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Velký školní balíček
Ve velkém balíčku vybraného zboží ze školního sortimentu najdete:

• pryž 300/30 Koh-i-noor 
• školní fixy, 12 kusů Centropen 
• trojhranné pastelky Kolores + ořezávátko, 12 kusů Kores 
• nůžky 14 cm, mix barev Keyroad 
• plastelína, 10 barev Koh-i-noor 
• lepicí tyčinka 8 g Kores 
• vodové barvy 30 mm + štětec Centropen 
• voskovky, 6 kusů Koh-i-noor 
• grafitové tužky, tři tvrdosti, 4 kusy Centropen 
• školní roller Tornado cool s ergo držením, modrý, Centropen

Minimální odběr u velkých a malých balíčků je 10 kusů. Při odběru 
většího počtu balíčků se může prodloužit doba jejich dodání. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Malý školní balíček
V malém balíčku vybraného zboží ze školního sortimentu najdete:

• školní fixy, 12 kusů Centropen 
• trojhranné pastelky Kolores, 6 kusů Kores 
• nůžky 14 cm, mix barev Keyroad 
• plastelína, 10 barev Koh-i-noor 
• lepicí tyčinka 8 g Kores 
• voskovky, 6 kusů Koh-i-noor 
• grafitové tužky, tři tvrdosti, 4 kusy Centropen 
• školní roller Tornado cool s ergo držením, modrý, Centropen

Minimální odběr u velkých a malých balíčků je 10 kusů. Při odběru 
většího počtu balíčků se může prodloužit doba jejich dodání. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Bezdřevý sešit
Kvalitní školní sešit vyrobený z bezdřevého bílého papí-
ru. Motivy se mohou v průběhu platnosti letáku měnit. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

KÓD TYP

928915001 velký

KÓD TYP

928915002 malý

KÓD TYP

915400624 A6, 624 20 l, linka 8 mm

9154006446 A6, 644 40 l, linka 8 mm

9154005106 A5, 510 10 l, čistý

9154005126 A5, 512 10 l, linka 16 mm

91540001522 A5, 512
10 l, linka 16 mm 
+ pomocná linka

9154005136 A5, 513 10 l, linka 12 mm

915400904 A5, 517 8 l, notový

9154005206 A5, 520 20 l, čistý

915400523 A5, 523 20 l, linka 12 mm

9154005246 A5, 524 20 l, linka 8 mm

915400525 A5, 525 20 l, čtvereček

915400534 A5, 534 30 l, slovníček

9154005406 A5, 540 40 l, čistý

9154005446 A5, 544 40 l, linka 8 mm

9154005456 A5, 545 40 l, čtvereček

9154005606 A5, 560 60 l, čistý

KÓD TYP

9154005646 A5, 564 60 l, linka 8 mm

9154005656 A5, 565 60 l, čtvereček

915400420 A4, 420 20 l, čistý

9154004245 A4, 424 20 l, linka 8 mm

9154004256 A4, 425 20 l, čtvereček

915400903 A4, 428 20 l, notový + pomocná linka

KÓD TYP

9154004406 A4, 440 40 l, čistý

9154004446 A4, 444 40 l, linka 8 mm

9154004456 A4, 445 40 l, čtvereček

9154004606 A4, 460 60 l, čistý

9154004646 A4, 464 60 l, linka 8 mm

9154004656 A4, 465 60 l, čtvereček

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Obaly na sešity PP
Kvalitní lesklé čiré obaly na sešity silné 110 mic. Balení obsahuje 
25 kusů. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Obaly na sešity
Kvalitní čiré obaly na sešity silné 100 mic. Univerzální obal je 
opatřen samolepicím proužkem, díky kterému obal upravíte na 
potřebné rozměry. Balení obsahuje 10 kusů. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Školní sešit Krteček
Kvalitní školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru s motivem Krtečka. Aktuál-
ní ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Sešit Premium
Školní sešit vyrobený z kvalitního bezdřevého papíru. Motivy se mohou v průběhu platnosti letáku měnit. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Sešit Economy
Kvalitní školní sešit vyrobený z eko papíru. Motivy se mohou v průběhu 
platnosti letáku měnit. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknu-
tím na kód v tabulce.

Sešit Exclusive
Sešity s exklusivním designem, vyrobeny z bezdřevého 
papíru. Štítek na jméno je umístěn na vnitřní straně obál-
ky. Motivy se mohou v průběhu platnosti letáku měnit. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

KÓD TYP

9154006247 A6, 624 20 l, linka 8 mm

9154005117 A5, 511 10 l, linka 20 mm

9154005127 A5, 512 10 l, linka 16 mm

9154005137 A5, 513 10 l, linka 12 mm

9154005237 A5, 523 20 l, linka 12 mm

9154005247 A5, 524 20 l, linka 8 mm

KÓD TYP

915400540 A5, 540 40 l, čistý

9154005445 A5, 544 40 l, linka 8 mm

915400545 A5, 545 40 l, čtvereček

915400560 A5, 560 60 l, čistý

915400564 A5, 564 60 l, linka 8 mm

915400565 A5, 565 60 l, čtvereček

915400440 A4, 440 40 listů, čistý

915400444 A4, 444 40 listů, linka 8 mm

9154004455 A4, 445 40 listů, čtvereček 

915400460 A4, 460 60 listů, čistý

915400464 A4, 464 60 listů, linka 8 mm

915400465 A4, 465 60 listů, čtvereček

KÓD TYP

915400905 A4 20 l, linky 4 mm, notový ML3 pro umělecké a ZŠ

9154004237 A4
20 l, 2/3 A4 linka 12 mm + 1/3 
A4 čistá

pro I. stupeň ZŠ - např. čtenářský deník,
prvouka, přírodověda

9154004210 A4 20 listů, čtvereček 10 x 10 mm pro ZŠ - matematika

KÓD TYP

928400311 A6 10 ks

928400310 A5 10 ks

928400309 A4 10 ks

928400314 280 x 540 mm, univerzál 10 ks

928400315 300 x 540 mm, univerzál 10 ks

KÓD TYP

9154005447 A5, 544 40 l, linka 8 mm

9154004407 A4, 440 40 l, čistý

9154004447 A4, 444 40 l, linka 8 mm

KÓD TYP

9154006245 A6, 624 20 l, linka 8 mm 

915400520 A5, 520 20 l, čistý

9154005245 A5, 524 20 l, linka 8 mm

9154005235 A5, 523 20 l, linka 12 mm

9154005405 A5, 540 40 l, čistý

915400544 A5, 544 40 l, linka 8 mm

9154005455 A5, 545 40 l, čtvereček 

9154005605 A5, 560 60 l, čistý

9154005645 A5, 564 60 l, linka 8 mm

9154005655 A5, 565 60 l, čtvereček

KÓD TYP

9154004207 A4, 420 20 l, čistý

915400424 A4, 424 20 l, linka 8 mm

915400425 A4, 425 20 l, čtvereček 

9154004405 A4, 440 40 l, čistý

9154004445 A4, 444 40 l, linka 8 mm

915400445 A4, 445 40 l, čtvereček 

9154004605 A4, 460 60 l, čistý

9154004645 A4, 464 60 l, linka 8 mm

9154004655 A4, 465 60 l, čtvereček 

KÓD TYP

928400308 A6 25 ks

928400313 A5 25 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Xerografický papír Team
Multifunkční papír střední kvality pro každodenní použití. Je ideálním 
řešením pro vnitrofiremní komunikaci běžné kanceláře. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Záznamní kniha CONCORDE
Lepená i šitá záznamní kniha s pevnými deskami. Velmi atraktivní 
design, různé motivy a formáty. Dodáváno v mixu motivů. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lepený blok bezdřevý
Lepený poznámkový blok, vyrobený z bezdřevého papí-
ru, lepený po kratší straně. Díky praktickému děrování 
můžete jednotlivé listy založit do pořadače. Motivy se 
mohou v průběhu platnosti měnit. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Poznámkový blok
Poznámkový blok s horním lepením, barevnou měkkou obálkou a kartono-
vými zády. Listy z bílého papíru. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Sada samolepicích                                         
záložek Post-it®

Sada extra silných plastových, značkovacích záložek Post-it® 
pro označení stránky nebo části textu v knize, katalogu, ce-
níku apod. Záložky nepoškozují podklad a jsou znovu použi-
telné. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

Samolepicí papírové záložky                  
Stick’n by Hopax
Samolepicí papírové záložky ve výrazných barvách skvěle označí a zvýrazní 
dokumenty a texty. Jdou snadno nalepit a odlepit bez zanechání stop po 
lepidle. Rozměry záložky: 50 x 12 mm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Milimetrový blok
Blok milimetrový s předtištěným rastrem, gramáž 80 g/m2, červená lineatura. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9154025002 A5 50 l, čistý

9154025117 A5 50 l, linka

9154025205 A5 50 l, čtvereček

915402408 A4 50 l, čistý

9154024116 A4 50 l, linka

9154024207 A4 50 l, čtvereček

KÓD TYP

91540016104 A6 96 l, linka

91540015100 A5 96 l, čistá

91540026011 A5 96 l, linka

91540015105 A5 96 l, čtvereček

915400364107 A5 144 l, linka

915400364109 A5 192 l, linka

91540014100 A4 96 l, čistá

91540026010 A4 96 l, linka

91540014105 A4 96 l, čtvereček

915400364106 A4 144 l, linka

915400364108 A4 192 l, linka

KÓD TYP

915402439 A4 25 l

KÓD TYP

9144676AYPV 15,8 x 38,1 mm 4x 10 záložek modrá, žlutá, růžová, fialová

9144686PGO 25,4 x 38 mm 3x 22 záložek oranžová, zelená, růžová

9144686RYB 25,4 x 38 mm 3x 22 záložek červená, žlutá, modrá

KÓD TYP

915408201 9x 50 záložek mix barev

KÓD TYP

915000118 A4 80 g 500 l

91500143 A3 80 g 500 l
A4 A3

KÓD TYP

9154025116 A5 50 l, linka

9154025204 A5 50 l, čtvereček

9154024115 A4 50 l, linka

9154024206 A4 50 l, čtvereček

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Samolepicí bločky Tartan
Lepicí žluté bločky v různých velikostech. Velmi dobrý poměr mezi cenou  
a kvalitou. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Samolepicí kostka Stick’n  
by Hopax
Kvalitní samolepicí bloček s velmi dobrým poměrem ceny a kvality. Bloček 
obsahuje 400 lístků v mixu neonových barev. Rozměry lístku: 76 x 76 mm. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lenoch
Podložka na psaní z PVC nebo bezdřevého 
papíru. Jedna strana linka 8 mm a druhá stra-
na linka 12 mm. PVC podložka balena po  
1 kuse, papírová po 100 kusech. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v ta-
bulce.

Sada tisků abeceda, číslice
Nezbytná školní pomůcka pro každého prvňáčka. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Školní hodiny
Školní hodiny ve variantě bílé, nebo barevné. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Skládaný papír
Vyrobeno z kancelářského bezdřevého papíru. Balení obsahuje 200 listů. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

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. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

KÓD TYP

91410007 3x 100 lístků, neon + 1x 100 lístků ZDARMA

KÓD TYP

91417676CN 76 x 76 mm mix neonových barev 400 lístků

KÓD TYP

92891233 A5, PVC 1 ks

92891232 A4, PVC 1 ks

92891229 A5, papírový 100 ks

92891228 A4, papírový 100 ks

KÓD TYP

92891218 sada abeceda

92891219 sada číslic

KÓD TYP

92891221 bílé

92891220 barevné

KÓD TYP

9154073418 oranžová 100 lístků

9154073430 zelená 100 lístků

9154073440 modrá 100 lístků

9154073423 růžová 100 lístků

KÓD TYP

915070 A3 (složená A4) 200 l, linka

915071 A3 (složená A4) 200 l, čtvereček

KÓD TYP

90383005 51 x 76 mm 100 lístků

90383003 76 x 76 mm 100 lístků

90383001 76 x 127 mm 100 lístků

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Samolepicí bločky Post-it®

Post-it® Notes - originální, samolepicí lístečky odnímatelné 
beze zbytku, vždy spolehlivá přilnavost. Barvy neonové: zelená, 
růžová, oranžová, žlutá. Rozměry: 51 x 38 mm. Balení obsa-
huje 3x 100 kusů + 1x 100 kusů ZDARMA. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.
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Barevný kreslicí karton
Barevný kreslicí karton v gramáži 180 g/m2 najde uplatnění nejen ve školách, 
školkách, družinách ale i u výtvarníků a aranžérů. Baleno po 50 nebo 60  
kusech. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Barevný oboustranný karton
Oboustranný karton v gramáži 300 g/m2. Baleno po 10 kusech. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Desky na výkresy s růžky
Desky na výkresy pro formáty A4 i A3. Aktuální ceny z www.
officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Skicák
Blok bílých kreslicích kartonů o gramáži 180 g/m2. Je vhodný pro malování 
tuší, vodovými a temperovými barvami. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Náčrtník
Blok vyrobený z náčrtkového papíru o gramáži 80 g/m2. Vhodný pro malová-
ní obyčejnou tužkou, křídami a uhlem. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Náčrtkový papír
Náčrtkový papír je vhodný pro malování obyčejnou tužkou, křídami, 
uhlem. Recyklovaný chamois papír o gramáži 80 g/m2. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

91509200206 A4 krémová 50 ks

91509200210 A4 žlutá 50 ks

91509200218 A4 oranžová 50 ks

91509200223 A4 růžová 50 ks

91509200220 A4 červená 50 ks

91509200230 A4 zelená 50 ks

91509200234 A4 tmavě zelená 50 ks

91509200228 A4 fialová 50 ks

91509200240 A4 modrá 50 ks

91509200242 A4 tmavě modrá 50 ks

91509200250 A4 hnědá 50 ks

91509200260 A4 černá 50 ks

915092008 A4 mix barev 60 ks

915092007 A3 mix barev 60 ks

KÓD TYP

91507002 A4 chamois 500 l

91507001 A3 chamois 500 l

KÓD TYP

91509200110 50 x 70 cm žlutá 10 ks

91509200112 50 x 70 cm tmavě žlutá 10 ks

91509200106 50 x 70 cm meruňková 10 ks

91509200118 50 x 70 cm oranžová 10 ks

91509200120 50 x 70 cm červená 10 ks

91509200125 50 x 70 cm vínová 10 ks

91509200131 50 x 70 cm světle zelená 10 ks

91509200134 50 x 70 cm tmavě zelená 10 ks

91509200141 50 x 70 cm světle modrá 10 ks

91509200142 50 x 70 cm tmavě modrá 10 ks

91509200150 50 x 70 cm hnědá 10 ks

91509200160 50 x 70 cm černá 10 ks

KÓD TYP

915923 pro formát A4 i A3

KÓD TYP

9150909198 A4 20 l

915090919 A4 10 l

915090918 A3 10 l

KÓD TYP

915402433 A5 40 l

915402432 A4 40 l

915402431 A4 20 l

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

bez tkanice - ilustrační foto
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509200142&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509200150&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509200160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915923&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150909198&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915090919&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915090918&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915402433&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915402432&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915402431&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Barevná vlnitá lepenka
Barevná lepenka o gramáži 260 g/m2 má širokou škálu výtvarného využití. 
Pro svou barevnost, pevnost a plastičnost je vhodná k dekoračním účelům, 
pro výtvarné umění apod. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknu-
tím na kód v tabulce.

Krepový papír
Tradiční krepový papír v mnoha barevných odstí-
nech. Rozměr role 50 x 200 cm. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Kreslicí karton a papír
Kreslicí kartony mají využití ve školách, školkách, domácnostech i kancelá-
řích, jsou vhodné pro malování vodovými i temperovými barvami. Baleno po 
100 a 200 kusech. Kreslicí papír bílý v roli bez dutinky. Šíře role je 1 m  
a délka návinu 15 nebo 50 m. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

91509091010 žlutá

91509091218 oranžová

91509091223 růžová

91509091020 červená

91509091028 tmavě fialová

91509091030 zelená

91509091234 tmavě zelená

91509091041 světle modrá

91509091042 tmavě modrá

91509091250 hnědá

91509091260 černá

KÓD TYP

91509091100 bílá

91509091110 středně žlutá

91509091112 tmavě žlutá

91509091111 žlutá

91509091118 oranžová

91509091123 růžová

91509091125 tmavě červená

91509091120 červená

91509091129 tmavě fialová

91509091128 světle fialová

KÓD TYP

915092009 34,5 x 24,5 cm rovná 1x 10 barev

915092010 34,5 x 24,5 cm zvlněná 2x 5 barev

Barevný papír
Barevné papíry o gramáži 80 g/m2 jsou výbornou pomůckou při výtvarné 
výchově ve školách, školkách i družinách. Různá balení. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

91509091124 tmavě růžová

91509091121 světle růžová

91509091141 světle modrá

91509091140 středně modrá

91509091142 tmavě modrá

91509091131 světle zelená

91509091130 zelená

91509091134 tmavě zelená

91509091150 tmavě hnědá

91509091160 černá

KÓD TYP

91509201210 A4 žlutá 100 l

91509201218 A4 oranžová 100 l

91509201223 A4 růžová 100 l

91509201220 A4 červená 100 l

91509201230 A4 zelená 100 l

91509201234 A4 tmavě zelená 100 l

91509201228 A4 fialová 100 l

91509201240 A4 modrá 100 l

91509201242 A4 tmavě modrá 100 l

91509201250 A4 hnědá 100 l

91509201261 A4 šedá 100 l

91509201260 A4 černá 100 l

91509201299 A4 mix barev 60 l

915090915 A4 mix barev 20 l 

915090911 A4 mix barev 8 l 

915092013 A4 mix barev, lepicí 8 l 

91509201160 A3 černá 100 l

91509201141 A3 modrá 100 l

91509201120 A3 červená 100 l

91509201130 A3 zelená 100 l

91509201110 A3 žlutá 100 l

91509201118 A3 oranžová 100 l

91509201150 A3 hnědá 100 l

91509201161 A3 šedá 100 l

91509201123 A3 růžová 100 l

91509201128 A3 fialová 100 l

91509201134 A3 tmavě zelená 100 l

91509201142 A3 tmavě modrá 100 l

91509201199 A3 mix barev 60 l

KÓD TYP

91509211 A4 180 g/m2 200 ks

9150921 A4 220 g/m2 200 ks

915092004 A3 180 g/m2 200 ks

9150920 A3 220 g/m2 200 ks

9150924 A2 220 g/m2 100 ks

915092003 A1 220 g/m2 100 ks

915092005 role 80 g/m2 15 m

915092006 role 80 g/m2 50 m

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Krepový papír
Klasický dekorační krepový papír v bohaté paletě barev. Rozměr role  
50 x 250 cm s krepáží 60%. Ilustrační foto. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091218&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091020&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091028&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091030&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091234&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091041&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091042&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091250&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091250&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091100&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091110&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091112&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091111&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091118&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091123&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091125&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091120&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091129&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091128&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092009&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091124&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091121&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091141&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091142&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091131&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091134&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091150&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509091160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201210&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201218&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201230&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201234&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201228&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201242&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201250&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201261&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201299&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915090915&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915090911&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092013&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201141&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201120&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201110&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201118&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201150&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201161&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201123&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201128&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201134&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201142&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509201199&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91509211&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150921&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092004&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150920&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9150924&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092003&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092005&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915092006&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Kancelářské nůžky CONCORDE
Kvalitní nůžky s ocelovými nožnicemi v atraktivním designu a s ergonomic-
kým držením. Délka nůžek je včetně rukojeti. Dodáváno na blistru. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Dekorativní nůžky
Dekorativní nůžky pro tvorbu ozdobných okrajů a lemů, určené na stříhání 
dekorací z papíru, filcu, lepenky a podobného materiálu. Symetrické nůžky 
jsou určeny pro praváky i leváky. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Školní nůžky  
CONCORDE Funny 
Školní nůžky 13 cm s barevným potiskem v růžové a modré barvě, široký 
úchop pro pohodlné držení a zakulacená špička. Není vhodné pro děti do 3 
let. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Odlamovací nůž SX48-1
Malý ořezávací celokovový nůž vyrobený z ušlechtilé oceli. Nastavitelná 
vysouvací a odlamovací čepel, vysouvaná pomocí polohovacího jezdce se 
zarážkami. Šířka 8 mm, dodávaný na blistru. Rozměry: 130 x 5 x 10 mm. Ak-
tuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Nůž Mini SX 18-7
Přívěsek na klíče v podobě výsuvného nožíku. Kvalitní čepel má mechaniz-
mus bezpečného zámku a pohodlný úchop. Dodáváme ve čtyřech barevných 
provedeních. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

Školní nůžky
Školní nůžky o délce 14,4 cm s nárazuvzdornou, plastovou a ergonomickou 
rukojetí. Čepel je vyrobena z nerezové oceli. Nůžky disponují automatickým 
otvíráním. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v ta-
bulce.

Školní nůžky SOFT
Dětské nůžky o délce 14 cm mají ergonomický úchop a jsou bezpečné pro 
děti od 6 let. Vyrobeny z nerezavějící oceli. Ideální pro použití v domácnosti 
i ve škole. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Celokovové nůžky
Velice kvalitní celokovové nůžky. Šroubové spojení čepelí, řezné plochy 
speciálně upravené pro snadný a precizní střih, špičaté. Jsou vhodné 
pro každodenní použití. Délka nůžek včetně rukojeti. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

92860650 20 cm

9286001 25 cm

KÓD TYP

92860659 14 cm mix střihů

KÓD TYP

9099935140 14 cm mix barev

KÓD TYP

92860656 13 cm mix barev

KÓD TYP

92860655 14,4 cm mix barev

KÓD TYP

92860481 šíře čepele 8 mm celokovový  

KÓD TYP

92860491 mix barev plastový  

KÓD TYP

92860630 12,5 cm

92860631 15 cm

9286060 18 cm

9286061 21,5 cm

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860650&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860659&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9099935140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860656&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860655&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860481&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860491&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860630&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92860631&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286060&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9286061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Lepicí páska Invisible Milan
Popisovatelná lepicí páska Milan. Perfektní lepidlo s perfektní přilnavostí  
k různým typům povrchů. Barva mléčná. Rozměr 19 mm x 33 m. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lepicí páska transparentní
Samolepicí polypropylenová páska. Vysoká pevnost a výborné lepicí 
vlastnosti. Možnost kompletovat s odvíjecím strojkem. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lepidlo v razítku tesa®

Extra silné lepidlo v razítku pro čisté a pevné lepe-
ní. Velikost jednoho otisku: 8,4 x 8,4 mm. Vydrží až 
1 100 natisknutí. Vhodné na lepení papíru, karto-
nu, fotografií. Načervenalá barva lepidla ukazuje, 
kam bylo naneseno. Pevný PET nosič odolný proti 
přetržení. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lepicí hmota tesa® TACK
Lepicí hmota tesa® TACK pro připevnění 
lehčích předmětů v kanceláři, škole nebo 
domácnosti. Flexibilní, pružná lepicí hmota 
umožňuje mnohonásobné použití. Vhodná 
také na nerovné povrchy. Náhrada magne-
tů a napínáčků. Balení obsahuje 65 kusů. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Snímatelné oboustranně 
lepicí polštářky tesa® 
TACK
Oboustranné lepicí podložky tesa® TACK 
pro pružné a krátkodobé připevnění leh-
kých předmětů. Průhledné, tenké, znovu 
použitelné a přemístitelné. Nezanechávájí 
mastné skvrny. Z vhodných povrchů lze 
sejmout bez zanechání stop. Rozumná 
alternativa oproti magnetům, špendlíkům 
a připínáčkům. Odolné proti UV záření.  
Balení obsahuje 72 kusů. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Korekční strojek Scooter
Jednorázový korekční strojek vybaven kolečky pro stabilní, rychlou a přesnou 
korekci. Výhodou je suchá korektura, která umožňuje okamžité přepsání. 
Vhodný pro všechny druhy korektur. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Permanentní lepicí roller tesa®

Trvale lepicí roller tesa® s vyměnitelnou náplní pro přesné, čisté a dlouhotr-
vající lepení - extra silné. Lepí papír, karton, fotografie. Neobsahuje rozpou-
štědla, tělo vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů. Šíře stopy 8,4 mm, 
návin 14 m. Náhradní naplň. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

909084874 4,2 mm x 8 m mix barev

KÓD TYP

92870407 8,4 x 8,4 mm

KÓD TYP

909731600 84 čtverečků

KÓD TYP

92870408 65 ks

KÓD TYP

92870406 72 ks

KÓD TYP

909750112 12 mm x 10 m

909750115 15 mm x 10 m

909750119 19 mm x 10 m

909750319 19 mm x 33 m

Lepicí hmota Gumfix
Lepicí guma lepí hladké plochy, tapety, 
sklo, kov. Nezanechává stopy a je znovu 
použitelná. Praktický pomocník v každé 
domácnosti, kanceláři a škole. Obsa-
huje 84 kusů předsekaných čtverečků. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

928704052 8,4 mm x 14 m strojek

9287040529 8,4 mm x 14 m náplň

KÓD TYP

92870019333 19 mm x 33 m

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909084874&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870407&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909731600&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870408&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870406&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909750112&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909750115&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909750119&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909750319&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928704052&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287040529&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870019333&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Lepicí tyčinka KORES
Ekologická lepicí tyčinka, která lepí pa-
pír, lepenku, fotografie a korek. Obsa-
huje glycerin – nevysychá. Vysunovací 
mechanismus pro snadnou, čistou a 
rychlou aplikaci. Neutrální vůně, bez-
pečná pro děti. Vyrobeno v ČR. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte klik-
nutím na kód v tabulce.

Lepicí tyčinka tesa Easy 
Stick®

Trojhranný tvar pro rychlé a přesné lepení 
linek, bodů a rohů. Vhodná pro lepení pa-
píru, kartonu. Jedinečný tvar brání mačkání 
lepeného materiálu.  Neobsahuje rozpou-
štědla. Snadno roztíratelná, bez zápachu. 
Vyrobena ze 100% recyklovaných plastů. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Lepidlo Herkules
Herkules lepí papír, dřevo, korek, kůži, dře-
vovláknité a další savé materiály. Zvláště je 
vhodný na lepení fotografií, slepování dře-
věného nábytku, kožených výstelek obuvi 
apod. Herkules Expert - lepidlo zaměřené 
především na kvalitní truhlářskou nebo mo-
delářskou práci v segmentu kutilství a hob-
by. Lepidlo se vyznačuje vysokou pevností 
spoje. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Vteřinové lepidlo CONCORDE
Univerzální vteřinové lepidlo na všechny druhy materiálů. Okamžitý účinek. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lupa CONCORDE
Lupa s plastovou obrubou. Výběr různých průměrů a zvětšení. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Tekuté lepidlo Klovatina
Nové víceúčelové transparentní tekuté lepidlo 
neobsahuje rozpouštědla a je vypratelné již při 
20 °C. Tvoří ho 90% přírodních zdrojů. Lepí 
papír, karton, plsť, fotky, dřevo a řadu dalších 
materiálů. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Lepidlo Glufix KORES
Tekuté transparentní lepidlo, vybaveno ven-
tilkem, který zabraňuje vytékání. Lepí papír, 
karton a textilie. Lepidlo je netoxické a neob-
sahuje rozpouštědla. Vyznačuje se dlouhou 
životností a lze ho lehce vyprat. Vyrobeno  
v ČR. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9091001 8 g

9091002 15 g

90910021 20 g

9091003 40 g

Transparentní lepicí 
tyčinka KORES
Transparentní lepicí tyčinka pro lepení 
všech druhů papírů. Obsahuje glycerin 
pro jemné lepení. Trvale lepí už za 60 
sekund. Čistá a hladká aplikace. Vzdu-
chotěsný uzávěr pro dlouhou životnost. 
Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny, 
netoxická. Ideální pro použití doma,  
v kanceláři i ve škole. Lehce vypratel-
né. Vyrobeno v ČR. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

KÓD TYP

909116204 21 g

KÓD TYP

92870314 12 g trojhranný

92870315 25 g trojhranný

KÓD TYP

9091006 30 ml

90910061 50 ml

KÓD TYP

92870330 30 g aplikátor

92870398 130 g aplikátor

92870395 250 g lahvička

9287038500 500 g aplikátor

9287038130 130 g Expert, aplikátor

KÓD TYP

928703932 100 g

KÓD TYP

92870201 3 g

KÓD TYP

928800101 10x zvětšení ø 40 mm

928800102 7x zvětšení ø 60 mm

9288002 5x zvětšení ø 80 mm

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9091001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9091002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90910021&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9091003&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909116204&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870314&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870315&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9091006&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90910061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870330&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870398&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870395&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287038500&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287038130&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928703932&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92870201&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928800101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928800102&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9288002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Pravítko Elastik
Ohebné pravítko Elastik ve 4 barevných variantách (modrá, růžová, zelená, 
žlutá). Vhodné pro školy, kanceláře i domácnost. Snadné řádkování - předna-
stavená výška řádku 0,5 cm a 1 cm. S místem pro jmenovku. Nerozmazává 
linku. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Pravítka a úhloměry
Kvalitní barevná pravítka a jednostranný i oboustranný 
úhloměr. Výborní pomocníci pro rýsování. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Sada pravítek CONCORDE
Sada pravítek obsahuje pravítko se stupnicí 30 cm, trojúhelník s ryskou se 
stupnicí 16 cm/45°, trojúhelník se stupnicí 22 cm/60° a úhloměr se stup-
nicí 10 cm/180°. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Kružítko Cirkos
Plastové kružítko, v červeno/šedé barvě. Kolečko pro fixaci vzdálenosti tuhy 
od středu. Ergonomický a moderní design. Ideální pro školu, hobby a krea-
tivní tvoření. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Trojhranná tužka Jumbo 
Coach
Grafitová trojhranná tužka v Jumbo velikosti se 
speciální tuhou pro pohodlné a jemné psaní. Tuž-
ka se vyznačuje ergonomickým tvarem pro snadné 
držení. Svou 3/4 délkou je vhodná pro předško-
láky. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Grafitová tužka 9510
Školní dřevěné grafitové tužky 
různých tvrdostí. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknu-
tím na kód v tabulce.

Kružítko Grafiko Neon
Kvalitní kovové kružítko, v mixu  
4 neonových barev (růžová, mod-
rá, zelená, oranžová). V praktické 
plastové uzavíratelné krabičce. Uni-
verzální adaptér v sadě. Obsahuje 
náhradní tuhy. Kolečko pro fixaci 
vzdálenosti tuhy od středu. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

928808511 sada 4 ks

KÓD TYP

9099942031 mix barev

KÓD TYP

931900019 2B 12 ks

931900021 HB 12 ks

931900020 H 12 ks

KÓD TYP

909892530 HB s gumou

KÓD TYP

92880323081 30 cm mix barev

KÓD TYP

9099942010 červeno/šedá

KÓD TYP

9310095104B 4B 12 ks

931701500 2B 12 ks

931009510F F 12 ks

9310095102B 2B, s gumou 12 ks

93100951004 2x 2B, 1x 4B, 1x F sada 4 ks

KÓD TYP

928803230110 30 cm žlutá

928803230123 30 cm růžová

928803230197 30 cm čirá

928803181 jednostranný úhloměr čirá

928803182 oboustranný úhloměr čirá

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Grafitová tužka trojhranná
Klasická dřevěná grafitová tužka trojhran-
ná s lakovaným povrchem, bez pryže. Ba-
lení obsahuje 12 kusů. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v  
tabulce.

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928808511&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9099942031&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=931900019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=931900021&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=931900020&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909892530&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92880323081&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9099942010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9310095104B&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=931701500&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=931009510F&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9310095102B&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93100951004&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928803230110&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928803230123&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Měkká pryž
Stěrací pryž měkká, vhodná pro stírání grafitových čar v roz-
mezí tvrdostí 3B - 3H. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kombinovaná pryž
Kombinovaná pryž komfortní kvality na gumování tužky a inkoustu. Rozměry: 
4,3 x 1 x 1,3 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Ořezávátko Snappy
Plastové ořezávátko se zásobníkem Snappy v jednoduchém a dvojitém pro-
vedení. Dodáváno v mixu 5 barev (červená, žlutá, modrá, zelená, růžová). 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Ořezávátko                                     
KEYROAD Robby Duo
Ořezávátko s kontejnerem na 2 tužky. Kontejner s vysokou kapacitou, uza-
víratelným víčkem a ochranným krytem. Kovové ořezávátko. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Elektrické ořezávátko                                      
DAHLE 210
Kvalitní elektrické ořezávátko s provozem zapojením do sítě (adaptérová 
přípojka) s dokovací stanicí. Velkoobjemový průhledný kontejner na odpad. 
Automatické nastavení ořezávání pro optimální hrot (tupý nebo do špičky). 
Vhodné pro tužky a pastelky do průměru 12 mm. Extra bezpečné, snadná 
údržba. Kovovou frézu lze dodat samostatně jako náhradní díl. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Ořezávátko s dózou
Praktické plastové ořezávátko s dózou v pestrých barvách. Na 
2 velikosti šířek tužky. Vhodné i pro trojhranné tužky. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Ořezávátko KEYROAD Metal
Ořezávátko z odolného kovového materiálu. Ergonomický tvar ořezávát-
ka a žebrovaná protiskluzová textura způsobuje, že se ořezávátko dob-
ře drží a je vhodné i do penálu - nevypadává ze smyčky. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9289470300 300/60

9397030040 300/40

939900065 300/30

Pryž KEYROAD Soft Tip
Barevná stěrací pryž, ergonomický tvar dobře padnoucí do ruky. Rozměry:  
5,3 x 3 x 1 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

KÓD TYP

939900063 mix barev

KÓD TYP

939900061 kombinovaná

KÓD TYP

92890621 stříbrná, jednoduché 

92890620 stříbrná, duo

KÓD TYP

90999358131 jednoduché mix barev

90999358132 dvojité mix barev

KÓD TYP

92890619 mix barev

KÓD TYP

92890617 mix barev

KÓD TYP

410021060 černá

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Mikrotužka ICO P5
Mikrotužka s praktickým gumovým úchopem, s kovovým klipem, 
obsahuje pryž. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte klik-
nutím na kód v tabulce.

Mikrotužka M2-Office
Plastové jednobarevné trojhranné tělo. Vroubkovaný úchop bránící prokluzo-
vání. Pogumovaný soft povrch pro vyšší komfort při psaní. Bílá pryž v horní 
části, klip. Síla tuhy 0,5 nebo 0,7 mm. Mix 3 barev. Aktuální ceny z www.
officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Mikrotužka CONCORDE Orin
Mechanická tužka 0,5 mm s protiskluzovým úchopem. Lehké hliníkové tělo  
s kovovým klipem. Ve 4 barevných provedeních: modrá, žlutá, červená, zele-
ná. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Pero Pilot FriXion Point 05
Přepisovatelný roller s jehličkovým hrotem FriXion Point. Vysoká preciznost  
a hladkost psaní díky Hi-Tecpoint technologii. Jasné barvy. Speciální inkoust 
– napsaný text lze vymazat a znovu přepsat na tomtéž místě. Text zneviditel-
níte třením (gumováním) plastového zakončení rolleru na papíře. Znovu se 
objeví při teplotě nižší než -15 °C. Nepoužívejte na oficiální dokumenty. Šíře 
hrotu 0,5 mm. Náplň: FriXion Point (sada 3 kusů) - modrá, černá, červená. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kuličkové pero tříbarevné 
CONCORDE Trio
Plastové tříbarevné kuličkové pero s vysoce kvalit-
ní mechanikou. Ergonomický gumový úchop. Píše 
tence, hrot 0,5 mm. Mix 3 pastelových barev. Náplň 
modrá, červená a černá s hrotem 0,5 mm. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

Kuličkové pero 
Slideball clicker 2225
Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Plněné nízkoviskózním inkous-
tem, který zaručuje super jemné a hladké psaní. Pero má jehlový hrot, průhled-
ný plášť s možností kontroly náplně a trojúhelníkové ERGO držení. Hrot 1 mm 
a šířka stopy 0,3 mm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

Gelové pero Pentel Energel BL417
Gelové pero s víčkem a vyměnitelnou náplní LR7. Rychleschnoucí inkoust. 
Vroubkovaný úchop a kónický hrot. Černé plastové tělo. Barva víčka odpoví-
dá barvě náplně. Šířka hrotu 0,7 mm a stopa 0,5 mm. Aktuální ceny z www.
officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Tuha do mikrotužek standard
Náhradní grafitová tuha do mikrotužek, polymerní. Dél-
ka tuhy 60 mm. Baleno v plastové etui. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

931900026 mix barev 0,5 mm

KÓD TYP

93260BL41740 modrá 0,7 mm

93260BL41720 červená 0,7 mm

93260BL41760 černá 0,7 mm

93260BL41730 zelená 0,7 mm

93960LR7C40 modrá náplň LR7, 0,7 mm

93960LR7B20 červená náplň LR7, 0,7 mm

93960LR7A60 černá náplň LR7, 0,7 mm

93960LR7D30 zelená náplň LR7, 0,7 mm

KÓD TYP

939900030 B 0,5 mm 12 ks

939900032 HB 0,5 mm 12 ks

939900031 H 0,5 mm 12 ks

KÓD TYP

93290074 mix barev 0,5 mm

93990004140 modrá náplň 0,5 mm

93990004120 červená náplň 0,5 mm

93990004160 černá náplň 0,5 mm

KÓD TYP

93200222506 modrá 1 mm

93200222504 červená 1 mm

93200222512 černá 1 mm

93200222510 zelená 1 mm

KÓD TYP

931900017 mix barev 0,5 mm

KÓD TYP

909899251 mix barev 0,5 mm

909899271 mix barev 0,7 mm

KÓD TYP

93290205840 modrá 0,5 mm

93290205820 červená 0,5 mm

93290205860 černá 0,5 mm

93990205940 modrá náplň 0,5 mm, 3 ks

93990205920 červená náplň 0,5 mm, 3 ks

93990205960 černá náplň 0,5 mm, 3 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Kuličkové pero Signetta Classic
Jednorázové kuličkové pero v oblíbeném designu. Délka stopy  
3 000 m. Šířka hrotu 0,7 mm. Barva těla odpovídá barvě náplně. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Kuličkové pero Tornado Cool 4775 a zmizík
Školní roller v atraktivním designu, měkké ergo držení s masážními body, 
vhodný pro praváky, leváky i dysgrafiky jako náhrada plnicích per. Modrý 
zmizíkovatelný inkoust, šířka stopy 0,3 mm, hrotu 0,5 mm. Zmizík na inkoust 
do plnicích per s trojúhelníkovou úchopovou částí. Válcový hrot 2 mm, šíře 
stopy 1 mm, odolný proti zatlačení. Ventilační chránítko. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Zvýrazňovač 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. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Popisovač na bílé tabule
Popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality. Rychle zasychá. Vydrží 
bez víčka min. 48 hod a může být použit na sklo a neporézní povrchy. Snadno 
smazatelné z bílých tabulí, nezanechává šmouhy. Živé a neprůsvitné barvy 
na všech typech bílých tabulí. Kulatý hrot. Vyrobeno v ČR. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Školní křída
Křídy kulaté o průměru 1 cm a délce 8 cm. Vyrobeny ze sulfátu. Barevná 
sada 10 kusů obsahuje světle modrou, modrou, světle zelenou, žlutou, 
oranžovou, červenou, fialovou, růžovou a hnědou křídu. Barevná sada 100 
kusů je v mixu červené, modré, zelené, žluté a oranžové. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Zvýrazňovač STABILO BOSS®  
ORIGINAL Pastel
STABILO BOSS® ORIGINAL Pastel je zvýrazňovač v 6 pastelových odstí-
nech, který nevyschne ani po 4 hodinách bez víčka. 2 šíře stopy pro každé 
použití, klínový hrot. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Liner 2811 F
Liner s jemným plastovým hrotem, délka stopy až 1 500 m, šířka stopy  
0,3 mm. Sada obsahuje černou, modrou a červenou barvu. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

93290032 modrá 0,7 mm

9329007620 červená 0,7 mm

9329007660 černá 0,7 mm

9329007630 zelená 0,7 mm

KÓD TYP

93290075 mix barev 0,7 mm

KÓD TYP

932004475 roler, mix barev 0,5 mm

939007759 zmizík 2 mm

KÓD TYP

93300281112 černá 0,3 mm

93300281106 modrá 0,3 mm

93300281104 červená 0,3 mm

93300281110 zelená 0,3 mm

933002811S3 sada 3 barev 0,3 mm

KÓD TYP

909836001 žlutá 0,5 - 5 mm

909836005 zelená 0,5 - 5 mm

909836002 růžová 0,5 - 5 mm

909836004 oranžová 0,5 - 5 mm

909836040 sada 4 barev 0,5 - 5 mm

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

KÓD TYP

9351070144 žlutá 2 - 5 mm

9351070116 zelená 2 - 5 mm

9351070129 růžová 2 - 5 mm

9351070126 meruňková 2 - 5 mm

9351070113 tyrkysová 2 - 5 mm

9351070155 fialová 2 - 5 mm

93510701S6 sada 6 barev 2 - 5 mm

KÓD TYP

909820830 černá 3 mm

909820837 červená 3 mm

909820833 modrá 3 mm

909820835 zelená 3 mm

909820863 sada 4 barev + houbička 3 mm

KÓD TYP

92891115 bílá 10 ks

92891101 bílá 100 ks

92891116 mix barev 10 ks

92891117 mix barev 100 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

Kuličkové pero Signetta
Jednorázové kuličkové pero v pastelových barvách. Kromě víčka 
je pero kompaktní a nelze ho rozebrat. Hrot 0,7 mm, modrá ná-
plň. Dodáváno v mixu barev. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.
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Školní a chodníková                  
křída JOVI
Bílé a barevné kvalitní bezpraš-
né křídy, vyrobené převážně z 
přírodních surovin, bez vůně, ne-
obsahují tuky a ředidla. Pevné a 
snadno stíratelné. Chodníkové 
křídy na vnější povrchy a stěny, 
excelentní barvy. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Školní a chodníková křída
Klasická školní bílá křída balená po 100 kusech. Sada 
6 nebo 12 školních barevných kříd. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Trojhranné pastelky Kolores
Pastelky mají zářivé barvy díky vysokému obsahu pigmentu. Z vyso-
ce kvalitního lipového dřeva pro snadné ořezávání. Trojhranný ergo-
nomický tvar. Sada obsahuje 6, 12 nebo 24 barev. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Trojhranné pastelky Triocolor
Kvalitní české trojhranné pastely se vyznačují odolností, 
dlouhou životností, snadným ořezáváním a nelámavos-
tí tuhy. Pastelky jsou vyrobené z cedrového dřeva. Sada 
obsahuje 12 nebo 24 kusů v mixu barev. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Pastelky Classic CONCORDE
Školní pastelky šestihranné 6, 12, 18, 24 jasných barev. Vyrobené z lipového 
dřeva, lakované, odolné jádro. Průměr jádra 3mm. Dodávané v papírové kra-
bičce s Volfíkem. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Pastelky Progresso
Pastelové tužky bez dřeva v laku filutex. Souprava po 
6, 12 nebo 24 kusech v mixu barev. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Pastelky 9520
Školní dřevěné pastelky v sadě 6, 12 nebo 18 kusů. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Trojhranné pastelky  
Kolores Jumbo
Pastelky v Jumbo velikosti ideální 
pro použití v mateřských školách a 
pro předškolní výchovu. Extra silná 
tuha, o 175 % více barvy. Zářivé a in-
tenzivní barvy díky vysokému obsahu 
pigmentu. Z kvalitního lipového dře-
va pro snadné ořezávání. Trojhranný 
ergonomický tvar. Sada obsahuje 
6 nebo 12 barev. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

KÓD TYP

93170313106 6 ks

909893312 12 ks + ořezávátko

93170313424 24 ks + ořezávátko

KÓD TYP

93100952006 6 ks

931703582T 12 ks

93100952018 18 ks

KÓD TYP

909893506 6 ks + ořezávátko

909893512 12 ks + ořezávátko

KÓD TYP

93190002506 6 ks

93190002512 12 ks

93190002518 18 ks

93190002524 24 ks 

KÓD TYP

931708755 6 ks

931708756 12 ks

931708758 24 ks 

KÓD TYP

931703152 12 ks

931703154 24 ks

KÓD TYP

93970112505 školní mix barev 6 ks

92891113 školní mix barev 12 ks

93970111502 školní bílá 100 ks

92891127 chodníková mix barev 16 ks

KÓD TYP

9289112400 školní bílá 10 ks

9289112300 školní bílá 100 ks

92891126 školní mix barev 10 ks

92891125 školní mix barev 100 ks

92891122 chodníková mix barev 6 ks

92891121 chodníková mix barev 20 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Vypratelný popisovač 7550
Barevné popisovače s ventilačním bezpečnostním chránítkem, ergo držení, 
zdravotně nezávadný vypratelný inkoust. Odolají vyschnutí až 5 let. Válcový 
hrot o šíři 2 mm, odolný proti zatlačení. Šířka stopy 1 mm. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Vodové a anilinové barvy
Klasické vodové a anilinové barvy v soupravách po 12 odstí-
nech. Barvy jsou výrazné, vyznačují se svým vysokým obsa-
hem pigmentů. Jsou certifikované a zcela bezpečné pro děti. 
Velikost tablet je 22,5 mm nebo 30 mm v průměru. Barevník 
je obdélníkového tvaru z plastu. Aktuální ceny z www.office-
system.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Vodové barvy Akuarellos
Vodové barvy o průměru tablet 30 mm s 12 intenzivními a zářivými barvami  
s vysokou krycí schopností.  Barvy se vyznačují unikátním designem malířské 
palety pro uchopení. Lze využít do školy i pro volný čas. Součástí je praktic-
ké víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev a štětec. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Temperové barvy Kores
Intenzivní a zářivé barvy s vysokou krycí schopností, snadno míchatelné  
a ředitelné vodou. Ideální do školy i pro volný čas. Obal lze uchopit jako 
malířskou paletu, který má plochu pro míchání jednotlivých barev. Omy-
vatelný obal. 12 barev v hliníkových tubách po 12 ml. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Vodové barvy se štětcem
Vodové barvy se štětcem. Průměr tablet 22 a 30 mm. Dvanáct barev v plas-
tovém obalu. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

Přírodní uhel Milan
Přírodní uhlík, průměr cca 9 - 11 mm. Uhlík je nepostradatelným vybave-
ním malířů pro kresbu. Vyznačuje se hladkou stopou, hlubokým černým 
odstínem a jednotnou strukturou. Balení obsahuje 5 kusů. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

93600779004 červená

93600779006 modrá

93600779010 zelená

93600779012 černá

936007790S6 sada 6 barev

936007790S12 sada 12 barev

Voskovky
Voskové pastely v soupravě po 6, 12 nebo 24 kusech.  
Určené pro školní, aranžérské a umělecké kreslení. Aktu-
ální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

KÓD TYP

939900103 6 ks

939900100 12 ks

939708234 24 ks 

KÓD TYP

939900046 ø 9 - 11 mm 5 ks

KÓD TYP

928912002 ø 22 mm 12 barev

928912003 ø 30 mm 12 barev

KÓD TYP

9099972412 12 barev 

Plastové pastely trojhranné
Jemné plastové pastely s trojhranným úchopem a délkou 12 cm. Oboustran-
né - dva typy hrotu: širší pro vybarvení větší plochy a užší pro kontury. Balení 
obsahuje 12 barev. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

KÓD TYP

909830102 ø 30 mm 12 barev

KÓD TYP

928912004 ø 22,5 mm anilinové 12 barev

928912001 ø 22,5 mm bílý plast 12 barev

92891200700 ø 30 mm bílý plast 12 barev

92891200760 ø 30 mm černý plast 12 barev

KÓD TYP

93990010512 12 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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KÓD TYP

928912006100 16 ml běloba krycí

928912006S10 10 ml sada 10 barev

928912006200 250 ml bílá

928912006211 250 ml světle žlutá

928912006210 250 ml žlutá

928912006218 250 ml oranžová

928912006220 250 ml červená

928912006225 250 ml tmavě červená

928912006231 250 ml světle zelená

928912006234 250 ml tmavě zelená

928912006240 250 ml modrá

928912006206 250 ml hnědá přírodní

928912006250 250 ml hnědá

928912006260 250 ml černá

928912006500 500 ml bílá

928912006510 500 ml žlutá

928912006520 500 ml červená

928912006530 500 ml zelená

928912006540 500 ml modrá

928912006550 500 ml hnědá

Temperové barvy JOVI
Malování je stejné jako u normální temperové barvy, ale barva se nabízí již hotová, k okamžitému použití, aniž je třeba ji předem připravovat. 
Tato barva, také označovaná jako hotová temperová barva, představuje pokrok ve srovnání se školní temperou. Má tu výhodu, že usnadňuje 
práci učitele a zvyšuje efektivitu výrobku. Může se používat na jakémkoliv porézním materiálu, jako je hrubý matný papír, karton, tvrdší papír, 
dřevo, zaschlé figurky z plastelíny JOVI, suché listy atd. Mezi přednosti barev JOVI patří: živé barvy, krycí schopnost, snadno se používá  
a míchá, je odolná a rychle schne, netvoří sedlinu, doporučuje se pro děti od 3 let. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

Temperové barvy Koh-i-noor
Temperové barvy jsou vysoce kvalitní, husté, 
vzájemně mísitelné, vodou ředitelné a spolehlivě 
vypratelné. Velmi rychle zasychají a po zaschnu-
tí je lze znovu rozmýt vodou. Určené především 
pro výuku výtvarné výchovy ve školách ale pou-
žívají je i profesionální výtvarníci. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

KÓD TYP

928912005200 250 ml bílá

928912005210 250 ml žlutá

928912005218 250 ml oranžová

928912005220 250 ml červená

928912005223 250 ml růžová

928912005204 250 ml tělová

928912005250 250 ml hnědá

928912005230 250 ml zelená

928912005234 250 ml tmavě zelená

928912005240 250 ml modrá

928912005228 250 ml fialová

928912005242 250 ml tmavě modrá

928912005260 250 ml černá

KÓD TYP

928912005100 1 000 ml bílá

928912005110 1 000 ml žlutá

928912005118 1 000 ml oranžová

928912005120 1 000 ml červená

928912005123 1 000 ml růžová

928912005104 1 000 ml tělová

928912005150 1 000 ml hnědá

928912005131 1 000 ml světle zelená

928912005134 1 000 ml tmavě zelená

928912005141 1 000 ml světle modrá

928912005128 1 000 ml fialová

928912005142 1 000 ml tmavě modrá

928912005160 1 000 ml černá

KÓD TYP

928912005500 500 ml bílá

928912005510 500 ml žlutá

928912005518 500 ml oranžová

928912005520 500 ml červená

928912005523 500 ml růžová

928912005504 500 ml tělová

928912005550 500 ml hnědá

928912005530 500 ml zelená

928912005534 500 ml tmavě zelená

928912005540 500 ml modrá

928912005528 500 ml fialová

928912005542 500 ml tmavě modrá

928912005560 500 ml černá

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Prstové barvy
Prstové barvy Dedi Kolor, 6 + 1 barva po 30 ml v kalíšcích. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Redispero CONCORDE
Klasické redispero na inkoust. Dřevěná ná-
sadka lakovaná nebo natural s univerzálním 
kovovým ukotvením pro všechny druhy pérek. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Ubrus do výtvarné výchovy
Ubrusy v několika barevných provedeních a motivech. Materiál 
PVC, zdravotně nezávadný, bez ftalátů, lehce omyvatelný. Roz-
měry: 65 x 50 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Tavná pistole Rapid                                          
a tavné tyčinky
Tavná lepicí pistole RAPID G1010 je vybavena silikonovou ochranou (kry-
tem) nanášecí trysky. Určeno pro lepicí tyčinky o průměru 7 mm. Tavné lepicí 
tyčinky Fun To Fix o průměru 7 mm jsou baleny po 20 kusech. Balení je 
možné znovu bezpečně uzavřít. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Tuš
Školní tuš je vhodná ke kreslení vytahovacím perem, nožo-
vým i trubičkovým perem, fixírkou či štětcem. Není vhodná 
pro použití do technických per. V soupravě je žlutá, červe-
ná, modrá, zelená, hnědá a černá barva. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Sada štětců
Sada štětců obsahuje kulaté vlasové štětce č. 4, 6, 8, 10 a ploché štětinové 
štětce č. 10 a 12. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Malířské potřeby
Kalíšek na vodu 9 cm, při naplnění do 
poloviny se při převržení nevyleje. Odkla-
dové drážky na 2 štětce. Provedení ve 4 
barvách. Plastová malířská paleta. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknu-
tím na kód v tabulce.

KÓD TYP

92891299 paleta, 10 misek bílá

92891200 kalíšek bezpečnostní mix barev

KÓD TYP

93970993602 plochý číslo 2

93970993604 plochý číslo 4

93940A65582 plochý číslo 6

93970993608 plochý číslo 8

93970993610 plochý číslo 10

939900006 plochý číslo 12

93970993502 kulatý číslo 2

93970993504 kulatý číslo 4

939900004 kulatý číslo 6

93970993508 kulatý číslo 8

939900005 kulatý číslo 10

93970993512 kulatý číslo 12

KÓD TYP

93940A65580 sada 6 ks

KÓD TYP

905824772100 Rapid G1010 zelená

905823835904 tavné tyčinky, ø 7 mm 20 ks, čirá

Školní štětec
Štětce kulaté i ploché jsou určené pro školní účely. Kulaté štětce 
s typem vlasu koza a ploché štětce s typem vlasu bílé štětiny. Aktu-
ální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929090820 červeno-bílé kostky

929090840 modro-bílé kostky

92909091 pejsek

92909092 abeceda

KÓD TYP

939900099 hrot 0,5 mm

9399000981 hrot 0,75 mm

9399000982 hrot 1 mm

9399000983 hrot 1,5 mm

9399000984 hrot 2 mm

9399000985 hrot 2,5 mm

9399000986 hrot 3 mm

939900095 násadka lakovaná, 17 cm

939900096 násadka natural, 17 cm

KÓD TYP

93970141722 20 g černá

93970141730 6x 20 g mix barev

93970141711 1 000 g černá 

KÓD TYP

909872327 30 ml 6 + 1 barva

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Plastelína
Používá se k modelování různých jednoduchých tvarů, kte-
ré se dají i po delším čase přetvořit na jiné. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Plastelína
Modelovací hmota v intenzivních barvách, která napomáhá k rozvoji jemné 
motoriky u školáků i předškoláků. Hmota vydrží dlouho pružná, nezanechá-
vá barevné skvrny, je snadno tvarovatelná a bez zápachu. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Modelovací hmota Masi Kolor
Netoxická modelovací hmota pomáhá rozvíjet motorické dovednosti, podpo-
ruje jemnou motoriku. Díky své měkkosti je snadno tvarovatelná. Ideální pro 
učení a hraní. Antibakteriální, netoxická, bezlepková. 4 barvy po 130 g (mod-
rá, červená, žlutá, zelená). Nezanechává barevné stopy. Vhodné pro děti od 
2 let. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Stojánek na čtení Herlitz
Praktický stojánek na čtení, vhodný do školy i do kanceláře. Kvalitní prove-
dení v kombinaci kov/plast. Mix barev. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Motivační razítka  
COLOP [AR] STAMP 
Motivační razítko COLOP funguje zcela jednoduše: Pomocí tabletu nebo 
smartphonu a k tomu potřebné aplikace dojde k oživení otisku razítka. Díky 
aplikaci COLOP [AR] STAMP která je zdarma ke stažení, kamera smartpho-
nu nebo tabletu reaguje na otisky motivačních razítek COLOP a spustí 3D 
animaci obrázku. Sada obsahuje 4 razítka: zlatá hvězda, zelená včela, oran-
žová žárovka a červená kouzelná hůlka. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Datumovka a číslovačka Mini Line
Samobarvicí datumovka, výška čísel 4 mm, měsíc číslem. Typ S 120/WD navíc 
obsahuje text ZAPLACENO / NEJSME PLÁTCI / DPH / ODESLÁNO / DOŠLO 
DNE / DOBÍRKA / STORNO / KOPIE / VYŘÍZENO / ORIGINÁL / DOPORUČE-
NĚ / DAŇOVÝ DOKLAD / ZAÚČTOVÁNO. Barva otisku černá. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Modelovací hmota KERA
Keramická modelovací hmota KERA v hnědé nebo bílé barvě. 
Tvrdne na vzduchu. Oblíbená pomůcka pro výtvarnou výchovu. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

KÓD TYP

9099934240 4x 130 g sada 4 barev

KÓD TYP

92890831 1 kg hnědá

92890821 1 kg bílá

KÓD TYP

92890801 200 g, v celofánu 10 barev

92890802 200 g, v krabičce 10 barev

KÓD TYP

9099934010 200 g 10 barev

KÓD TYP

92881501 mix barev

KÓD TYP

92740036 S 120/WD 4 mm datumovka s textem

9272120 S 120 4 mm datumovka

92770126 S 126 4 mm číslovačka

Ozdobná děrovačka Heyda
Malá dekorativní děrovačka. Průměr vyseknutého motivu 15 nebo 16 
mm. Určená pro papír a karton do gramáže 220 g/m2. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9286290005 široký květ

9286290001 hvězda

9286290002 kolečko

9286290006 úzký květ

9286290003 slunečnice

9286290004 srdce

9286290007 vločka

KÓD TYP

928912143 mix motivů 4 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Desky na sešity s dárkem
Desky na sešity s boxem A4 + A5 v atraktivních designech. Vy-
robeno z odolného materiálu lamino. Nezbytná součást vybavení 
každého školáka na uložení sešitů, knih a dalších školních po-
můcek. Zavírání na gumičku. Dodáváno v sadě s dárkem (školní 
sešit). Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Desky na abecedu a číslice
Pomůcka pro prvňáčky na zařazení písmenek z abecedy nebo 
číslic. Vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Bez ftalátů, zdravotně 
nezávadné. Rozměry desek na abecedu jsou 22 x 32 cm, rozměry 
desek na číslice 25 x 18 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Školní sáček na cvičky
Sáček s oblíbeným motivem je vhodný na přezůvky nebo úbor do 
tělesné výchovy. Pytlík se uzavírá stažením šňůrek. Lze nosit přes 
rameno nebo připevnit k batohu. Materiál: 100% polyester. Roz-
měry: 40 x 27 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929040390 jednopatrové kůň

929040391 jednopatrové T-rex

Školní penál
Dětský školní jednopatrový penál s chlopní. Penál má pevný zip 
s velkým taháčkem pro snadnou manipulaci. Je naplněný: 6 ks 
trojhranných pastelek, 8 ks fixů, 2 ks tužek, guma, ořezávátko, 
pravítko 12 cm a rozvrh hodin. Rozměry: 20 x 13 x 4,5 cm. Aktuál-
ní ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929090810 kůň

929090811 T-rex

Školní kufřík
Praktický kufřík vhodný na úschovu výtvarných potřeb, drobných 
pomůcek a hraček. Kufřík je zhotovený z kvalitní lepenky potaže-
né laminem. Kovový rámeček. Rozměry kufříku jsou 34 x 23 x 10 
cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

KÓD TYP

929060150 kůň

929060151 T-rex

Školní batoh Premium
Anatomický školní batoh je ergonomicky 
tvarovaný, zajišťuje správné usazení batohu 
na záda. Polstrování je z prodyšného materi-
álu. Široké, měkčené, nastavitelné popruhy 
rovnoměrně rozloží zátěž na ramena dítěte. 
Velmi nízká hmotnost batohu. Uspořádání 
uvnitř se skládá z jedné velké kapsy, která 
má dva rozdělovníky. V přední části batohu 
je kapsa na zip na drobnosti a na boku jsou 
kapsy na láhev na pití, reflexní plochy, dno z 
pevného materiálu. Rozměry: 35 x 31 x 18 
cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929090562 motýl

929090564 truck

929090571 kůň

929090573 T-rex

KÓD TYP

929090403 na abecedu kůň

929090404 na abecedu T-rex

929090405 na číslice kůň

929090406 na číslice T-rex

KÓD TYP

9290903012 A4 + A5 kotě

9290903013 A4 + A5 kůň

9290903011 A4 + A5 fotbal

9290903014 A4 + A5 T-rex

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Interaktivní projektor  
EPSON EB-695Wi 
Interaktivní 3LCD projektor EB-695Wi s dotykovou jednotkou má jas 3 500 lumenů a rozlišení HD-ready WXGA 16:10, kontrast 14 000 : 1, vstup HDMI. Je 
navržen pro velmi krátkou projekční vzdálenost, díky které nedochází k oslňování uživatelů a k nepříjemnému stínění obrazu. Dotyková jednotka umožňuje  
interaktivní ovládání prsty. Součástí balení jsou dvě interaktivní pera. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Korková tabule Elipse
Kvalitní korková tabule. Vysoká hustota materiálu zajišťuje pevné držení napínáčků a 
opětovné zacelení povrchu po vyjmutí. Dřevovláknitá zadní deska zabraňuje zvlhnutí a 
deformaci tabule. Moderní hliníkový rám s hranatými plastovými rohy. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Textilní tabule Elipse
Textilní tabule s pevným a odolným povrchem ze speciálně tkané látky. Opětovné zacelení povrchu po vyjmutí napínáčků. Dřevovláknitá 
zadní deska zabraňuje zvlhnutí a deformaci tabule. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Tabule na rozvrh hodin tříd
Rozvrhová tabule umožňuje sestavit a přehledně zobrazit týdenní rozvrh hodin. Velikost: do 26 tříd, 0 - 8  hodin. Rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové 
rohy. Standardně montážní sada pro upevnění na stěnu. Tabule není vhodná pro popis fixy. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

KÓD TYP

45933005 100 x 70 cm do 26 tříd

KÓD TYP

45932090060 90 x 60 cm

45932120090 120 x 90 cm

KÓD TYP

45931003461 90 x 60 cm šedá

45931003440 90 x 60 cm modrá

KÓD TYP

450EB695WI EPSON EB-695Wi + dotyková jednotka

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Magnetická houba Perro
Magnetická mazací houba Perro na bílé tabule. Náhradní filc k houbě Perro 
balen po 12 kusech. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

Magnety
Klasické černé a barevné magnety. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Samolepicí nástěnka  
Stick’n by Hopax 
Samolepicí nástěnka je vhodná pro jednoduché nalepování dokumentů  
a vzkazů. Přichycení nástěnky pomocí oboustranně lepicích čtverečků, které 
jsou součástí balení. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

Stíratelná tabulka
Stíratelná tabulka Maja má jed-
nu stranu tabulky ke kreslení, 
druhou na psaní. Najdete i ot-
vor pro zavěšení. Oboustranně 
stíratelné tabulky A4 pro 1. třídy  
s potiskem linek a podlinek 
nebo linek a čtverečků k ná-
cviku psaní. Ke každé tabulce  
v sadě 2 značkovače 2507 
(modrá, černá). Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Špendlíky 
Špendlíky vhodné pro všechny typy korkových a textilních tabulí. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Čisticí roztok na bílé 
tabule
Prostředek na čištění a údržbu všech 
typů bílých tabulí. Vyznačuje se silným 
antistatickým účin kem. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím 
na kód v tabulce.

KÓD TYP

45939012 magnetická houba

4195089 náhradní filc, 12 ks

Houba na tabule
Tradiční houba na školní tabule. Mix barev. Rozměry:  15 x 10 x 4,8 cm. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

92381803 sprej 250 ml

KÓD TYP

92868001 standard 200 ks

92868R433B kuličky 100 ks

92868R434B praporek 25 ks

92868R435B váleček 25 ks

KÓD TYP

939007729 18 x 24 cm, potisk linek

939007769 A4, linky a čtverečky

939007719 A4, linky a podlinky

Čisticí prostředky na bílé tabule
Čisticí kapalina nebo sprej na bílé stíratelné tabule. Navlhčíte textí-
lii nebo stříknete kapalinu přímo na tabuli a lehce otřete. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

45939023 sprej 110 ml

45939024 kapalina do spreje 160 g

KÓD TYP

9289161660 černá ø 16 mm 12 ks 

9289162060 černá ø 20 mm 12 ks 

9289161160 černá ø 26 mm 12 ks

92891624 mix barev ø 24 mm 10 ks

92891632 mix barev ø 32 mm 8 ks 

92891640 mix barev ø 40 mm 4 ks

KÓD TYP

914355855 hnědá 46 x 58 cm

914355861 šedá 46 x 58 cm

KÓD TYP

939900155 mix barev

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45939023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45939024&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289161660&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289162060&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=939900155&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Tiskárna Label Writer 450
Speciální tiskárna samolepicích štítků, která se vejde na každý psací stůl. 
Tiskne až 51 štítků za minutu. Termotisk - bez nákladných inkoustových kazet. 
Vysoké rozlišení obrázků (600 x 300 dpi). Pracuje s inovovaným softwarem 
DYMO Label™, umožňuje vytvářet a tisknout adresní a expediční štítky, štítky 
na pořadače, CD a DVD, jmenovky, čárové kódy, loga a mnoho dalších štítků 
přímo z počítače. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

LabelWriter štítky
Samolepicí bílé papírové štítky. Dokonalé pro obálky, složky pořadačů a mno-
ho jiných použití. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

Tiskárna samolepicích štítků                       
Brother PT-H110
Ruční tiskárna štítků pro pásky TZ 6 -12 mm s rozsáhlými možnostmi tisku. 
Vytvořte si svoje vlastní profesionální extrémně odolné štítky a zorganizujte si 
svoje pracovní prostředí. Stylový popisovač štítků s ABC klávesnicí. Napájení 
na baterie AAA nebo adaptér (není součástí balení). Vysoká rychlost tisku 
až 20 mm/s. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

Stylus Leitz Complete 4v1
Stylus pro dotykové obrazovky slouží také jako plnitelné kuličkové pero, lase-
rové ukazovátko a kapesní LED svítilna. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Tabule Post-it® Super                                        
Sticky Dry Erase
Post-it Super Sticky Dry Erase fólie vám umožní přeměnit jakýkoliv horizon-
tální či vertikální povrch na bílou popisovatelnou tabuli, která je za sucha 
stíratelná. Jednoduchá instalace, bez použití jakýchkoliv nástrojů a to pou-
ze ve 3 krocích: odrolujte, odlepte ochrannou fólii a přilepte. Neprosakují-
cí materiál odstraníte beze stop na povrchu. Baleno v roli. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Páska do tiskárny štítků 
BROTHER
Originální páska do tiskárny štítků Brother, 
laminovaná. Další typy pásek a štítkovačů 
značky Brother dodáme na vyžádání. Ak-
tuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

364PTH110 pro pásky 6 - 12 mm ruční odstřih

KÓD TYP

365BTZE242 TZE-242 18 mm x 8 m červená na bílé

365BTZE641 TZE-641 18 mm x 8 m černá na žluté

365BTZE241 TZE-241 18 mm x 8 m černá na bílé

365BTZE131 TZE-131 12 mm x 8 m černá na průsvitné

365BTZE231 TZE-231 12 mm x 8 m černá na bílé

365BTZE631 TZE-631 12 mm x 8 m černá na žluté

365BTZE221 TZE-221 9 mm x 8 m černá na bílé

365BTZE621 TZE-621 9 mm x 8 m černá na žluté

365BTZE721 TZE-721 9 mm x 8 m černá na zelené

365BTZE211 TZE-211 6 mm x 8 m černá na bílé

KÓD TYP

90334630 LW štítky

KÓD TYP

919S0722530 24 x 12 mm multifunkční 1 000 ks

919S0722460 50 x 12 mm na pořadače 220 ks

919S0722550 51 x 19 mm multifunkční 500 ks

919S0722540 57 x 32 mm multifunkční 1 000 ks

90399015 70 x 54 mm multifunkční 260 ks

90399010 89 x 28 mm adresní 2x 130 ks

90399012 89 x 36 mm velké adresní 2x 260 ks

919S0722560 89 x 41 mm na jmenovky 300 ks

90399014 101 x 54 mm pro přepravu 220 ks

9191976200 89 x 25 mm multifunkční 100 ks

9191976411 54 x 25 mm multifunkční 160 ks

9191976414 102 x 59 mm pro přepravu 50 ks

KÓD TYP

904464140095 černá

904464140001 bílá

KÓD TYP

91439002 91,4 x 121,9 cm

91439001 121,9 x 182,2 cm

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

https://www.officesystem.cz&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=skola_2019_2020
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Kalkulačka Rebell Starlet
Kapesní kalkulátor s 8místným digitálním displejem. Duální napájení. Zá-
kladní funkce. 3 paměťové klávesy. Rozměry: 11,3 x 6,7 x 1,2 cm. Hmotnost: 
40 g. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kalkulačka  
Casio FX 82 ES PLUS
Školní kalkulačka s přirozeným zobrazením 
výpočtu. 252 integrovaných matematických 
funkcí. Počet míst / řádků displeje: 10/1 + 
15/1. Výpočet zlomků, variace a kombinace, 
transformace souřadnic, statistické výpočty, 
hyperbolické a inverzní hyperbolické funkce. 
Rozměry: 13,8 x 80 x 162 mm. Hmotnost: 
100 g. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Alkalické baterie Panasonic 
řady Pro Power
Tužkové a mikrotužkové baterie. Prémiová řada alkalických baterií, ideální pro 
přístroje se střední a vysokou energetickou náročností. V balení 4 kusy. Aktu-
ální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kalkulačka  
Casio FX 220 PLUS 2E
Školní kalkulačka v pevném pouzdře. Dvou-
řádkový LCD 12místný displej: alfanumeric-
ký/numerický řádek. Paměť, funkce opaková-
ní, paměť proměnných. 181 matematických 
funkcí. Aritmetika zlomků, výpočty v úhlových 
soustavách stupně/radiány/grady, převody 
mezi polárními a kartézskými souřadnicemi. 
Napájení: AAA baterie. Automatické vypíná-
ní. Rozměry: 14 x 77 x 162 mm. Hmotnost: 
105 g. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kalkulačka  
Rebell SC2060S
Nový vědecký kalkulátor s 252 matema-
tickými funkcemi, bodovým displejem  
a automatickým vypínáním pro uchování 
baterie. Ideální pro studenty středních 
škol. Napájení: solární a baterie. Počet 
číslic na displeji: 16. Systém zadávání 
dat: algebraický. Rozměry: 162 x 82 x 18 
mm. Hmotnost: 129 g. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na 
kód v tabulce.

KÓD TYP

4590510130 zelená

4590510161 šedá

4590510128 fialová

4590510197 transparent

Kalkulačka Rebell SC2040
Vědecký kalkulátor s 240 matematickými funkce-
mi a 2řádkovým displejem, ideální pro střední ško-
lu. Odolné provedení s pevným ochranným pouz-
drem a plastovými tlačítky, 9 nezávislých pamětí, 
goniometrické a hyperbolické funkce, polární a 
pravoúhlé souřadnice, výpočty se zlomky, variace  
a kombinace, statistika dvou proměnných, plasto-
vá tlačítka. Rozměry: 15,5 x 7 x 1,8 cm. Hmotnost: 
117 g. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

459051SC2040 černá

KÓD TYP

459051SC2030 černá

KÓD TYP

459051SC2060S černá k maturitě

KÓD TYP

458FX350CEX černá k maturitě

KÓD TYP

458FX220PLUS2 modrá k maturitě

KÓD TYP

458FX82ESPLUS černá k maturitě

Kalkulačka  
Rebell SC2030
Vědecký kalkulátor s 136 matematickými 
funkcemi a 1řádkovým displejem, ideální 
pro střední školu. Odolné provedení s pev-
ným ochranným pouzdrem a plastovými 
tlačítky, kombinace, permutace, statistika 
jedné proměnné, sin/cos/tan a inverz-
ní funkce, číselné soustavy a převody.  
Rozměry: 14,1 x 7,5 x 1,5 cm. Hmotnost:   
80 g. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kalkulačka  
Casio FX 350 CE X
Školní kalkulačka s LCD displejem s velkým rozli-
šením 192 x 63 pixelů a českým menu. Přirozené 
zobrazení výrazů na displeji. 379 funkcí na ikonovém 
menu. Funkce QR Code, 47 vědeckých konstant a 
38 metrických převodů. Vícenásobná odpověď, 9 
pamětí proměnných, goniometrické a inverzní gonio-
metrické funkce, hyperbolické a inverzní hyperbolické 
funkce. Výpočty mocnin a odmocnin. Logaritmické a 
exponenciální výpočty, kombinatorika a permutace, 
rozklad na prvočísla, náhodné číslo, převod polárních 
souřadnic na pravoúhlé a zpět, zlomky. Rozměry:  
13,8 x 77 x 165,5 mm. Hmotnost: 100 g. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

4599131060 tužková AA LR6 4 ks

4599141030 mikrotužková AAA LR03 4 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Toaletní papír Harmony
Dvouvrstvý toaletní papír vyrobený ze 100% celulózy. Balení obsahuje 
16 kusů. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Papírové ubrousky Primasoft
Velmi kvalitní jednovrstvé jemné ubrousky vhodné do domácností i restau-
rací, ubrousky jsou na omak velmi příjemné a dobře sají. Balení obsahuje  
100 kusů. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Zásobník na skládané ručníky 
Zásobník na skládané ručníky Hytech má antibakteriální úpravu  
s kapacitou 2,5 balení ručníků. Provedení v bílém plastu s rozměry 
30 x 33,6 x 14,5 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929891577800 Maxi role do ø 29 cm bílý plast, antibakteriální

929891577900 Mini role do ø 23 cm bílý plast, antibakteriální

Zásobník toaletního papíru
Zásobník toaletního papíru Jumbo Hytech je z bílého plas-
tu a má antibakteriální úpravu. Zásobník Mini má rozměr  
24,9 x 25,7 x 14,8 cm, Maxi 34,5 x 34,5 x 14,8 cm. Aktu-
ální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

KÓD TYP

929891574900 bílý plast, antibakteriální

KÓD TYP

9298915525 2 vrstvy, celulóza návin 19 m 16 ks

Toaletní papír JUMBO celulóza
Dvouvrstvý toaletní papír vyrobený ze 100% celulózy. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9298915551 ø 19 cm, návin 117 m 12 ks

9298915552 ø 23 cm, návin 195 m 6 ks

9298915553 ø 28 cm, návin 280 m 6 ks

KÓD TYP

9298915731 šedá

92989157363 zelená

Papírové ručníky ZZ
Papírové ručníky jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu. Roz-
měr ručníku 250 x 230 mm. Balení obsahuje 5 000 kusů. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

929891572091 bílá, 33 x 33 cm 100 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Čisticí prostředek Disinfekto
Disinfekto je určeno pro čištění všech omyvatelných ploch a předmětů: pod-
lah, kachliček, dveří, vnitřků ledniček, kuchyňských pracovních ploch, krá-
ječů, nožů apod. Produkt nesmí přijít do kontaktu s potravinami a je určen 
pouze pro zevní užití. Produkt je nezávadný pro pozdější styk umytých ploch 
s potravinami. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

WC čistič Hit
Účinný gelový prostředek určený pro odstranění všech typů 
nečistot na toaletách a v koupelnách. Díky své konzistenci pů-
sobí dlouho i na svislém povrchu a prodlužuje dobu působení 
účinných složek na nečistoty. Používá se na běžnou údržbu 
toalety a slouží jako preventivní ochrana proti tvorbě vodního 
kamene a rzi. Vhodný na WC mísy, umyvadla, vany, sprchové 
kouty, baterie, obklady, dlažby, keramické dřezy. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Čisticí prostředky Milit
Milit na nádobí je určený pro ruční mytí nádobí. Má vynikající 
odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou 
parfemaci. Milit kuchyň odstraňuje všechny mastné skvrny a ne-
čistoty velmi rychle a bez námahy. Používá se na všechny omyva-
telné povrchy v kuchyni nebo koupelně a na WC. Aktuální ceny 
z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

92986121100 bílá, antibakteriální 1 000 ml

Dávkovač tekutého mýdla 
Antibakteriální plastový dávkovač tekutého mýdla Hytech. Bílé pro-
vedení, na dolévání, objem 1 000 ml. Rozměr 13,9 x 22 x 11,6 
cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód 
v tabulce.

KÓD TYP

92981472 na nádobí 1 l citron, žlutá

92981143 kuchyň 500 ml rozprašovač

92981141 na nádobí 5 l citron, žlutá

92981182 kuchyň 5 l kanystr

KÓD TYP

929811001 500 ml

929811002 5 l

KÓD TYP

929815492 750 ml citron 

929815491 750 ml fresh

92981564 750 ml dezinfekce

Antibakteriální mýdlo Riva
Riva tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou a glycerinem šetr-
ně myje a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

92988053 5 l

KÓD TYP

92981151 750 ml

929811519 5 l

Univerzální čistič Krystal
Univerzální antibakteriální prostředek určený pro každodenní úklid. Praktický 
pomocník v každé firmě a domácnosti. Příjemně parfémovaný. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Clin na okna a sklo
Rozprašovač tvoří pěnu, která nestéká 
z povrchu. Díky alkoholu se čisticí roz-
tok z plochy rychle odpařuje, což vede 
k okamžitému lesku beze šmouh, bez 
potřeby následného leštění. Aktuální 
ceny z www.officesystem.cz zjistíte 
kliknutím na kód v tabulce.

Mycí hadr Vaflo
Mycí hadr na všechny typy hladkých povrchů. Aktuální ceny z 
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Vnitřní a venkovní smeták
Kvalitní smeták z umělé hmoty pro vnitřní nebo venkovní úklid na holi o dél-
ce 120 cm. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

Barevné pytle na odpad Standard
Odpadkové pytle prémiové kvality vyrobené z HDPE materiálu 
se zatahovací páskou pro snadnější manipulaci. Vhodné pro 
třídění odpadu do 20 kg. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Reflexní vesta
Výstražná vesta je ve dvou různých 
velikostech se zapínáním na suchý 
zip a dvěma reflexními pruhy. Aktuál-
ní ceny z www.officesystem.cz zjistí-
te kliknutím na kód v tabulce.

Koš na odpadky Flipbin 50 l 
Praktický odpadkový koš Flipbin v moderním tenkém designu a trendy bar-
vách. 2 stupně otevření víka: 1. malé otevření 78° - pro drobnější odpad, 2. 
velké otevření 100° - pro větší odpad, aby víko zůstalo čisté. Objem: 50 l. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9011602110 S dětská

9011601310 L/XL pro dospělé

KÓD TYP

9298120 500 ml citrus

KÓD TYP

92986006 60 x 60 cm

92986007 60 x 80 cm

Sáčky do koše
Pytle na odpadky HDPE v různých velikostech jsou vhodnou úklidovou sou-
částí jak v domácnosti, tak i v kancelářích. Pevný a levný sáček na odpad. 
Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

9289465760 35 l 48 x 56 cm 50 ks

9289465860 60 l 58 x 68 cm 20 ks

Balicí lepicí páska
Kvalitní lepicí páska vhodná pro fixaci papírových a plastových krabic, lepen-
kových a plastových obalů. Je použitelná v různých teplotách, odolná vůči 
UV záření. Aktuální ceny z www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v 
tabulce.

KÓD TYP

9287014866 48 mm x 66 m transparentní akrylát

91453691 48 mm x 66 m havana akrylát

KÓD TYP

92986014 vnitřní hole 120 cm

92986013 venkovní hole 120 cm

KÓD TYP

9294501230 šedá/zelená

9294501210 šedá/žlutá

9294501220 šedá/červená

9294501240 šedá/modrá

9294501260 šedá/černá

KÓD TYP

9289460660 černá, 120 l 20 mic, zatahovací 20 ks

9289460610 žlutá, 120 l 20 mic, zatahovací 20 ks

9289460618 oranžová, 120 l 20 mic, zatahovací 20 ks

9289460640 modrá, 120 l 20 mic, zatahovací 20 ks

9289460697 transparentní, 120 l 20 mic, zatahovací 20 ks

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!
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Konferenční židle Taurus TN
Konferenční čalouněná židle, ocelový rám černě lakovaný, stohovatel-
ná, sedák se spodním plastovým krytem. V černé barvě standardně 
skladem. Ostatní barvy na objednání. Nosnost 120 kg. Aktuální ceny z  
www.officesystem.cz zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

Kancelářská židle NOVELLO
Kancelářská židle se síťovinou na opěráku a čalouněným sedákem, synchron-
ní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy, výš-
kově nastavitelná bederní opěrka a područky s měkkou dotykovou plochou. 
Výškové nastavení sedáku plynovým pístem, moderní plastová báze, kolečka  
o průměru  50 mm, nosnost 120 kg. Aktuální ceny z www.officesystem.cz 
zjistíte kliknutím na kód v tabulce.

KÓD TYP

459093000129 červená

459093000106 modrá

459093000113 šedá

459093000111 černá

KÓD TYP

459091003660 černá

459091003661 šedá

Platnost letáku je do 31. března 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny.

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

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

www.officesystem.cz

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 
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