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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 unikát-
ní technologii TRIOTEC®. Certifikován pro archivaci ISO 9706, vyroben 
šetrně k životnímu prostředí - FSC. Cena za balík. Za odběr 60 balíků 
dostanete jako dárek poukázku Mall.cz 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 Mall.cz 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 balík.

Xerografický papír Color Copy
Speciálně ošetřený a hladký povrch 
papíru spolu s vysokou bělostí zajišťuje 
brilantní reprodukci barev při laserovém 
tisku a kopírování. Vyniká vysokou stálos-
tí na světle, plachostí, perfektně řízenou 
vodivostí a prvotřídní formací. Certifiko-
ván pro archivaci ISO 9706. Praktické 
50listové balení. Cena za balík.

KÓD TYP CENA

915000161 A4, 80 g 500 l 79 Kč

91500183 A3, 80 g 500 l 158 Kč

KÓD TYP CENA

915000191 A4, 160 g 50 l 59 Kč

915000192 A4, 200 g 50 l 75 Kč

915000193 A4, 250 g 50 l 95 Kč

Snímatelné etikety
Etikety s nepermanentním lepidlem. Vhodné aplikovat tam, kde je třeba ná-
sledně etiketu odstranit, aniž by na podkladu zůstaly zbytky lepidla. Určeny 
do laserových a inkoustových tiskáren. Baleno po 100 arších A4. Počet eti-
ket na jednom archu zobrazuje sloupec 3. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

9153052521200 52,5 x 21,2 mm 52 100 l 399 Kč

9153007003609 70 x 36 mm 24 100 l 449 Kč

9153010574009 105 x 74 mm 8 100 l 399 Kč

915302102974 210 x 297 mm 1 100 l 449 Kč

KÓD TYP CENA

91530038192 38 x 192 mm 7 25 + 5 l 239 Kč

91530061192 61 x 192 mm 4 25 + 5 l 239 Kč

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.

KÓD TYP CENA

9153045721200 45,7 x 21,2 mm 48 bílá, 20 l 677 Kč

9153063533900 63,5 x 33,9 mm 24 bílá, 20 l 677 Kč

91530991423 99,1 x 42,3 mm 12 bílá, 20 l 649 Kč

9153099113900 99,1 x 139 mm 4 bílá, 20 l 677 Kč

9153021029700 210 x 297 mm 1 bílá, 20 l 677 Kč

9153025401099 25,4 x 10 mm 189 stříbrná, 20 l 799 Kč

9153045721299 45,7 x 21,2 mm 48 stříbrná, 20 l 799 Kč

9153063529699 63,5 x 29,6 mm 27 stříbrná, 20 l 799 Kč

9153009650899 96 x 50,8 mm 10 stříbrná, 20 l 799 Kč

9153021029799 210 x 297 mm 1 stříbrná, 20 l 799 Kč

Etikety na pořadače Avery 
Zweckform
Bílé etikety na pořadače vhodné pro všechny typy tiskáren. 
100% krycí materiál. Dlouhotrvající lepivost a vysoká kvalita 
tisku. Balení obsahuje 25 + 5 archů. Počet etiket na jednom 
archu zobrazuje sloupec 3. Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

915000145 9150001451 A4, 80 g 500 l 5 (60) 99 Kč

91500142 915001421 A3, 80 g 500 l 1 (60) 198 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

9150001438 91500014381 A4, 80 g 500 l 5 (120) 87 Kč

915001399 9150013991 A3, 80 g 500 l 5 (120) 174 Kč
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Samolepicí linkovaný 
bloček Post-it®

Kvalitní značkový Post-it® samolepicí 
linkovaný bloček se silně lepivou plo-
chou na vzkazy a poznámky. Vhodný 
pro opakované použití, dokonalá při-
lnavost. Drží i na lehce znečištěném 
povrchu. Mix barev. Rozměry lístku: 
101 x 152 mm. Balení obsahuje 3 blo-
čky po 90 lístcích. Cena za balení.

Samolepicí mini kostky  
STICK’N by Hopax
Samolepicí mini bločky ve tvaru kostky. Mix neonových barev. Rozměry líst-
ku: 51 x 51 mm. Cena za kus.

Samolepicí bločky Extra Sticky  
STICK’N by Hopax
Silně lepicí bločky o rozměrech 76 x 76 mm a 76 x 127 mm, 
které spolehlivě drží na většině povrchů, jako je například 
plast, karton, sklo či papír. Jdou snadno odlepit a nezanechá-
vají stopy po lepidle. Ve třech barevných provedeních. Bloček 
obsahuje 90 lístků. Cena za kus.

Samolepicí bločky 360°  
STICK’N by Hopax
Samolepicí bločky STICK’N 360° díky čtvercovému lepení umožňují napsat 
poznámku v jakémkoliv směru, rohy štítku se nenadzvedávají a neohýbají. 
Drží pevněji a déle na většině povrchů. Lehce odstranitelné. Rozměry lístku: 
76 x 76 mm. Cena za kus.

Samolepicí linkovaný 
bloček Post-it®

Kvalitní značkový Post-it® samole-
picí linkovaný bloček se silně lepi-
vou plochou na vzkazy a poznámky. 
Vhodný pro opakované použití, doko-
nalá přilnavost. Drží i na lehce zne-
čištěném povrchu. Rozměry lístku: 
101 x 101 mm. Cena za balení. Za od-
běr 3 balení dostanete jako dárek 
hrníček ECO Bamboo 430 ml, mix 
barev ZDARMA.

Samolepicí bločky Post-it®

Silně lepicí barevné bločky vám umožní opakované 
lepení. Vyberte si z několika odstínů barev podle vaší 
nálady. Rozměry lístku: 76 x 76 mm. Cena za balení. Za 
odběr 2 balení dostanete jako dárek kartáč proti 
zamotávání vlasů, mix barev ZDARMA.

Samolepicí bločky Post-it®

Samolepicí bločky žluté barvy o rozměrech 51 x 38 mm nebo 
76 x 76 mm. Lístky jsou snadno přemístitelné a lepidlo po 
sobě nezanechává stopy. Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91416546SSE 91416546SSE1 Bangkok 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SSJP 91416546SSJP1 Bora Bora 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SS2 91416546SS21 Rio 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SSM 91416546SSM1 Marrakesh 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

91416546SS3 91416546SS31 Miami 6x 90 lístků 1 (2) 279 Kč

KÓD TYP CENA

914165301 51 x 38 mm 3x 100 lístků 52 Kč

9141654101 76 x 76 mm 100 lístků 41 Kč

KÓD TYP CENA

9154072823 růžová mix 250 lístků 25 Kč

9154072830 zelená mix 250 lístků 25 Kč

9154072840 modrá mix 250 lístků 25 Kč

KÓD TYP CENA

9154073418 oranžová 100 lístků 12,90 Kč

9154073430 zelená 100 lístků 12,90 Kč

9154073440 modrá 100 lístků 12,90 Kč

9154073423 růžová 100 lístků 12,90 Kč

KÓD TYP CENA

91414690 Miami 3x 90 lístků 101 x 152 mm 285 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9141675SS32 9141675SS321 Miami 3x 90 lístků 101 x 101 mm 1 (3) 185 Kč

KÓD TYP CENA

9154074210 žlutá 76 x 76 mm 90 lístků 17,90 Kč

9154074223 růžová 76 x 76 mm 90 lístků 17,90 Kč

9154074230 zelená 76 x 76 mm 90 lístků 17,90 Kč

9154074310 žlutá 76 x 127 mm 90 lístků 23,00 Kč

9154074323 růžová 76 x 127 mm 90 lístků 23,00 Kč

9154074330 zelená 76 x 127 mm 90 lístků 23,00 Kč
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30 l
30 l
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26/6

®

Korekční strojek 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.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Sešívačka Novus B 56
Moderní bloková sešívačka nové 
generace s kovovým zásobníkem 
a dvojitým vedením sponek se 
systémem bypassového sešívání. 
Sešívačka je vybavena antibloko-
vacím systémem sponek. Drátky 
23/8 nebo 23/24. Hloubka vklá-
dání 75 mm. Kapacita 200 listů. 
Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek meteo-
stanici Sencor ZDARMA.

Sešívačka Novus B 40
Moderní bloková sešívačka s kovovým zásobníkem a dvojitým vedením spo-
nek se systémem bypassového sešívání. Sešívačka je vybavena antiblokova-
cím systémem sponek. Drátky 23/6 nebo 23/13. Hloubka vkládání 55 mm. 
Kapacita 100 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek 
elektrický mlýnek na sůl/pepř Lamart ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

92861240 šedá 749 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

9286120230054 šedá 2 750 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

905123639401 černá 149 Kč

905123639403 červená 149 Kč

905123639402 modrá 149 Kč

Sešívačka Rapid F30  
a spojovače Rapid Standard
Ergonomická sešívačka s polovičním plněním 
drátků, technologií plochého sešívání a silnou 
ocelovou konstrukcí. Funkce plochého sešívání 
šetří místo o 30 %. Drátky Rapid Standard 24/6 
nebo 26/6 z měkkého galvanizovaného drátu. Ka-
pacita 30 listů. Cena za kus nebo balení. Za od-
běr 1 kusu sešívačky dostanete jako dárek 
nůžky Colour’Ice, mix barev ZDARMA.

Lepicí páska  
tesafilm® STANDARD
Univerzální samolepicí pásku s dobrou přilnavostí oceníte jak v kanceláři, 
tak i doma při balení dárků či výrobě dekorací. Průhledná páska, dobrá při-
lnavost, vysoce odolná proti stárnutí, snadné odvíjení. Cena za kus.

Korekční roller tesa®

Korekční roller tesa® ecoLogo® s šíří pásky 4,2 mm pro tištěný text. Praktic-
ký a lehký strojek s vyměnitelnou náplní, který snadno použijete při opravách 
textu. Barva dokonale kryje a okamžitě přilne, po nanesení lze ihned popiso-
vat. Tělo vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů, náplň vyrobena z 61 % 
z recyklovaných plastů. Cena za kus.

Lepicí páska Scotch® Crystal
Krystalicky čirá páska Scotch® v plastovém 
zásobníku na kartonu, vyrobena z přírodního 
materiálu celulózy. Kartonový obal je vyroben 
z 82 % z recyklovaného materiálu. Výrobek še-
trný k přírodě. Cena za kus. Za odběr 4 kusů 
dostanete jako dárek vonnou svíčku v 
plechové krabičce, mix druhů ZDARMA.

Děrovačka Rapid FC30
Výkonná děrovačka s ramenem a podlážkou z vyztuženého plastu ABS, ko-
vová konstrukce. Vhodná pro domácnosti, školy a kanceláře. Nastavitelný 
příložník. Kapacita 30 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek nůžky Colour’Ice, mix barev ZDARMA.

KÓD TYP CENA

9287011533 15 mm x 33 m 13,90 Kč

KÓD (S DÁRKEM) TYP CENA

905223256500 černá 239,00 Kč

905223256502 červená 239,00 Kč

905223256501 modrá 239,00 Kč

905920710602 drátky 24/6, 1 000 ks 8,50 Kč

905924861300 dátky 26/6, 1 000 ks 8,50 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91451975 914519751 19 mm x 7,5 m čirá 1 (4) 33 Kč

KÓD TYP CENA

92899301 4,2 mm x 14 m strojek 79 Kč

KÓD TYP CENA

909084874 4,2 mm x 8 m mix barev 37 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92861240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286120230054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905123639401&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905123639403&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905123639402&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287011533&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905223256500&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905223256502&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905223256501&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905920710602&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=905924861300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91451975&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=914519751&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92899301&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909084874&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Lepicí tyčinka KORES
Ekologická lepicí tyčinka, která lepí papír, 
lepenku, fotografie a korek. Obsahuje glyce-
rin, nevysychá. Vysunovací mechanismus pro 
snadnou, čistou a rychlou aplikaci. Neutrál-
ní vůně, bezpečná pro děti. Vyrobeno v ČR. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

90910021 20 g 27 Kč

KÓD TYP CENA

92870208 3 g 99 Kč

Sada gelových per  
CONCORDE Presto
Sada 6 kusů pestrých gelových per. Výraz-
ně sytá reflexní stopa 0,7 mm. Stiskací me-
chanismus, gumový úchop. Jednorázová, 
rychleschnoucí náplň. Dodáváno v pevném 
plastovém pouzdru. Cena za sadu.

Gelový roller Pilot G-2 05
Výsuvný gelový roller s gumovým úchopem a vyměnitelnou náplní. Barva 
náplně dle barvy úchopu. Hrot 0,5 mm. Náplň: BLS-G2. Cena za kus.

Fixy STABILO® Pen 68 metallic
Prémiový vláknový fix v metalických odstínech. Vysoká viditelnost na světlém 
a zejména tmavém papíře a kartonu. 5 metalických odstínů, náplň na vodní 
bázi bez zápachu. Odolný hrot medium s šíří stopy 1,4 mm pro přesné psaní 
a dekorování. Perfektní pro speciální příležitosti – pozvánky, vánoční karty, 
přání, jmenovky, menu, přáníčka. Není potřeba zatřepat ani rozepsat. Ucho-
vávejte vodorovně. Cena za sadu.

Sada gumovacích linerů  
Pilot FriXion Fineliner
První gumovací liner vhodný pro 
psaní, kreslení, vybarvování nebo 
psaní do šablon. Ideální do školy, 
kanceláře i na doma. Termosenzitivní 
inkoust, odolný polyacetalový hrot, 
guma integrovaná v zakončení víčka. 
Pohodlná úchopová zóna, baleno 
v chytrém pouzdru, které využijete 
jako stojánek. Průměr hrotu: 1,3 mm, 
šířka stopy: 0,45 mm. Píše podle 
barvy zakončení víčka. Cena za sadu.

Vteřinové lepidlo  
Loctite® Perfect Pen
Gelové sekundové lepidlo ve tvaru pera pro usnadnění aplikace. Vhodné 
pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva, kovů, kartonu 
a korku. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Díky gelo-
vé konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný také k aplikaci na svislé 
plochy. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

93290109 sada 6 barev 0,7 mm 69 Kč

KÓD TYP CENA

936106806832 sada 6 fixů 1,4 mm 229 Kč

KÓD TYP CENA

909820802 sada 6 barev 3 mm 72 Kč

909820800 sada 10 barev 3 mm 119 Kč

KÓD TYP CENA

93290260540 modrá 0,5 mm 49 Kč

93290260520 červená 0,5 mm 49 Kč

93290260560 černá 0,5 mm 49 Kč

93290260530 zelená 0,5 mm 49 Kč

KÓD TYP CENA

936904104S4A sada 4 barev - černá, červená, modrá, zelená 0,45 mm 129 Kč

936904104S4B sada 4 barev - sv. zelená, sv. modrá, fialová, růžová 0,45 mm 129 Kč

KÓD TYP CENA

909836060 sada 6 barev, pastelové 0,5 - 5 mm 55 Kč

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

Sada popisovačů 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.

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90910021&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870208&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290109&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=936106806832&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820802&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820800&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290260540&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290260520&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290260560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290260530&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=936904104S4A&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=936904104S4B&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909836060&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Pákový pořadač No.1
Pořadač v celoplastovém provedení na dokumenty formátu A4. Zajišťuje vysokou kvalitu, dlouhou ži-
votnost, stabilitu a omyvatelnost pořadače. Špičková 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.

KÓD TYP CENA

90381130 bílá hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381131 žlutá hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381134 oranžová hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381133 červená hřbet 7,5 cm 69 Kč

903811351 bordó hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381153 fialová hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381155 tyrkysová hřbet 7,5 cm 69 Kč

903811311 sv. modrá hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381135 modrá hřbet 7,5 cm 69 Kč

903811312 sv. zelená hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381136 zelená hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381138 šedá hřbet 7,5 cm 69 Kč

90381137 černá hřbet 7,5 cm 69 Kč

KÓD TYP CENA

903624070 žlutá, VIVIDA hřbet 7,5 cm 69 Kč

903624068 červená, VIVIDA hřbet 7,5 cm 69 Kč

903624067 modrá, VIVIDA hřbet 7,5 cm 69 Kč

903624069 zelená, VIVIDA hřbet 7,5 cm 69 Kč

903231038 purpurová, Solea hřbet 7,5 cm 69 Kč

903231039 broskvová, Solea hřbet 7,5 cm 69 Kč

903231037 červená, Solea hřbet 7,5 cm 69 Kč

903231036 modrá, Solea hřbet 7,5 cm 69 Kč

903626502 ledově žlutá, Colour’Ice hřbet 7,5 cm 69 Kč

903626503 meruňková, Colour’Ice hřbet 7,5 cm 69 Kč

903626504 ledově modrá, Colour’Ice hřbet 7,5 cm 69 Kč

903626505 ledově zelená, Colour’Ice hřbet 7,5 cm 69 Kč

VIVIDA

Colour’Ice

Solea

Nákup jednoho výrobku odpovídá hodnotě 1 bodu. 
Z pořadačů se sbírají body z vkladových listů;  
z ostatních výrobků se sbírají body v podobě EAN kódů.

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381131&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381134&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381133&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903811351&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381153&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381155&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903811311&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381135&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903811312&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381136&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381138&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90381137&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903624070&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903624068&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903624067&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903624069&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903231038&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903231039&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903231037&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903231036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626502&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626503&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626504&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626505&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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 INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

90356066 A4, 55 mic, hladký 100 ks 139 Kč

KÓD TYP CENA

903259760 A4, 90 mic, matný 25 ks 99 Kč

KÓD TYP CENA

903626220 ledově žlutá kapacita 150 l 59 Kč

903626221 ledově oranžová kapacita 150 l 59 Kč

903626222 ledově modrá kapacita 150 l 59 Kč

903626223 ledově zelená kapacita 150 l 59 Kč

KÓD TYP CENA

903626257 ledově žlutá hřbet 2,5 cm 95 Kč

903626258 ledově oranžová hřbet 2,5 cm 95 Kč

903626259 ledově modrá hřbet 2,5 cm 95 Kč

903626260 ledově zelená hřbet 2,5 cm 95 Kč

KÓD TYP CENA

903626272 ledově žlutá 59 Kč

903626273 ledově oranžová 59 Kč

903626274 ledově modrá 59 Kč

903626275 ledově zelená 59 Kč

KÓD TYP CENA

903626277 ledově žlutá 59 Kč

903626278 ledově oranžová 59 Kč

903626279 ledově modrá 59 Kč

903626280 ledově zelená 59 Kč

KÓD TYP CENA

903626495 ledově žlutá hřbet 4 cm 59 Kč

903626496 ledově oranžová hřbet 4 cm 59 Kč

903626497 ledově modrá hřbet 4 cm 59 Kč

903626498 ledově zelená hřbet 4 cm 59 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356066&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356066&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903259760&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626221&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626222&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626257&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626258&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626259&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626272&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626273&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626274&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626275&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626277&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626278&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626279&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626280&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626495&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626496&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626497&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903626498&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Organizér easy orga A4
Spisové desky s 12dílným organizérem vyrobené z polypropylenu a uzávě-
rem gumičkou na plastový kroužek. Vybavené plastovými přihrádkami s rozli-
šovači: 12 štítků A - Z, 12 štítků January - December a kapacitou až 300 listů 
A4 (80 g/m2). Uvnitř také kapsička vizitkového formátu. Cena za kus.

Podložka s klipem easy orga
Pevná podložka z umělé hmoty je opatřena robustním kovovým klipem 
s ochrannými rohy. Podložka pojme bez obtíží až 80 listů A4 (80 g/m2). 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92840068323 tmavě růžová 159 Kč

92840068340 modrá 159 Kč

92840068330 zelené jablko 159 Kč

92840068360 černá 159 Kč

92840068397 transparentní čirá 159 Kč

KÓD TYP CENA

9159400440 modrá 75 Kč

9159400460 černá 75 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

91589055 A4 33 x 26 x 5 cm 1 19 Kč

91589051 A4 33 x 26 x 7,5 cm 1 22 Kč

91589050 A4 33 x 26 x 11 cm 1 36 Kč

915890520 A4 33 x 23 x 15 cm 20 42 Kč

915890505 A4 35 x 26 x 11 cm 1 39 Kč

915890521 A3 44 x 31 x 10 cm 20 39 Kč

Archivační box s potiskem A3/A4
Pro ukládání dokumentů, s multifunkčním potiskem pro po-
pis. Praktické využití v kombinaci s archivačními kontejnery. 
Cena za kus.

Box strong
Krabice s odklápěcím víkem z kvalitní třívrstvé vlnité lepen-
ky. Pevná konstrukce, vhodná ke stěhování a stohování až 
4 vrstev na sobě. Nosnost 100 kg. Potisk v zelené barvě, 
okénko na BAR kód, návod ke složení na obalu boxu. Roz-
měry: 61 x 43 x 38 cm. Cena za kus.

Obal na dokumenty L A4/A5
Zakládací obal z polypropylenu o síle 110 nebo 120 mic, typu „L“, který 
bezpečně ochrání dokumenty před poškozením.

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

KÓD TYP CENA

92840068240 modrá 66 Kč

92840068220 červená 66 Kč

KÓD TYP CENA

915890529 61 x 43 x 38 cm 159 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840010310 A4 110 mic, žlutá 100 ks 1 179,00 Kč

92840010340 A4 110 mic, modrá 100 ks 1 179,00 Kč

90354836 A4 110 mic, zelená 1 ks 100 2,30 Kč

928400105 A4 110 mic, čirý, matný 100 ks 1 179,00 Kč

928400107 A5 120 mic, čirý, lesklý 100 ks 1 169,00 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068323&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068330&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068397&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9159400440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9159400460&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589055&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589050&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890520&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890505&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890521&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890529&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840010310&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840010340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90354836&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400105&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400107&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Diplomatka Atlanta A4
Konferenční složka se zipem. Je vybavena 4kroužkovou mecha-
nikou, kapsou na dokumenty a vizitky, poznámkovým blokem 
a kalkulačkou. Rozměry: 35 x 27,4 x 4,7 cm. Cena za kus.

Desky na spisy PASTELINI A4
Polypropylenové desky PASTELINI se třemi klopami a gumičkou 
přes rohy, která zajišťuje obsah desek před vypadnutím. Desky 
jsou vyrobeny z pevného a atraktivního materiálu o síle 450 mic. 
Pro dokumenty do formátu A4. Cena za kus.

Krabice na spisy PASTELINI A4
Krabice má 3 vnitřní klopy a je uzavíratelná na gumu. Slouží k 
uložení písemností až do formátu A4. Provedení ze silného poly-
propylenu 800 mic v exkluzivním designu a barvách PASTELINI. 
Šíře hřbetu 3 cm. Cena za kus.

Prospektový obal U A4
Pevná závěsná plastová kapsa z polypro-
pylenu o síle 150 mic se zpevněnou mul-
tiperforací pro zakládání do pořadačů. 
Cena za kus.

Obal na dokumenty L A4
Pevný zakládací obal z PVC fólie typu „L“, 
formátu A4 v matném provedení. Bezpeč-
ně ochrání dokumenty před poškozením. 
Cena za kus.

Obálka s drukem PASTELINI A4
Plastové psaníčko formátu A4 se zavíráním na klopu s drukem, 
odolný polypropylen, moderní pastelové barvy z řady PASTELI-
NI. Cena za kus.

Čtyřkroužkový pořadač PASTELINI A4
Neprůhledný pořadač vyrobený z polypropylenu v designu PAS-
TELINI. Je vhodný pro ukládání děrovaných dokumentů. Ideální 
pro propagační materiály, katalogy apod. Standardní kroužková 
mechanika se 4 kroužky. Kapacita 70 listů (80 g/m2), šíře hřbetu 
2 cm. Pro dokumenty do formátu A4. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92840052660 modrá 36 Kč

92840052661 růžová 36 Kč

92840052662 zelená 36 Kč

92840052663 žlutá 36 Kč

92840052664 fialová 36 Kč

KÓD TYP CENA

92840068940 modrá 19 Kč

92840068923 růžová 19 Kč

92840068930 zelená 19 Kč

KÓD TYP CENA

9158052274 modrá hřbet 2 cm 59 Kč

9158052275 růžová hřbet 2 cm 59 Kč

9158052276 zelená hřbet 2 cm 59 Kč

9158052277 žlutá hřbet 2 cm 59 Kč

9158052278 fialová hřbet 2 cm 59 Kč

KÓD TYP CENA

92840080740 modrá hřbet 3 cm 79 Kč

92840080723 růžová hřbet 3 cm 79 Kč

92840080730 zelená hřbet 3 cm 79 Kč

92840080710 žlutá hřbet 3 cm 79 Kč

92840080728 fialová hřbet 3 cm 79 Kč

KÓD TYP CENA

9154015630 imitace kůže, černá 425 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

928400320041 A4, 150 mic, lesklý 100 5,90 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

90354830 A4, 80 mic, matný 100 1,50 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052660&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052661&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052662&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052663&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052664&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068940&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068923&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068930&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052274&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052275&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052276&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052277&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052278&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840080740&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840080723&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840080730&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840080710&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840080728&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9154015630&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400320041&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90354830&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Magnetická tabule  
Nobo Classic
Magnetická tabule s bílým lakovaným povrchem. Pro popis stíratelným fi-
xem. Odkládací lišta na fix. Bezúdržbová - mazání za sucha. Stylový hliníkový 
rám o šířce 1,7 cm. Světle šedé plastové rohy sladěné s rámem tabule. 
Zadní stěna - hobra. Montážní kit součástí balení. Možnost montáže i ve 
vertikálním směru. Cena za kus. Za odběr 1 kusu tabule dostanete jako 
dárek startovací sadu Nobo pro popisovací tabule ZDARMA. 

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 zaobleným plastovým dílem šedé barvy. 
Mobilní robustní podstava, aretace náklonu tabule, aretace pohybu. 
Odkládací kovová police na podstavě, pod spodní hranou. Tabule 
je otočná o 360°. Kvalitní obal pro bezpečný transport, dodáváno 
ve dvou samostatných kartonech (tabule, podstava). Cena za kus.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

45930009 60 x 45 cm 649 Kč

45930010 90 x 60 cm 899 Kč

459300201 120 x 90 cm 1 590 Kč

KÓD TYP CENA

4410012090 120 x 90 cm 4 690 Kč

459320071 150 x 100 cm 6 250 Kč

459320072 180 x 120 cm 7 490 Kč

KÓD TYP CENA

92890221240 modrá 159 Kč

92890221220 červená 159 Kč

92890221230 zelená 159 Kč

92890221260 černá 159 Kč

Rámeček Magneto LEAN A4
Barevný rámeček typu Magneto Solo má lem podložený magnetickými pru-
hy pro umístění na kovovou plochu. Charakteristickým tvarem (tenký, barev-
ný, ostré rohy) je rámeček určen speciálně pro výrobní provozy a organizaci 
LEAN. Cena za kus.

Kombinovaná tabule  
Magnetoplan SP optimal
Tabule s kombinovaným korkovým a magnetickým povrchem SP optimal je 
vsazena do hliníkového eloxovaného rámu. Tabule se hodí nejen jako popi-
sovací plocha, ale i jako nástěnka. Dodáváno s montážním materiálem pro 
upevnění na zeď. Cena za kus.

Blok pro flipchart
Univerzální šitý flipchartový blok o rozměru 95 x 68 cm s deseti otvory pro 
všechny typy stojanů. Blok o 25 listech. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

459320080 korková/magnetická 120 x 90 cm 1 990 Kč

KÓD TYP CENA

4195016 čistý 25 listů 85 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45930009&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45930010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459300201&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4410012090&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459320071&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459320072&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221230&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890221260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459320080&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4195016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Desky s kovovým klipem  
DURACLIP® 30/60 A4
Rychlovazač z odolné fólie, s Duraclipem ze speciální oceli s dlouhou život-
ností. Pro dokumenty formátu A4. Přední strana složky je průsvitná, zadní 
barevná. Kapacita 30 nebo 60 listů A4 (80 g/m2). Cena za kus.

Stojan SHERPA®  
TABLE 10 A4
Stabilní stojan na stůl s 10 oboustranně využitelnými rámečky pro dokumen-
ty. Stojan je extrémně stabilní a nepopojíždí ani na skleněné desce pultu či 
vitríny. Snadné listování a vyhledávání založených dokumentů. Cena za kus.

Skleněná magnetická tabule Nobo Diamond
Elegantní a třikrát snáze stíratelná. Skleněné tabule Nobo řady Diamond Glass mají magnetický povrch z tvrzeného bezpečnostního skla, který zaru-
čuje vynikající stíratelnost a nejvyšší odolnost proti skvrnám inkoustu, stopám popisovačů, poškrábání a promáčknutí. Skleněné desky mají úhledné 
provedení s oblými rohy, systém neviditelného upevnění a skrytou přihrádku na popisovače přes celou šířku. Dodávají se s popisovači Nobo a sadou 
velmi silných magnetů Nobo pro skleněné tabule. Doživotní záruka. Cena za kus. Za odběr 1 kusu tabule dostanete jako dárek nerezovou 
láhev na vodu ZDARMA. Dárek vyžádejte na www.noboeurope.com.

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

928400430 bílá kapacita 30 l 4 27 Kč

928400640 žlutá kapacita 30 l 4 27 Kč

928400433 červená kapacita 30 l 4 27 Kč

928400639 světle modrá kapacita 30 l 4 27 Kč

928400642 tmavě modrá kapacita 60 l 4 29 Kč

KÓD TYP CENA

928902043 červená/černá 10 rámečků 1 790 Kč

KÓD TYP CENA

9061905175 31“ / 68 x 38 cm bílá 1 150 Kč

9061905176 45“ / 100 x 56 cm bílá 2 330 Kč

9061905177 57“ / 126 x 71 cm bílá 3 590 Kč

9061905178 85“ / 190 x 100 cm bílá 7 990 Kč

9061905191 45“ / 100 x 56 cm bílá s oblými rohy 2 790 Kč

9061905192 57“ / 126 x 71 cm bílá s oblými rohy 4 240 Kč

9061905193 85“ / 190 x 100 cm bílá s oblými rohy 8 990 Kč

Židle NEXT
Kancelářská židle s opěrákem čalouněným vždy šedou samo-
nosnou síťovinou a synchronním mechanismem s trojnásobnou 
aretací a možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku. Na 
sedáku použita studená pěna, nastavení tuhosti mechanismu 
podle tělesné hmotnosti uživatele, výškově a úhlově nastavitelná 
opěrka hlavy a bederní výztuhy, leštěný aluminiový kříž, kolečka 
o průměru 65 mm. Výškově, úhlově a podélně nastavitelné po-
dručky s měkkou dotykovou plochou. Nosnost 130 kg, záruka 
3 roky. Cena za kus.

Židle STREAM 280 SY
Kancelářská židle s područkami, vysokým opěrákem a synchron-
ním mechanismem SY. Nastavení výšky opěráku UP-DOWN, 
kříž z černého nylonu, velká kolečka, plynový píst. V černé barvě 
standardně skladem. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

459091003961 šedá 3 790 Kč

459091003960 černá 3 790 Kč

KÓD TYP CENA

459091004020 červená 4 990 Kč

459091004040 modrá 4 990 Kč

459091004061 šedá 4 990 Kč

459091004060 černá 4 990 Kč

Barva podsedáku  
a hlavové opěrky

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400430&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400640&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400433&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400639&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928400642&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928902043&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905175&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905176&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905177&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905178&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905191&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905192&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9061905193&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003961&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091004020&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091004040&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091004061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091004060&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Pokud jde o ochranu údajů, je důležité vyhnout 
se zbytečným rizikům. Se skartovačkou Leitz IQ 
můžete dokumenty  bezpečně zlikvidovat –  protože 
je to chytrá alternativa odpadkového koše.   
Je to odpadkový koš nové generace.

Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek tašku na 
notebook Leitz Complete, 
15.6", černá 
ZDARMA. 

Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek 
powerbanku 
Leitz Complete, 
5 200 mAh 
ZDARMA.

• Tichý chod a moderní design

IQ Office ProIQ Home Office

• Anti jam technologie
• LED dioda signalizuje přehřátí přístroje
• Dotykové ovládání – jednoduchá a intuitivní obsluha
• Skartuje drátky do sešívačky a sponky na papír
• Záruka 2+1 rok po registraci

Skartovačky Rexel Auto+
- šetří čas o 98 %
- automatický podavač

Zjistěte více: 
www.leitz.com/cs-cz/shredder

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

SKARTOVAČKA LEITZ IQ
ODPADKOVÝ KOŠ 2.0
VSAĎTE NA JISTOTU

*Porušení GDPR může mít za následek pokuty až do výše 20 milionů euro
 nebo 4 % celkových příjmů společnosti podle toho, která částka je vyšší.

UŠETŘETE
20 MILIONŮ EURO*

*Skartace dat podporuje 
splnění GDPR.

Auto+ 300XAuto+ 130X
Auto+ 90X

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

904480010000 IQ Home Office P4 objem koše: 23 l 10 listů, 4 x 28 mm křížový 2 590 Kč

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

904480050000 IQ Office Pro P5 objem koše: 30 l 15 listů, 2 x 15 mm mikro 9 990 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA CASHBACK

45392R90X Auto+ 90X P3 objem koše: 20 l 90 listů, 4 x 45 mm křížový 4 790 Kč

45392R130X Auto+ 130X P4 objem koše: 26 l 130 listů, 4 x 40 mm křížový 6 690 Kč 380 Kč zpět

45392R300X Auto+ 300X P4 objem koše: 40 l 300 listů, 4 x 40 mm křížový 14 990 Kč 1 300 Kč zpět

Využijte navíc cashback až 1 900 Kč zpět na vybrané skartovačky Rexel - akci naleznete na www

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480010000&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480060000&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904480050000&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392R90X&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392R130X&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392R300X&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
http://www.officesystem.cz/price_list.asp?Q_parnum1_NotEq=1&search=rexel+*
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Řezačka DAHLE 561 A4
Bezpečná páková řezačka pro více druhů materiálů. Vysoce kvalitní nože 
Solingen pro dlouhodobě přesný řez. Vyměnitelný horní i spodní nůž. Sta-
bilní kovová plocha s natištěnými formáty a pravítky v mm. Spolehlivý auto-
matický systém přítlaku s ochranou prstů a prostorově úsporným řešením. 
Nastavitelný zadní doraz, dva úhlové příložníky. Vyrobeno v ČR. Výška řezu 
3,5 mm. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek meteo-
stanici Sencor ZDARMA.

Řezačka DAHLE 502 A4
Bezpečná páková řezačka pro různé materiály vč. textilu. Ocelové nože - 
spodní ostrý nůž a horní s plochým ostřím pro bezpečnou manipulaci. Sta-
bilní kovový stůl s natištěnými úhly a DIN formáty, dva příložníky s dělením 
v mm pro přesný řez 90°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Manuální přítlak 
pro zafixování řezaného materiálu. Praktické úchyty pro přenos. Rozměr sto-
lu: 42 x 17,5 cm, délka řezu 32 cm/A4. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek titanové nůžky DAHLE ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100561 A4 délka řezu 36 cm, 35 listů 4 490 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

420212 ruční 300 listů A4 3 290 Kč

420211 s elektrickým pohonem 300 listů A4 6 290 Kč

KÓD TYP CENA

45907100900 bílá 12 W 899 Kč

45907100960 černá 12 W 899 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100502 A4 délka řezu 32 cm, 8 listů 839 Kč

KÓD TYP CENA

45986003 černá 899 Kč

KÓD TYP CENA

459121T04 černá 799 Kč

Vazač Pulsar
Ruční vazač Pulsar+ s oddělenou děrovací a vázací pákou. 
Stroj je vybaven větším zásobníkem na uložení několika plastových hřbetů. 
Průzor do odpadní nádoby, dobrá stabilita. Vázací stroj Pulsar-E s elektric-
kým pohonem, zásobník pro uložení plastových hřbetů, integrovaná měrka 
pro správnou volbu průměru hřbetu. Oba vázací stroje mají kapacitu děro-
vání až 20 listů (80 g/m2) a kapacitu vazby až 300 listů (80 g/m2). Cena za 
kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek kávu Nescafe Classic, 
200 g ZDARMA.

Stolní lampa LED Solight
Solight LED stolní stmívatelná lampa s ohebným ramenem, otočnou zá-
kladnou a náklopnou hlavou. Příkon: max. 12 W, světelný tok: max. 700 lm. 
Možnost volby 4 barev světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá. Doty-
kové spínání. USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA), USB 
kabel součástí balení. Protiskluzová základna. Napájení: AC 100-240 V. 
Rozměry: 42 x 36 x 12,5 cm. Energetická třída: A+. LED zdroj nelze měnit. 
Materiál: ABS. Cena za kus.

Alkohol tester profi Solight
Solight alkohol tester profi s rozpětím 0,0 - 3,0‰ BAC a s přesností 0,1‰. 
Schválen certifikací CE & USA DOT/NTHSA. Pracuje s formátem času  
12/24 h. Délka měření v řádu 7 sekund. LCD displej s podsvícením a skvě-
lou viditelností. Měření s největší přesností díky polovodičovému senzoru. 
Po dvou minutách neaktivity se automaticky vypne. Nápájen třemi AAA 
bateriemi (LR03), které nejsou součástí balení. Po použití automaticky 
odsává vzduch z komory pro její vyčištění. Přístroj pracuje s jednotkami:  
‰; %; mg/l. Paměť na 10 měření. Cena za kus.

Kamera do auta SENCOR  
SCR 2200 HD
Tenké a kompaktní tělo, 120° pozorovací úhel, G-senzor. Displej: 3“ LCD. 
Parkovací monitor. Nahrávání ve smyčce. Detekce pohybu. Rozlišení ob-
razu: 1920×1080 (1080P, 30 obr/s, interpolované), 1280×720 (720P, 
30 obr/s), 848x480 (WVGA, 30 obr/s), 640x480 (VGA, 30 obr/s). Foto: 
JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA. Vícejazyčné OSD, úložiště: 
MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení). Baterie: zabudovaná 
3,7 V / 180 mAh Li-Ion. Mini USB port. Rozměry: 8,9 x 5,4 x 3,4 cm. Příslu-
šenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze. Cena 
za kus.

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100561&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=420212&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=420211&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45907100900&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45907100960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100502&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45986003&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459121T04&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Podstavec pod monitor  
CRT/TFT Fellowes
Stojan pod monitor či notebook se zásuvkami je určený pro všechny  
LCD/TFT monitory o maximální váze 36 kg. Umožňuje nastavení monitoru 
v pěti pozicích od 10 do 15 cm a zmírňuje svalové napětí ramen a krku. 
Usnadňuje organizaci pracovního prostoru. Možnost uložení klávesnice 
nebo notebooku pod stojan. Antiskluzové gumové nožky. Dodatečná zásuv-
ka na tužky, obálky, dokumenty atd. Snadná instalace bez nutnosti použití 
nástrojů. Cena za kus.

Naklonění až o 20 stup-
ňů, praktický zámek po-
lohy. Texturovaný povrch 
zabraňuje skluzu. Odol-
ná konstrukce, rozměry: 
45 x 35 cm. Cena za 
kus.

Podložka pod myš Smart-
FitTM poskytuje pohodlnou 
gelovou opěrku, umožňuje 
upravit její výšku. Antimik-
robiální povrchová úprava 
odolává skvrnám a pa-
chům. Protiskluzový pod-
klad. Cena za kus.

Za odběr 1 kusu podložky 
nohou nebo podložky pod 
myš Kensington dostanete 
jako dárek myš Kensington 
K72356EU  ZDARMA.

Podstavec pod monitor  
Fellowes Premium
Praktický stojan pod monitor zvedá obrazovku na úroveň očí, čím zmírňu-
je svalové napětí ramen a šíje. Umožňuje regulaci výšky od 10 do 15 cm 
v celkem 5 pozicích. Praktický design šetří místo. Propisovací tužky, obálky 
a další dokumenty lze uložit do šuplíku v přední části. Hrnek na kávu a až 
8 CD nosičů lze umístit do jim speciálně určených míst na horní straně. 
Antiskluzové gumové nožky. Klávesnici či notebook lze schovat přímo pod 
stojan. Nosnost: 36 kg. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

398258031101 černá/stříbrná 699 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

906ACCO56146 šedo-černá 990 Kč

KÓD TYP CENA

34600013 černá bezdrátová, 2 400 dpi 329 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

906K55793EU černá 475 Kč

KÓD TYP CENA

31800009 USB, černo-stříbrná 1 350 Kč

KÓD TYP CENA

398048031001 černá/šedá 895 Kč

Optická myš Marvo M703W
Vertikální ergonomická myš v unikátním designu redukuje bolest ruky způ-
sobenou dlouhodobým používáním myši a minimalizuje poškození karpál-
ního tunelu. Tato ergonomická myš je vhodná pro práci s PC nebo note-
bookem. S optickým senzorem, volitelným rozlišením 1 000/1 600/2 400 
dpi. Šest tlačítek a jedno kolečko. Decentní LED podsvícení. Rozměry: 7,2 x 
11,0 x 7,5 cm. Bezdrátová s dosahem až 10 m. Integrovaná baterie (nabíjení 
skrze kabel). Váha: 130 g. Cena za kus.

Podložka nohou  
Kensington SoleMate

Podložka pod myš
Kensington SmartFitTM

Klávesnice Microsoft Ergonomic 4000
Ergonomická klávesnice z řady Microsoft Natural. Intuitivní posuvník lupy 
umožňuje rychlé a přesné přiblížení. Programovatelné klávesové zkratky - 
běžné úkoly, jako je otevírání dokumentů nebo odpovědi na e-maily, stisk-
nutím jediného tlačítka. Zdokonalená číselná klávesnice. Ergonomický tvar 
podporuje přirozenou polohou zápěstí a paží. Rozložení kláves CZ + SK. 
Připojení USB. Rozměry: 50,3 x 26,2 x 8,28 cm. Hmotnost: 1 301 g. Cena 
za kus.

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398258031101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906ACCO56146&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=34600013&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906K55793EU&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=31800009&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398048031001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Štítkovač Rhino 4200
Kufříková sada obsahuje: štítkovač Rhino 4200, vinylovou 
pásku šíře 12 mm (černá na bílé), dobíjecí bateriový blok 
Li-ion a síťový adaptér. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek 2 poukázky TESCO 500 Kč (tj. v celkové hod-
notě 1 000 Kč) ZDARMA.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Štítkovač LabelManager 280
Kufříková sada obsahuje: štítkovač LabelManager 280, adaptér, 1x D1 pás-
ku 12 mm černá/bílá, 1x D1 pásku 9 mm černá/transparentní a manuál. 
Štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem a možností připojení k PC přes 
USB kabel. Tisk na pásky D1 šíře 6, 9 a 12 mm. Klávesnice počítačového 
typu QWERTY. Rychlý přístup ke speciálním symbolům. Cena za kus. Za 
odběr 1 kusu dostanete jako dárek poukázku TESCO v hodnotě 
500 Kč ZDARMA.

Podpěrka chodidel  
Fellowes Microban
Antibakteriální povrch Microban brání nekontro-
lovanému rozvoji škodlivých mikroorganismů. Ply-
nule nastavitelný a uzamykatelný úhel naklonění, 
3 nastavitelné výšky podpěry 10,5 cm, 12 cm a 
13,5 cm. Použití zlepšuje krevní oběh a předchá-
zí bolestem zad. Doporučeno Mezinárodní aka-
demií pro ergonomické produkty FIRA. Rozměry: 
44,4 x 10,8 x 33,6 cm. Cena za kus. Za odběr 
1 kusu dostanete jako dárek pěnovou pod-
ložku pod myš a zápěstí Fellowes, černou 
ZDARMA.

Opěrka zad Fellowes  
Professional Series Ultimate
Inovační trojitá fixace zajišťuje stabilitu zavěšení a předchází přesouvání 
podpěry na židli. Třídílný polštář v bederní části zad zajišťuje optimální opo-
ru a přizpůsobení tvaru těla. Speciální výplň se snadno přizpůsobuje držení 
těla. S antibakteriální vrstvou Microban určenou k zamezování nekontrolo-
vaného množení škodlivých mikroorganismů. Jednoduchá montáž. Doporu-
čeno Mezinárodní akademií pro ergonomické produkty FIRA. Cena za kus. 
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek podložku pod myš a zápěstí 
Fellowes Palm Health-V Crystal, náhodný výběr barev ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

919S0968990 kufříková sada na pásky D1, 6 - 12 mm 2 490 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

919S1852994 kufříková sada na pásky D1 nebo Rhino, 6 -19 mm 4 290 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

398088035001 černá 689 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

398078037613 černá 859 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=919S0968990&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=919S1852994&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398088035001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398078037613&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

KÓD TYP CENA

92993190 perlivá, bílé hrozny 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993195 perlivá, hruška 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993216 perlivá, citron 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993194 perlivá, grep 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993215 perlivá, pomeranč 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993191 perlivá, broskev 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993193 perlivá, granátové jablko 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993198 perlivá, zelené jablko 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993196 perlivá, malina 1,5 l 6 ks 99 Kč

Ochucená minerální voda Mattoni
Osvěžující ochucené přírodní minerální vody 
s vyváženým poměrem minerálů a stopových 
prvků. Balení obsahuje 6 kusů. Cena za balení.

Minerální voda Mattoni
Osvěžující přírodní minerální vody s vy-
váženým poměrem minerálů a stopových 
prvků. Balení obsahuje 6 nebo 12 kusů. 
Cena za balení.

Minerální voda Magnesia
Osvěžující přírodní minerální voda bohatá 
na přírodní hořčík. Balení obsahuje 6 nebo 
12 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92993188 neperlivá 1,5 l 6 ks 89 Kč

92993109 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 89 Kč

92993105 perlivá 1,5 l 6 ks 89 Kč

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

KÓD TYP CENA

92993133 neperlivá 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993132 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 99 Kč

92993131 perlivá 1,5 l 6 ks 99 Kč

929931301 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 179 Kč

92993130 perlivá 0,5 l 12 ks 175 Kč

Ochranný nápoj Protect
Ochranný nápoj v prášku, který splňuje parametry nařízení vlády dle platné 
legislativy ČR. Doplňují tekutiny a zejména minerály ztracené pocením, ob-
sahují vitaminy a jsou certifikovány SZÚ. Sáček ochranného nápoje Protect 
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-černý rybíz, jahoda, černá 
višeň. Monzun Mineral: brusinka, černá višeň, grep, hrozen, jahoda, limeta, 
malina-černý rybíz, pomeranč. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92993801 Protect Economy VitMin 20 ks, mix příchutí 89 Kč

92993802 Protect Monzun Mineral 20 ks, mix příchutí 89 Kč

KÓD TYP CENA

92993608 Light 4 % 340 g 33 Kč

Mléko Tatra
Zahuštěné neslazené mléko je mléč-
ný výrobek získaný částečným od-
pařením vody z mléka, tepelně UHT 
ošetřený a asepticky plněný do ná-
pojových kartónků, obsah tuku 4 %. 
Cena za kus.

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993190&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993195&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993216&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993194&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993215&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993191&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993193&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993198&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993196&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993188&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993109&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993105&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993185&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993106&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993186&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993133&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993132&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993131&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929931301&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993801&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993802&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993608&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Káva Jacobs Barista Espresso
Zrnková káva Jacobs Barista Espresso je mo-
derním mixem vybraných zrnek kávy arabiky a 
robusty, tak aby příprava kávy doma byla do-
konalým zážitkem. Cena za kus. Za odběr 
2 kusů dostanete jako dárek cestovní  
hrnek Jacobs ZDARMA.

Káva Jacobs Barista Crema
Zrnková káva Jacobs Barista Crema je chut-
ným mixem vybraných zrnek kávy arabiky a 
robusty, tak aby příprava kávy doma byla doko-
nalým zážitkem. Bohatá krémová pěna. Cena 
za kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako 
dárek cestovní hrnek Jacobs ZDARMA.

Káva Královská volba
Královská volba je vyvážená espresso směs pěti ara-
bik z Jižní a Střední Ameriky, které doplňují robusty 
z Ugandy a Indie. Čerstvé pražení dodává kávě 
intenzivní vůni a zaručuje hustou cremu. V chuti 
připomíná hořkou čokoládu s oříšky. Perfektní pro 
espresso i cappuccino připravované v automatic-
kých kávovarech. Cena za kus.

Čaj Ahmad
Čaje Ahmad jsou synonymem pro nejlepší čaje z celého svě-
ta. Je kladen důraz především na kvalitu surovin, a tedy i na tradiční metody 
ručního sběru. Jsou nejšetrnější k vzácným čajovým lístkům a tvoří základ 
celého pečlivě sledovaného výrobního procesu. Cena za balení.

Čaj Teekanne
Teekanne nabízí výběr přírodních bylinných čajů, které se vy-
značují čistě přírodními lahodnými složkami nejvyšší kvality. 
Cena za balení.

Sušenky Lotus
Máslové sušenky Lotus s nepřekonatelnou chutí. Vyráběné 
podle více než 100 let staré receptury. Ideální k šálku kapučí-
na, kávy a čaje. Balené jednotlivě. Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92991109 929911091 zrnková 1 kg 1 (2) 349 Kč

KÓD TYP CENA

92991907 zrnková 1 kg 495 Kč

KÓD TYP CENA

92992934 černý čaj, Earl grey gastro balení 100x 2 g 269 Kč

92992936 černý čaj, English tea No. 1 gastro balení 100x 2 g 269 Kč

92992935 černý čaj, English Breakfast gastro balení 100x 2 g 269 Kč

KÓD TYP CENA

92992431 funkční čaj, průdušky a plíce 10x 2 g 39 Kč

92992429 funkční čaj, dýchací cesty a krk 10x 2 g 39 Kč

92992430 funkční čaj, dýchací cesty se zázvorem 10x 2 g 39 Kč

92992432 funkční čaj, štíhlá linie 10x 2 g 39 Kč

KÓD TYP CENA

92994239 belgické vafle 50x 4,8 g 99 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92991108 929911081 zrnková 1 kg 1 (2) 349 Kč

KÓD TYP CENA

92994248 mléčná s lískovými oříšky a makadamovými ořechy 100 g 52 Kč

92994247 mléčná 100 g 52 Kč

92994246 hořká, 60 % kakaa 100 g 52 Kč

KÓD TYP CENA

92994250 mléčná s oříškovou náplní 132 g 119 Kč

92994249 mléčná s kokosovou náplní 132 g 119 Kč

Čokoláda RED
Nízkokalorické čokoládové výrob-
ky RED jsou unikátními produkty 
vyrobenými švýcarskými mistry 
čokolády z nejlepších kakaových 
bobů z Pobřeží Slonoviny. Obsa-
hují jen 50 % kalorií ve srovnání 
s běžně nabízenými čokoládami. 
Cena za kus.

Pralinky RED
Nízkokalorické čokoládové výrobky RED jsou unikátními produk-
ty vyrobenými švýcarskými mistry čokolády z nejlepších kaka-
ových bobů z Pobřeží Slonoviny. Obsahují jen 50 % kalorií ve 
srovnání s běžně nabízenými čokoládami. Cena za kus.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991109&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929911091&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991907&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992934&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992936&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992935&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992431&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992429&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992430&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992432&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994239&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991108&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929911081&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994248&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994247&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994246&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994250&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994249&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Ručníky v roli Katrin System
Papírové ručníky v roli určené výhradně pro Katrin System. Vhodné 
pro zásobník na ručníky: barva bílá - kód 929891575700, černá - kód 
929891575760. Průměr role 19 cm. Balení obsahuje 6 rolí. Cena za balení.

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.

KÓD TYP CENA

92989157333 Plus M 2 vrstvy, celulóza návin 100 m, 6 ks 775 Kč

92989157327 Classic M 2 vrstvy, bílý recykl návin 160 m, 6 ks 879 Kč

92989157328 Basic M 1 vrstva, recykl návin 180 m, 6 ks 825 Kč

KÓD TYP CENA

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

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92989157384 929891573841 1 vrstva, bílé 12x 410 ručníků 1 (2) 1 250 Kč

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.

Toaletní papír Tento Sensitive
Výjimečně jemný toaletní papír nejvyšší kvality, s příjemnou 
vůní. Balení obsahuje 8 rolí. Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92989157381 929891573811 Classic 2 vrstvy, bílý recykl 1 (2) 659 Kč

92989157382 929891573821 Plus 2 vrstvy, celulóza 1 (2) 675 Kč

92989157380 929891573801 Basic 2 vrstvy, přírodní bílá 1 (2) 479 Kč

KÓD TYP CENA

9298915564 kokosové mléko 3 vrstvy, celulóza návin 19,03 m, 8 ks 55 Kč

9298915563 heřmánek a vitamín E 3 vrstvy, celulóza návin 19,03 m, 8 ks 55 Kč

9298915565 panthenol 3 vrstvy, celulóza návin 19,03 m, 8 ks 55 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Navazující papírové ručníky  
Tork PeakServe H5
Navazující papírové ručníky Tork PeakServe® H5 mají vysokou kapa-
citu s 4 920 kusy ručníků, rychlé dávkování a bez přerušení. Kompreso-
vané náplně lze rychle doplnit. Jednovrstvé, bílé univerzální. Rozměry: 
22,5 x 20,1 cm. V balení 12 balíčků po 410 ručnících. Cena za balení. Za 
odběr 2 balení dostanete zásobník na ručníky PeakServe za zvý-
hodněnou cenu 1 Kč.

Toaletní papír Fulltech
Dvouvrstvý bílý toaletní papír vysoké kvality ze 100% celulózy. 
4 role v balení, každá o návinu 100 m (715 útržků). Cena za balení. 
Za odběr 12 balení dostanete  zásobník toaletního papíru v 
roli Full Tech za zvýhodněnou cenu 1 Kč.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9298915523 92989155231 2 vrstvy, celulóza návin 100 m 4 ks 1 (12) 95 Kč

https://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891575700&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891575760&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157333&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157327&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157328&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157359&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157384&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891573841&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157381&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891573811&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157382&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891573821&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157380&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891573801&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915564&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915563&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915565&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915523&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989155231&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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KÓD TYP CENA

92988002 kuchyně 250 ml 59 Kč

92988003 hydratující 250 ml 59 Kč

Dezinfekční mýdlo Sanytol
Dezinfekční hydratující mýdlo má 
hypoalergenní složení, 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. Dez-
infekční mýdlo do kuchyně navíc 
aktivně působí proti pachům (čes-
nek, cibule, ryby atd.). Obohaceno 
o esenciální oleje z citrusových 
plodů. Dermatologicky testováno. 
Cena za kus.

Pěna na nádobí Jar
Jar pěna na nádobí má revoluční 
složení, které pohlcuje mastnotu 
a díky okamžité pěně dlouho vydr-
ží, a tím uspoří množství potřebné 
vody k umytí nádobí. Pomocí pum-
pičky je dávkování snadné, přesné 
a ekonomické. Cena za kus.

Univerzální čistič Sanytol
Univerzální čistič ve spreji s tro-
jím účinkem - bakteriálním, fungi-
cidním a virucidním. Jedinečné 
složení bez chlóru nezpůsobuje 
skvrny, je biologicky odbouratelný. 
Čistí a dezinfikuje všechny mate-
riály a plochy, ničí mikroby. Cena 
za kus.

Dezinfekční  
odmašťovač Jar
Jar dezinfekční prostředek je veli-
ce účinný odmašťovač s přidanou 
dezinfekcí. Likviduje 99,99 % bak-
terií včetně Salmonely a Listerie. 
Je vhodný i pro čištění povrchů 
přicházejících do kontaktu s potra-
vinami. Cena za kus.

Odmašťovač 
Sgrassa & Brilla
Koncentrovaný univerzální od-
mašťovací a čisticí prostředek 
na trouby, grily, obkladačky 
a pracovní plochy. Doporuče-
no i pro profesionální použití. 
Cena za kus.

Gel do myčky Somat
Díky jedinečné dvoukomorové láhvi Somat umožňuje kombinovat dvě různá 
tekutá složení v jediném výrobku, který nejen odstraňuje odolnou mastno-
tu z nádobí, ale také chrání myčku před usazováním tuků. Balení obsahuje  
2x 600 ml. Cena za balení.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92988010 929880101 jemné, světle žlutá 1 l 1 (6) 229 Kč

92988009 929880091 extra jemné, světle žlutá 1 l 1 (6) 249 Kč

92988008 929880081 antibakteriální, čirá 1 l 1 (6) 449 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92988055 929880551 bezoplachová dezinfekce 950 ml 1 (6) 475 Kč

KÓD TYP CENA

92981463 gel 2x 600 ml 289 Kč

KÓD TYP CENA

92981439 350 ml 79 Kč

KÓD TYP CENA

929811011 750 ml 73 Kč

92981100 5 l 269 Kč

KÓD TYP CENA

929811010 rozprašovač 750 ml 79 Kč

KÓD TYP CENA

92981162 vůně eukalyptu 500 ml 69 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Pěnové mýdlo Tork S4
Pěnové mýdlo jemné k pokož-
ce díky šetrnému složení, čistí 
a aktivně hydratuje pokožku i 
při častém mytí rukou, jemně 
parfémované, 2 500 dávek. 
Vhodné do dávkovačů mýdla 
Tork S4. Cena za kus. Za 
odběr 6 kusů dostanete 
zásobník na mýdlo pěn. 
Tork S4 za zvýhodněnou 
cenu 1 Kč.

Pěnový dezinfekční prostředek  
Tork Alcohol
Pěnový dezinfekční prostředek systé-
mu S4 je bezoplachová dezinfekce, 
která se aplikuje přímo na ruce. Náplň 
950 ml obsahuje 2 375 dávek. Cena 
za kus. Za odběr 6 kusů dostanete 
zásobník na mýdlo pěn. Tork S4 
za zvýhodněnou cenu 1 Kč.

https://www.officesystem.cz
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988055&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811011&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981100&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981162&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Nano čistič vodního kamene 
Extrémně koncentrovaný čistič. Odstra-
ní i letitý usazený vodní kámen z bate-
rií, skla, plastů, keramiky a nerezu. Díky 
obsaženým nano částicím pronikne 
i silnými usazeninami vodního kame-
ne a dostane se do všech nerovností 
v povrchu. Použití je vždy na navlhčený 
povrch. Není určen na čištění dlažby 
a zrcadel (může způsobit poškození ma-
teriálu). Ekologicky odbouratelný, bez 
barviv a parfému. Cena za kus.

Nano ochrana na 
sprchové kouty 
Balíček obsahuje tři přípravky 
pro dokonalou péči o sprcho-
vý kout ze skla nebo z plastu. 
Přípravou (díl A) doporuču-
jeme kout umýt a následně 
nanést nano ochranu (díl B). 
Díky nano technologii už po 
první aplikaci vytvoří na povr-
chu neviditelný film se samo-
čisticím efektem.  Při správné 
péči následným čističem 
povrchů (díl C) vydrží nano 
ochrana na povrchu 12 měsí-
ců a déle. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

929811009 Premium 250 ml 199 Kč

KÓD TYP CENA

929811012 balíček 3 přípravků 3x 100 ml 575 Kč

Neutralizátor pachů CLEAMEN 105
Osvěžovač vzduchu účinně rozkládá pa-
chy, v prostoru zanechává dlouhotrvající 
vůni. Lze ho použít ve všech prostorech 
generálních, kuchyňských a sanitárních 
oblastí a všude jinde, kde se vyskytuje ne-
příjemný zápach. Osvěžovač může být po-
užit na stěny, nábytek, textilní čalounění, 
závěsy, žaluzie, v úklidových místnostech 
s výlevkou nebo ve skříňkách s odpadko-
vým košem. Cena za kus.

Čisticí prostředek na 
podlahy Krystal
Krystal čistič podlah pro do-
konalé umytí a ochranu všech 
voděodolných povrchů se zvý-
šenou mycí sílou a parfemací 
pomeranče. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929836087 400 ml 85 Kč

KÓD TYP CENA

92988261 600 g 29 Kč

KÓD TYP CENA

92981330 alfaalkohol 750 ml 32 Kč

92981328 alfaalkohol 5 l 129 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92986151 929861511 Original, pilinová 450 g 1 (5) 29 Kč

92988045 929880451 Profi, tekutá 450 g 1 (5) 26 Kč

KÓD TYP CENA

92981204 na okna a skleněné povrchy 750 ml 57 Kč

Univerzální čisticí prostředek Mio
Speciální čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstraně-
ní špíny z nesavých povrchů, zejména čištění kovových a 
smaltovaných ploch, hygienické keramiky. Vhodný také k 
mytí silně znečištěných rukou. Má vysoký odmašťovací úči-
nek a díky zvláčňující přísadě nevysušuje pokožku rukou. 
Cena za kus.

Čistič oken a skel 
Cif Professional
Cif Professional na okna a ostatní 
skleněné povrchy, rychle odstraní 
špínu a mastnotu. Zanechá zářivý 
povrch beze šmouh během vteři-
ny. Cena za kus.

Suchá pěna na čalounění  
Mr. Teppich
Mr. Teppich je praktický pomocník na 
čištění koberců a čalounění. Vhodný 
i pro alergiky. Díky aktivnímu kyslíku 
dokonale odstraní i silné a zaschlé 
skvrny, prach i jiné alergeny. Neutralizu-
je pachy a kobercům dodává měkkost 
a chrání barvy. Pěna ve spreji ve dvou 
příjemných vůních. Cena za kus.

Mycí pasty Solvina
Solvina Original je tradiční pilinová 
mycí pasta na ruce s vysokým mycím 
účinkem a vůní jehličí. Obsahuje látky, 
které příznivě působí na pokožku, čistí ji 
hluboko do pórů, zanechávají ji hebkou 
a svěží. Odstraní odolné nečistoty - ole-
je, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafit 
a další. Solvina Profi je tekutá mycí pas-
ta s citrusovou vůní na silně znečištěné 
ruce. Obsahuje jemné abrazivum, velmi 
dobrý odmašťující účinek. Díky glyceri-
nu a aloe vera, pokožku rukou ošetřuje 
a nevysušuje. Je vhodná také do dávko-
vačů. Cena za kus. Za odběr 5 kusů 
dostanete jako dárek krém na ruce 
Solvina, 100 ml (000816) ZDARMA.

KÓD TYP CENA

929819011 květy 600 ml 82 Kč

929819012 moře 600 ml 82 Kč

https://www.officesystem.cz
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929861511&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988045&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880451&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981204&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929819011&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929819012&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=listopad_prosinec_2019
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Prostředek na čištění spár 
Domestos Professional
Domestos Professional gel dokonale přilne 
na svislý povrch a je ideální na čištění spár 
mezi dlaždičkami a odstranění plísní. Tento 
čisticí prostředek na bázi chlóru čistí odolné 
skvrny a zároveň odstraňuje bakterie. Cena 
za kus.

WC point blok Dr. Devil 3in1
Bodový WC blok - 12 kytiček. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti 
usazování vodního kamene. Doba působení jedné kytičky je cca jeden tý-
den. Cena za kus.

Tablety do pisoárů 
Domestos
Profesionální tablety do pisoárů, 
které vytvářejí příjemné prostředí, 
maskují pach moči a neucpávají 
záchody. Jsou bezpečné, efektiv-
ní z hlediska nákladů a vhodné 
pro všechny pisoáry. Balení ob-
sahuje 150 kusů. Cena za balení.

Čistič odpadů Stura Facile
Mimořádně účinný čistič odpadů Stura Facile 
snadno uvolní ucpané odpady. Jednoduché 
a rychlé použití, během 15 minut vyčistí po-
trubí umyvadel a do 25 minut odpady WC. 
Přípravek je určen k pročištění pouze plasto-
vých a keramických odpadů umyvadel, dřezů, 
sprch, van, WC a kanalizace. Cena za kus.

Čistič na podlahy 
Pavistella
Čisticí a lešticí 
přípravek s kvě-
tinovou vůní na 
mytí podlah a 
tvrdých povrchů. 
Povrchy vyčistí, 
intenzivně pro-
voní a zanechá 
krásně vyleště-
né. Vhodný na la-
minát, dlažbu, li-
noleum, mramor, 
žulu i kámen. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92981320 1,25 l 44 Kč

92981321 5 l 149 Kč

KÓD TYP CENA

92981185 na čištění spár 750 ml 119 Kč

KÓD TYP CENA

92981573 síla šelmy, oceán 750 ml 33 Kč

KÓD TYP CENA

92981197 čistič odpadů 1 l / 1 900 g 95 Kč

KÓD TYP CENA

929815721 japanese garden 75 ml 77 Kč

929815722 lime twister 75 ml 77 Kč

929815723 polar aqua 75 ml 77 Kč

Čisticí prostředek  
Fixinela WC gel
Fixinela WC gel působí dlouho na svis-
lém povrchu i pod vodou, zabíjí bakterie, 
odstraňuje rez a vodní kámen, zažranou 
špínu. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92981542 150 ks 749 Kč

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
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INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Prášek na praní 
Bonux 3v1 Color
Prací prášek Bonux 3v1 Color je 
určen speciálně na barevné prád-
lo, kterému dodává jemnou a svě-
ží dlouhotrvající vůni. Obsahuje 
speciální složku pro dokonalejší 
praní a složku zabraňující usazo-
vání vodního kamene, díky tomu 
šetři i vaši pračku. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

9298716 1,5 kg 20 pracích dávek 59 Kč

KÓD TYP CENA

92986112 držák pro plochý mop s chlopněmi 40 x 11 cm 595 Kč

92986117 plochý mop bavlněný 40 x 13 cm 189 Kč

92986118 plochý mop bavlna/PES 40 x 13 cm 195 Kč

92986062 hliníková násada na mop 130 cm 149 Kč

KÓD TYP CENA

9294500300 25 l bílý plast 55 x 33 x 23 cm 525 Kč

9294500360 25 l černý plast 55 x 33 x 23 cm 525 Kč

9294500400 50 l bílý plast 57,5 x 42 x 28 cm 695 Kč

9294500460 50 l černý plast 57,5 x 42 x 28 cm 695 Kč

Úklidová souprava
Souprava kbelíku s výlevkou, ždímače, hole a bavlněného mopu. Náhradní 
bavlněný mop. Cena za kus nebo sadu.

Koš na odpadky s víkem Katrin
Odpadkový koš s víkem o objemu 25 l nebo 50 l vyroben z tvrzeného ABS 
plastu, vhodný pro umístění na toalety. Odnímatelné víko s důmyslným za-
víráním, snadná údržba a vyprazdňování koše. Možnost upevnění na stěnu. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92986110 souprava červená 165 Kč

92986111 náhradní mop, 160 g/m2 56 Kč

Úklidové pomůcky Speedy
Držák pro plochý mop s chlopněmi. Uchycení mopu na držák pomocí jazyků zajistí, 
že při ždímání zůstává mop na držáku. Plochý mop smyčkový s dvěma chlopněmi, 
v provedení bavlna nebo bavlna s polyesterem. Mop je vhodný na mokré vytírání. 
Hliníková násada na mop o délce 130 cm. Cena za kus.

Nerezový koš na odpadky
Pedálový nerezový odpadkový koš o objemu 12 l nebo 20 l s praktickou 
plastovou nádobou uvnitř pro lepší manipulaci s odpadem. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

9294500999 12 l nerez 435 Kč

9294501099 20 l nerez 532 Kč

https://www.officesystem.cz
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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, mechanickému poškození a pra-
chu. Fixací materiálu na paletě minimalizujete škody během přepravy. Balení 
průtažnou fólií je progresivní a ekonomicky výhodné. Cena za roli.

Balicí lepicí páska tichá
Tichá lepicí páska umožňuje lehké a tiché odvíjení s příjemnou a ničím ne-
rušenou 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.

Pytle na odpadky Power
Tato řada pytlů se vyznačuje svou objemností, pevností a vari-
abilitou. Pytle lze bez obav používat místo popelnice či na suť. 
Cena za roli.

Sáčky na odpadky Color s uchy
Sáčky s velmi praktickými uchy, vhodné do každé moderní 
domácnosti. V barevném provedení. Cena za roli. Za odběr 
15 rolí dostanete jako dárek sprchový gel Vidal Argan 
Oil, 250 ml ZDARMA.

Pytle na odpadky Alufix Economy
Černé odpadkové pytle základní kvality, vhodné do kanceláří, 
domácností a provozů, zatahovací páska. Cena za roli.

Odvíječ balicí pásky Economy
Ruční odvíječ na balicí pásky tesa® 
Economy je praktický pomocník pro 
bezpečné, čisté a pohodlné lepení 
všech typů balení. Lze jej použít pro 
všechny druhy balicích pásek s ko-
toučkem do šíře 50 mm. Vyroben z 
masivního kovového rámu s plasto-
vým madlem. Řezací nůž je vybaven 
bezpečnostním krytem - jako ochrana 
před zraněním. Nastavitelná odvíjecí 
síla. Dodáváno bez pásky. Cena za 
kus.

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

929310160 černá š. 50 cm 2 kg, 23 mic 109 Kč

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

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

Ruční fixační fólie  
Manuli Stretch
Kvalitní fixační fólie značky Manuli Stretch pro ruční balení palet. Nabízíme 
tři typy: nízkomikronovou, která je velmi pevná a dobře přilnavá, nízkomikro-
novou předepnutou, kde předepnutí zvyšuje přilnavost k paletě, a standard-
ní fólii, která je odrazem běžných fixačních fólií, avšak ve vyšší kvalitě. Více 
o produktech naleznete na eshop.smero.cz. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

929310190997 předepnutá, nízkomikronová, čirá š. 43,5 cm 600 m, 8 mic 189 Kč

929310191097 nízkomikronová, čirá š. 50 cm 600 m, 9 mic 249 Kč

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

9287990520 modro-červená 225 Kč

KÓD TYP CENA

9289464760 240 l 8 ks 129 Kč

9289464660 160 l 10 ks 79 Kč

KÓD TYP CENA

9289463060 35 l, zatahovací 15 mic 15 ks 36 Kč

9289463260 60 l, zatahovací 15 mic 10 ks 39 Kč

9289462760 120 l, zatahovací 21 mic 7 ks 42 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9289465100 92894651001 10 l, bílá 7 mic 50 ks 1 (15) 25 Kč

9289465210 92894652101 20 l, žlutá 7 mic 30 ks 1 (15) 25 Kč

KÓD TYP CENA

9289462400 35 l 10 mic 25 ks 32 Kč

9289462600 60 l 12 mic 12 ks 32 Kč

Pytle na odpadky  
Alufix Premium s uchy
Bílé odpadkové pytle pro reprezentativní prostory, koupelny apod. Svoji bí-
lou barvou evokují čistotu a hygienu. Pytle mají také ucha pro snadnější 
manipulaci, lze je využít i jako tašky. Cena za roli.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz
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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 31. prosince 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

https://www.officesystem.cz
mailto:objednavky%40officesystem.cz?subject=Objednavka
https://www.officesystem.cz
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