tvaru. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

929310190297 čirá, š. 50 cm 2,1 kg, 20 mic 101 Kč

9293101 čirá, š. 50 cm 2,1 kg, 23 mic 101 Kč

929310160 černá, š. 50 cm 2 kg, 23 mic 111 Kč

929310190197 čirá, š. 10 cm 150 m, 20 mic 25 Kč

929310190200 bílá, š. 50 cm 2,1 kg, 20 mic 125 Kč

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

92931008 50 cm x 100 m 199 Kč

92931001 100 cm x 100 m 349 Kč

KÓD TYP CENA

928701665097 transparentní 50 mm x 66 m akrylát 18 Kč

928701665050 hnědá 50 mm x 66 m akrylát 18 Kč

KÓD TYP CENA

9150909053 dvouvrstvá 105 cm x 10 m 99 Kč

9150909054 dvouvrstvá 105 cm x 20 m 189 Kč

9150909051 dvouvrstvá 105 cm x 100 m 699 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

92870150503 hnědá 50 mm x 50 m hot-melt 55 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

D9287990520 modro-červená 225 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190297
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9293101
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310160
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190197
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190200
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190300
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190797
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190697
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92931008
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92931001
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928701665097
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928701665050
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150909053
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150909054
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150909051
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287015066397
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287015066350
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870150503
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=D9287990520
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Odlamovací nůž SX48-1
Malý ořezávací nůž celokovový, vyrobený z ušlechtilé oceli, s nastavitelnou 
vysouvací a olamovací čepelí vysouvané pomocí polohovacího jezdce se 
zarážkami, šířka 8 mm, dodávaný na blistru. Rozměry: 13 x 0,5 x 1 cm. Cena 
za kus.

Pytle na odpadky Alufix Premium
Pevné a pružné odpadkové pytle prémiové kvality. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

92860481 šíře čepele 8 mm celokovový 19 Kč

KÓD TYP CENA

9289464540   modrá, 120 l 70 x 100 cm, 60 mic, 20 ks 95 Kč

9289464520   červená, 120 l 70 x 100 cm, 60 mic, 20 ks  95 Kč

9289464510   žlutá, 120 l 70 x 100 cm, 60 mic, 20 ks  95 Kč

9289464560   černá, 120 l 70 x 100 cm, 60 mic, 20 ks  95 Kč

KÓD TYP CENA

9289461960 černá, 35 l 10 mic, 30 ks 35 Kč

9289462160 černá, 60 l 15 mic, 20 ks 43 Kč

9289461360 černá, 110 l 25 mic, 10 ks 47 Kč

9289461660 černá, 150 l 35 mic, 10 ks 66 Kč

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

Sáčky do koše
Pytle na odpadky HDPE v různých velikostech jsou vhodnou úklidovou sou-
částí jak v domácnosti, tak v kancelářích. Pro ty, kteří mají rádi sáčky se 
stahovací páskou. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

9289465510   žlutá, 35 l zatahovací 50 x 56 cm, 15 ks 31 Kč

9289465630   zelená, 60 l zatahovací 60 x 68 cm, 10 ks 31 Kč

VYSVĚTLIVKY:
Podmínky pro získání dárku: Dárek získáte za splnění podmínek uvedených v textu u zboží s dárkem.

Platnost letáku je do 30. června 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

www.officesystem.cz

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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