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Niveus Superior
Papír nejvyšší kvality určený pro potřeby moderní kanceláře. Velmi vy-
soká bělost, menší spotřeba toneru a minimální opotřebení stroje díky 
unikátní technologii TRIOTEC®. Certifikován pro archivaci ISO 9706, 
vyroben šetrně k životnímu prostředí - FSC. Cena za balení. Za odběr 
60 balení dostanete jako dárek poukázku Sportisimo v hodnotě 
200 Kč ZDARMA.

Happy Office
Kancelářský papír pro laserové a inkoustové tiskárny, kopírky a faxy. Cer-
tifikát Ekoznačka EU. Cena za balení.

Samolepicí bločky  
Post-it® Super Sticky
Světle žluté Post-it® bločky, super silné lepidlo umožňuje aplikaci i ve 
vertikální poloze, drží na většině povrchů. Rozměry lístku: 76 x 76 mm. 
Na jednom bločku 90 lístků. Cena za balení. Výhodné balení 12 + 12 
bločků ZDARMA. 

Samolepicí bločky Post-it®

Silně lepicí barevné bločky vám umožní opakované lepení. 
Vyberte si z několika odstínů barev podle vaší nálady. Rozmě-
ry lístku: 76 x 76 mm. Cena za balení.

Samolepicí Z-bločky Post-it®

Samolepicí Z-bločky jsou uspořádány tak, že po vyjmutí jed-
noho papírku je následující připraven k použití. Rozměry líst-
ku: 76 x 76 mm. Na jednom bločku 90 lístků. Cena za balení. 
Výhodné balení 6 + 6 bločků ZDARMA.

KÓD TYP CENA

915000161 A4, 80 g 500 l 69,90 Kč

91500183 A3, 80 g 500 l 158,00 Kč

KÓD TYP CENA

9141654103 žlutá 24x 90 lístků 389 Kč

KÓD TYP CENA

9141R33012 žlutá 12x 90 lístků 225 Kč

KÓD TYP CENA

91416546SSE Bangkok 6x 90 lístků 279 Kč

91416546SSJP Bora Bora 6x 90 lístků 279 Kč

91416546SS2 Rio 6x 90 lístků 279 Kč

91416546SSM Marrakesh 6x 90 lístků 279 Kč

91416546SS3 Miami 6x 90 lístků 279 Kč

91416546SSNY New York 6x 90 lístků 279 Kč

12 + 12
ZDARMA

6 + 6
ZDARMA

A4

A4

A4A3

A3

A3

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

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

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

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA ZA BALÍK

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

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

Niveus FIT+
Vysoce funkční univerzální papír pro každodenní použití. Výborně se 
hodí pro černobílý i barevný tisk. Papír vyniká svou stabilitou a je připra-
ven pro vaše každodenní úkoly. PEFC certifikace. Cena za balení. Za 
odběr 120 balení dostanete jako dárek poukázku Sportisimo v 
hodnotě 200 Kč ZDARMA.

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce! Marrakesh

New York

Miami

Bora Bora Rio

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

KÓD TYP CENA

915300810 ø 8 mm 416 žlutá 27 Kč

915300820 ø 8 mm 416 červená 27 Kč

915300830 ø 8 mm 416 zelená 27 Kč

915300823 ø 8 mm 416 růžová 27 Kč

915300828 ø 8 mm 416 fialová 27 Kč

915300821 ø 8 mm 416 neonová červená 27 Kč

915300819 ø 8 mm 416 neonová oranžová 27 Kč

915300832 ø 8 mm 416 neonová zelená 27 Kč

915301210 ø 12 mm 270 žlutá 27 Kč

915301220 ø 12 mm 270 červená 27 Kč

915301230 ø 12 mm 270 zelená 27 Kč

915301223 ø 12 mm 270 růžová 27 Kč

KÓD TYP CENA

915301228 ø 12 mm 270 fialová 27 Kč

915301221 ø 12 mm 270 neonová červená 27 Kč

915301219 ø 12 mm 270 neonová oranžová 27 Kč

915301232 ø 12 mm 270 neonová zelená 27 Kč

915301810 ø 18 mm 96 žlutá 27 Kč

915301820 ø 18 mm 96 červená 27 Kč

915301830 ø 18 mm 96 zelená 27 Kč

915301823 ø 18 mm 96 růžová 27 Kč

915301828 ø 18 mm 96 fialová 27 Kč

915301821 ø 18 mm 96 neonová červená 27 Kč

915301819 ø 18 mm 96 neonová oranžová 27 Kč

915301832 ø 18 mm 96 neonová zelená 27 Kč

Sada samolepicích záložek Post-it®

Sada extra silných plastových, značkovacích záložek Post-it® pro označe-
ní stránky nebo části textu v knize, katalogu apod. Záložky nepoškozují 
podklad a jsou znovu použitelné. Rozměry záložky: 25,4 x 38 mm. Balení 
obsahuje 3×22 záložek. Cena za balení. Za odběr 2 balení dostanete 
jako dárek 1 pár rukavic na telefon (mix barev) ZDARMA.

Zásobník Post-it® na Z-bločky
Praktický, stabilní zásobník na Z-bločky Post-it®. Součástí balení je  
i Z-bloček Super Sticky. Cena za kus.

Samolepicí kostky  
STICK’N by Hopax
Kvalitní samolepicí bločky drží na většině povrchů, samovolně se neodle-
pují, po odlepení nezanechávají stopy. Rozměry lístku: 76 x 76 mm. Mix 
sytých neonových barev. Cena za balení. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek čokoládu Kinder Choco Maxi ZDARMA.

Spirálový blok s registrem A4
Blok se spirálou po straně. Popisovatelné barevné rozlišení pro snadné 
vyhledávání poznámek. Perforace listů pro jednoduché odtrhávání. Díky 
praktickému děrování můžete jednotlivé listy založit do pořadače. Formát 
A4. Cena za kus.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9144686RYB 9144686RYB1 červená, žlutá, modrá 1 (2) 169 Kč

9144686PGO 9144686PGO1 oranžová, zelená, růžová 1 (2) 169 Kč

KÓD TYP CENA

9142PROB1S černá pro bločky typu Z 76 x 76 mm 259 Kč

KÓD TYP CENA

91540740 růžová mix 400 lístků 75 Kč

91540743 zelená mix 400 lístků 75 Kč

91540742 modrá mix 400 lístků 75 Kč

91540741 žlutá mix 400 lístků 75 Kč

KÓD TYP CENA

91540241001 A4 100 l, linka 74 Kč

9154024261 A4 100 l, čtvereček 78 Kč

Ø 8 mm

        

Ø 12 mm

        

Ø 18 mm

        

Ø 8 mm

        

Ø 12 mm

        

Ø 18 mm

        

Ø 8 mm

        

Ø 12 mm

        

Ø 18 mm
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Sešívačka Novus E 15
Dobře ovladatelná sešívačka s malou hmotností plastovým horním dílem 
a s kovovým integrovaným odstraňovačem sponek. Hloubka vkládání  
37 mm. Drátky No. 10. Kapacita 15 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek krém Nivea 30 ml ZDARMA.

Elektrická sešívačka Leitz NeXXt WOW 5566
Snadné sešívání jednou rukou, ideální pro časté použití. V moderních zářivých barvách a designu. Napájení pomocí baterií pro pohodlné použití. Součástí 
balení jsou sešívací drátky Leitz Electric E1, pro dokonalé sešití. Kapacita 10 listů. Cena za kus. Po nákupu produktů  WOW a registraci na www.
leitz.com/colours získáte dárky výměnou za body na výrobcích - podrobnosti na straně 6.

Lepicí páska Scotch® Magic™

Popisovatelná samolepicí páska. Páska se lehce a tiše odvíjí. Po aplikaci 
téměř neviditelná, nežloutne a na fotokopiích nezanechává žádné stopy. 
Cena za kus.

Korekční roller tesa®

Jednorázový korekční roller tesa® ecoLogo® s bočním odvíjením umož-
ňuje dokonalou opravu textu pro praváky i leváky. Tělo vyrobeno ze 100% 
recyklovaných materiálů. Ergonomický design, dokonale padne do ruky. 
Boční odvíjení zaručuje přesné opravy na obě strany. Délka pásky 10 m. 
Cena za kus. Za odběr 3 kusů dostanete jako dárek krém Nivea 
Creme Soft 50 ml ZDARMA.

Mini korekční roller tesa® 
Atraktivní a ergonomický vzhled. Padne do ruky pravákům i levákům. 
Tělo je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu. Výztuha proti přetrhnu-
tí. Víčko chrání před prachem a poškozením. Ideální velikost do šuplíku, 
penálu i kapsy. Rozměr 5 mm x 6 m. Cena za kus. Za odběr 5 kusů 
dostanete jako dárek sprchový gel Nivea Shower creme 250 ml 
ZDARMA.

Děrovačka Novus E 210
Šikovná, snadno ovladatelná děrovačka s leštěnou horní i spodní částí, 
kovovým můstkem a potištěným posuvným pravítkem, vhodná k sešívač-
ce E 15. Kapacita 10 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek krém Nivea 75 ml ZDARMA.

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. Obsahuje 
84 kusů předsekaných čtverečků. Cena za 
balení.

KÓD TYP CENA

9286120201761 červená/šedá 59 Kč

9286120201762 modrá/šedá 59 Kč

9286120201760 černá/šedá 59 Kč

KÓD TYP CENA

9286220250543 červená/šedá 89 Kč

9286220250544 modrá/šedá 89 Kč

9286220250542 černá/šedá 89 Kč

KÓD TYP CENA

904255661001 bílá 639 Kč

904255661016 žlutá 639 Kč

904255661023 metalická růžová 639 Kč

904255661051 ledová modrá 639 Kč

904255661036 metalická modrá 639 Kč

904255661054 zelená 639 Kč

904255661095 černá 639 Kč

KÓD TYP CENA

9145810 19 mm x 33 m matná 78 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92899303 928993031 4,2 mm x 10 m 1 (3) 52 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9289930440 92899304401 modrá 5 mm x 6 m 1 (5) 37 Kč

9289930423 92899304231 růžová 5 mm x 6 m 1 (5) 37 Kč

KÓD TYP CENA

909731600 84 čtverečků bílá 42 Kč

No. 10

Electric
E1

15 l

10 l

10 l
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255661054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255661095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9145810&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92899303&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928993031&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289930440&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92899304401&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289930423&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92899304231&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909731600&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Lepicí tyčinka 
Pritt Stick
Tyčinka Pritt je ideální, čistou, 
rychlou a přesnou metodou 
lepení papíru, kartonu a foto-
grafií. Pritt je jedničkou na trhu 
a vynálezcem lepicí tyčinky. 
Neobsahuje ředidla ani PVC. 
Není toxická. Cena za kus.

Kuličkové pero Luxor Micra
Mačkací jednorázové kuličkové pero, zajímavý desing, pogumované dr-
žení. Nová technologie s velmi nízkou viskozitou inkoustu. Hrot 0,7 mm. 
Barva těla odpovídá barvě náplně. Cena za kus.

Velkokapacitní zvýrazňovače se super pruž-
nými klínovými hroty pro hladké a pohodlné 
zvýraznění textu na všech druzích papírů. 
Obsahuje fluorescenční pigmentový in-
koust, odolný vůči UV záření. Šířka stopy 1 
– 5 mm. Cena za sadu.

Sada popisovačů 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 smazatelný, nezanechává šmouhy. Živé a neprůsvitné 
barvy na všech typech bílých tabulí. Kulatý hrot, šíře stopy 3 mm. Vyro-
beno v ČR. Cena za sadu.

Lakový popisovač Marvy 728
Lakový popisovač pro většinu povrchů s kulatým hrotem a kovovým tělem. 
Hrot o průměru 5 mm. Popisovač je vhodný pro většinu povrchů. Oblíbe-
ný v automobilovém průmyslu, na kov, elektrické součástky, na porcelán  
i sklo. Lze použít i na mastný materiál. Cena za kus.

Kuličkové pero Pilot  
Acroball BeGreen
Výsuvné kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu, je-
dinečná hladkost psaní. Náplně nové generace jsou zalo-
žené na olejové bázi, jsou voděodolné a rychleschnoucí  
s jasnými, intenzivními barvami. Délka stopy 800 m. Hrot 0,7 mm. Cena 
za kus. Možnost dokoupit náhradní náplň 93990203240 - modrá.  
Za odběr 4 kusů kuličkových per dostanete jako dárek 100 g čer-
stvě pražené kávy Lizard Coffee Brasil 100% Arabica ZDARMA.

Sada zvýrazňovačů MONAMI 604
Zvýrazňovač MONAMI, ploché ergonomické tělo, víčko s klipem. Fluo-
rescenční barva stopy je výrazná, odolná proti vyblednutí. Barevná stá-
lost až do konce životnosti popisovače. Seřízlý hrot se stopou 1 – 4 mm. 
Cena za sadu.

KÓD TYP CENA

924167844 40 g 39 Kč

KÓD TYP CENA

9329002940 modrá 0,7 mm 9,90 Kč

9329002920 červená 0,7 mm 9,90 Kč

9329002960 černá 0,7 mm 9,90 Kč

9329002923 růžová 0,7 mm 9,90 Kč

9329002928 fialová 0,7 mm 9,90 Kč

KÓD TYP CENA

935008542S4 sada 4 barev 1 - 5 mm 56 Kč

KÓD TYP CENA

909820863 sada 4 barev + houbička 3 mm 79 Kč

KÓD TYP CENA

93590604S6 sada 6 barev 1 - 4 mm 99 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

93290203140 932902031401 modrá 0,7 mm 1 (4) 41 Kč

Sada zvýrazňovačů Flexi 8542

KÓD TYP CENA

9369072800 bílá 5 mm 62 Kč

9369072860 černá 5 mm 62 Kč

9369072820 červená 5 mm 62 Kč

9369072810 žlutá 5 mm 62 Kč

9369072840 modrá 5 mm 62 Kč

9369072830 zelená 5 mm 62 Kč

9369072898 zlatá 5 mm 62 Kč

9369072899 stříbrná 5 mm 62 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=924167844&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329002940&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329002920&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329002960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329002923&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9329002928&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=935008542S4&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=909820863&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93590604S6&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=93290203140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=932902031401&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072800&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072860&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072820&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072810&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072840&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072830&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072898&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9369072899&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Pákový pořadač 
Leitz 180° WOW A4
Pákový pořadač v celoplastovém 
provedení. Unikátní patentovaná pá-
ková mechanika, která díky otočení 
páky o 180° šetří práci s pořada-
čem. Pořadač je vyroben z kvalitního 
silného kartonu  z vnější strany po-
taženého barevnou PP fólií. Hřbetní 
otvor pro snadné uchopení, kovové 
lišty pro delší životnost pořadače. 
Cena za kus. Dárky získáte po 
nákupu produktů  WOW a regis-
traci na www.leitz.com/colours. 

Box na spisy Leitz WOW A4
Box na spisy s atraktivní uzavíráním pro bezpečný přenos do-
kumentů. Hřbetní štítek pro popis obsahu. Materiál PP. Pro 
dokumenty do formátu A4. Šíře hřbetu 3 cm. Cena za kus. 
Dárky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci 
na www.leitz.com/colours. 

Desky na spisy Leitz WOW A4
Tříchlopňové desky na spisy Leitz WOW z PP. Atraktiv-
ní uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumen-
tů. Kapacita 150 listů A4 (80 g/m2). Cena za kus. Dárky 
získáte po nákupu produktů  WOW a registraci na  
www.leitz.com/colours. 

Aktovka na spisy s přihrádkami  
Leitz WOW A4
Aktovka na spisy s 6 roztažitelnými přihrádkami se štítky pro popis, 1 
pevná přihrádka pro ukládání dokumentů či předmětů. Uzavírání pro 
bezpečný přenos. Materiál PP. Kapacita 250 listů A4 (80 g/m2). Cena 
za kus. Dárky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci na 
www.leitz.com/colours. 

KÓD TYP CENA

904810050051 ledová modrá hřbet 8 cm 109 Kč

904810050036 modrá hřbet 8 cm 109 Kč

904810050062 purpurová hřbet 8 cm 109 Kč

904810050023 růžová hřbet 8 cm 109 Kč

904810050001 bílá hřbet 8 cm 109 Kč

904810050016 žlutá hřbet 8 cm 109 Kč

904810050054 zelená hřbet 8 cm 109 Kč

904810050095 černá hřbet 8 cm 109 Kč

KÓD TYP CENA

904845990051 ledová modrá kapacita 150 l 69 Kč

904845990036 modrá kapacita 150 l 69 Kč

904845990062 purpurová kapacita 150 l 69 Kč

904845990023 růžová kapacita 150 l 69 Kč

904845990001 bílá kapacita 150 l 69 Kč

904845990016 žlutá kapacita 150 l 69 Kč

904845990054 zelená kapacita 150 l 69 Kč

904845990095 černá kapacita 150 l 69 Kč

KÓD TYP CENA

904846290051 ledová modrá hřbet 3 cm 125 Kč

904846290036 modrá hřbet 3 cm 125 Kč

904846290062 purpurová hřbet 3 cm 125 Kč

904846290023 růžová hřbet 3 cm 125 Kč

904846290001 bílá hřbet 3 cm 125 Kč

904846290016 žlutá hřbet 3 cm 125 Kč

904846290054 zelená hřbet 3 cm 125 Kč

904846290095 černá hřbet 3 cm 125 Kč

KÓD TYP CENA

904845890051 ledová modrá kapacita 250 l 189 Kč

904845890036 modrá kapacita 250 l 189 Kč

904845890062 purpurová kapacita 250 l 189 Kč

904845890023 růžová kapacita 250 l 189 Kč

904845890001 bílá kapacita 250 l 189 Kč

904845890016 žlutá kapacita 250 l 189 Kč

904845890054 zelená kapacita 250 l 189 Kč

904845890095 černá kapacita 250 l 189 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810050095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845990095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846290095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904845890095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020


7

w
w

w
.o

ffi
ce

sy
st

em
.c

z 
● 

vš
e 

pr
o 

ka
nc

el
ář

 ●
 te

l. 
53

2 
19

2 
 5

50
 

Dvoubarevný odkladač Leitz WOW
Výrazný moderní odkladač v prémiové kvalitě značky Leitz,  
v módním dvoubarevném provedení a se stylovým lesklým po-
vrchem, který se hodí do každé kanceláře nebo domácnosti. 
Jednoduchá organizace dokumentů pomocí vertikálního sto-
hování. Snadný přístup k dokumentům díky velkému přednímu 
otevření. Rozměry: 26,7 x 4,9 x 33,6 cm. Cena za kus. Dár-
ky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci na  
www.leitz.com/colours. 

Dvoubarevný stojan na časopisy  
Leitz WOW
Atraktivní stojan na časopisy v prémiové kvalitě značky Leitz, v módním 
dvoubarevném provedení a se stylovým lesklým povrchem, který se 
hodí do každé kanceláře nebo domácnosti. Pro bezpečné uložení ča-
sopisů všech druhů katalogů. Rozměry: 7,3 x 31,8 x 27,2 cm. Cena za 
kus. Dárky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci na  
www.leitz.com/colours. 

Odvíječ pásky Leitz WOW
Velmi stabilní odvíječ pásky Leitz. Díky závaží drží na sto-
le pro pohodlné použití jednou rukou. Super ostrý nůž 
na hladké řezání. Vhodný na pásky do 19 mm x 33 m.  
Rychlá a snadná výměna pásky. Cena za kus. Dárky zís-
káte po nákupu produktů  WOW a registraci na  
www.leitz.com/colours. 

Děrovačka Leitz NeXXt  
5008 WOW
Pevná a spolehlivá celokovová děrovačka pro každodenní 
použití. V moderním metalickém provedení řady WOW. Tělo 
i rameno vyrobené z kovu. Patentovaný úchyt a ostřejší děro-
vací segmenty pro menší sílu při děrování. Kapacita 30 listů. 
Cena za kus. Dárky získáte po nákupu produktů  WOW 
a registraci na www.leitz.com/colours. 

Laminátor iLAM Home Office A4
Stylový laminátor v kompaktním provedení v zářivých barvách WOW. 
Doba zahřátí do 3 minut. Nízká spotřeba energie, automatické vypnutí 
po 30 minutách nepoužívání. LED diody odpočítávají dobu zbývající 
pro zahřátí. Součástí je startovací balení laminovacích kapes. Cena za 
kus. Dárky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci na 
www.leitz.com/colours. 

Odpadkový koš Leitz WOW
Výrazné a stylové metalické barvy WOW a lesklý povrch. Pev-
ný odolný koš s hladkým vnitřkem zaručuje snadné čištění, 
praktický okraj pro přesné zachycení sáčku do koše. Objem 
15 litrů. Cena za kus. Dárky získáte po nákupu produktů  
WOW a registraci na www.leitz.com/colours. 

Sešívačka Leitz NeXXt 5502 WOW
Pevná a spolehlivá celokovová sešívačka. V moderním me-
talickém provedení řady NeXXt se sešívací technologií pro 
spolehlivé sešívání bez zasekávání drátků. Protiskluzové plas-
tové dno pro poškození nábytku. Integrovaný vyndavač drát-
ků. Drátky 24/6 nebo 26/6. Kapacita 30 listů. Cena za kus. 
Dárky získáte po nákupu produktů  WOW a registraci 
na www.leitz.com/colours. 

KÓD TYP CENA

904473680036 modrá 80–125 mic 1 350 Kč

904473680023 růžová 80–125 mic 1 350 Kč

904473680054 zelená 80–125 mic 1 350 Kč

KÓD TYP CENA

904753611051 ledově modrá/bílá 145 Kč

904753611036 modrá/bílá 145 Kč

904753611062 purporová/bílá 145 Kč

904753611023 růžová/bílá 145 Kč

904753611016 žlutá/bílá 145 Kč

904753611054 zelená/bílá 145 Kč

904753611001 šedá/bílá 145 Kč

904753611095 černá/bílá 145 Kč

KÓD TYP CENA

904753641051 ledová modrá/bílá 215 Kč

904753641036 modrá/bílá 215 Kč

904753641062 purporová/bílá 215 Kč

904753641023 růžová/bílá 215 Kč

904753641016 žlutá/bílá 215 Kč

904753641054 zelená/bílá 215 Kč

904753641001 šedá/bílá 215 Kč

904753641095 černá/bílá 215 Kč

KÓD TYP CENA

904255021051 ledová modrá 359 Kč

904255022036 metalicky modrá 359 Kč

904255021062 purpurová 359 Kč

904255022023 metalická růžová 359 Kč

904255021016 žlutá 359 Kč

904255021054 zelená 359 Kč

904255021095 černá 359 Kč

KÓD TYP CENA

904752781051 ledová modrá 15 l 139 Kč

904752781036 modrá 15 l 139 Kč

904752781062 purpurová 15 l 139 Kč

904752781023 růžová 15 l 139 Kč

904752781001 perleťová bílá 15 l 139 Kč

904752781016 žlutá 15 l 139 Kč

904752781054 zelená 15 l 139 Kč

904752781095 černá 15 l 139 Kč

KÓD TYP CENA

904150081051 ledová modrá 245 Kč

904150082036 metalická modrá 245 Kč

904150081062 purpurová 245 Kč

904150082023 metalická růžová 245 Kč

904150081016 žlutá 245 Kč

904150081054 zelená 245 Kč

904150081095 černá 245 Kč

KÓD TYP CENA

904753621051 ledově modrá/bílá 199 Kč

904753621036 modrá/bílá 199 Kč

904753621062 purporová/bílá 199 Kč

904753621023 růžová/bílá 199 Kč

904753621016 žlutá/bílá 199 Kč

904753621054 zelená/bílá 199 Kč

904753621001 šedá/bílá 199 Kč

904753621095 černá/bílá 199 Kč

24/6
26/6

30 l

30 l

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904473680036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904473680023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904473680054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753611095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753641095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255021051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255022036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255021062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255022023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255021016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255021054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904255021095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904752781095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150081051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150082036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150081062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150082023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150081016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150081054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904150081095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621062&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621016&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621054&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904753621095&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Archivační box s potiskem A3/A4
Pro ukládání dokumentů, s multifunkčním potiskem 
pro popis. Praktické využití v kombinaci s archivačními 
kontejnery. Cena za kus.

Odkladač na stůl
Stohovatelné zásuvky pro uložení dokumentů do formátu A4. Dodáváme 
v neprůhledném provedení. Rozměry: 25 x 34 x 5 cm. Cena za kus.

Archivační úložný box
Úložný box je vyrobený z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky v pří-
rodní barvě. Ideální i pro přenášení a transport. Snadné po-
pisování a manipulace. Typ UB1 (nosnost 80 kg) byl navržen 
pro archivní krabice, typ UB2 (nosnost 90 kg) pro 4 kusy 
pořadačů, typ UB3 (nosnost 100 kg) 
pro 5 kusů pořadačů. Cena za kus.

Odkladač na stůl
Stohovatelné zásuvky pro uložení dokumentů do formátu A4. Velmi  
atraktivní design, dodáváme v transparentních barvách. Rozměry: 25 x 
34 x 5 cm. Cena za kus.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

903623985 9036239851 A4, hřbet 8 cm 8 x 35 x 25 cm 1 (25) 21 Kč

903623908 9036239081 A4, hřbet 10 cm 10 x 35 x 25 cm 1 (25) 22 Kč

903623909 9036239091 A4, hřbet 15 cm 15 x 35 x 25 cm 1 (25) 35 Kč

903623910 9036239101 A4, hřbet 8 cm, otevírání horizontální 8 x 35 x 25 cm 1 (25) 25 Kč

KÓD TYP CENA

928100120 červená 49 Kč

928100140 modrá 49 Kč

928100161 šedá 49 Kč

928100160 černá 49 Kč

KÓD TYP CENA

928100200 bílá 49 Kč

928100218 oranžová 49 Kč

928100223 malinová 49 Kč

928100220 červená 49 Kč

928100245 tyrkysová 49 Kč

928100240 modrá 49 Kč

928100230 zelená 49 Kč

928100261 šedá 49 Kč

928100297 matná 49 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM VELIKOST KAPACITA MIN. ODBĚR CENA

903623911 9036239111 kontejner S, A4 35,5 x 25,2 x 19,3 cm 1 (15) 85 Kč

903623912 9036239121 kontejner M, kapacita: 3x krabice 10 cm nebo 2x krabice 15 cm 36,7 x 32,5 x 26,3 cm 1 (15) 99 Kč

903623913 9036239131 kontejner L, kapacita: 5x krabice 8 cm nebo 4x krabice 10 cm 43,3 x 36,4 x 26,3 cm 1 (15) 119 Kč

903623914 9036239141 kontejner na pořadače, kapacita: 5x pořadač 7,5 cm 39,2 x 33,4 x 30,1 cm 1 (15) 125 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

91589055 A4 33 x 26 x 5 cm 1 17,90 Kč

91589051 A4 33 x 26 x 7,5 cm 1 19 Kč

91589050 A4 33 x 26 x 11 cm 1 33 Kč

915890520 A4 33 x 23 x 15 cm 20 39 Kč

915890505 A4 35 x 26 x 11 cm 1 39 Kč

915890521 A4 44 x 31 x 10 cm 20 37 Kč

KÓD TYP CENA

915890516 typ UB1 33 x 30 x 24 cm 62 Kč

915890517 typ UB2 33 x 30 x 29,5 cm 66 Kč

915890504 typ UB3 42,5 x 33 x 30 cm 72 Kč

.

Kupte 15 kusů stejných 
archivačních kontejnerů 

Speedbox a získejte Krabici 
Leitz Click&Store* ZDARMA.

Kupte 25 kusů stejných  
archivačních krabic Speedbox a získejte  
Titanové nůžky Leitz WOW* ZDARMA.

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623985&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239851&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623908&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239081&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623909&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239091&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623910&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100120&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100140&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100161&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100200&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100218&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100220&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100245&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100240&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100230&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100261&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928100297&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623911&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239111&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623912&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239121&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623913&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239131&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=903623914&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9036239141&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589055&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589051&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=91589050&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890520&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890505&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890521&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890516&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890517&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890504&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Pákový pořadač Economy A4
Pořadač je z vnější strany potažený plastem a z vnitřní strany hladkým papírem. Hřbetní otvor pro snadnou manipulaci, kovové lišty pro delší životnost  
a hřbetní kapsa s vyměnitelným papírovým štítkem. Šíře hřbetu 7,5 cm. Cena za kus.

Plastová obálka s drukem Electra A4
Plastové psaníčko formátu A4 o rozměru 32,4 x 23,6 cm se za-
víráním na klopu s drukem, průhledný odolný polypropylen, mo-
derní barvy. Cena za kus.

Složka s gumou Electra A4
Extra silné polypropylenové desky s třemi klopami formátu A4 
se zajišťovací gumičkou, která uzavře celou desku. V designu 
řady Electra. Cena za kus.

Čtyřkroužkový pořadač Electra A4
Pořadač z polypropylenu v designu řady Electra. 4 kulaté 
kroužky o průměru 1,5 cm. Kapacita 70 listů A4 (80 g/m2), 
šíře hřbetu 3,3 cm. Cena za kus.

Obal na dokumenty L
Pevný zakládací obal z PVC fólie typu „L“, formátu A4 v lesk-
lém provedení. Bezpečně ochrání dokumenty před poško-
zením. Baleno po 100 kusech. Cena za balení.

Organizér na dokumenty Electra A4
Plastový organizér na dokumenty se zavíráním na druk a s tře-
mi kapsami. Rozměry: 35,5 x 24,5 cm. Cena za kus.

Prospektové obaly  
U Standard v boxu
Kvalitní plastový závěsný obal typu „U“ pro každodenní použití a běžnou 
archivaci dokumentů v pákových a kroužkových pořadačích. Hladká 
recyklovatelná PP fólie tloušťky 55 mic, 75 mic nebo 105 mic. Horní 
otevření. Univerzální multiperforace (11 děr). Baleno po 100 kusech. 
Cena za balení.

KÓD TYP CENA

90311250 bílá hřbet 7,5 cm 52 Kč

90310782 žlutá hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311234 oranžová hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311253 červená hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311276 bordó hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311279 fialová hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311282 tyrkysová hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311255 modrá hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311256 zelená hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311272 šedá hřbet 7,5 cm 52 Kč

90311257 černá hřbet 7,5 cm 52 Kč

KÓD TYP CENA

90355430 A4, 150 mic, lesklý 100 ks 419 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840066223 růžová 32,4 x 23,6 cm 5 17,90 Kč

92840066242 modrá 32,4 x 23,6 cm 5 17,90 Kč

92840066234 zelená 32,4 x 23,6 cm 5 17,90 Kč

92840066228 fialová 32,4 x 23,6 cm 5 17,90 Kč

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

92840052600 růžová 5 36 Kč

92840052601 modrá 5 36 Kč

92840052602 zelená 5 36 Kč

92840052603 fialová 5 36 Kč

KÓD TYP CENA

9158052604 růžová hřbet 3,3 cm 45 Kč

9158052605 modrá hřbet 3,3 cm 45 Kč

9158052606 zelená hřbet 3,3 cm 45 Kč

9158052607 fialová hřbet 3,3 cm 45 Kč

KÓD TYP CENA

92840068023 růžová 65 Kč

92840068040 modrá 65 Kč

KÓD TYP CENA

90356066 A4, 55 mic, lesklý 100 ks 139 Kč

90356113 A4, 75 mic, lesklý 100 ks 199 Kč

90356093 A4, 105 mic, lesklý 100 ks 249 Kč

http://www.officesystem.cz
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066242&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066234&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840066228&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052600&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052601&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052602&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840052603&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052604&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052605&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052606&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9158052607&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068023&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92840068040&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356066&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356113&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=90356093&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Korková nástěnka Nobo Classic
Kvalitní korková tabule. Vysoká hustota materiálu zajišťuje pevné držení 
napínáčků a opětovné zacelení povrchu po vyjmutí. Dřevovláknitá zad-
ní deska zabraňuje zvlhnutí a deformaci tabule. Moderní hliníkový rám  
s hranatými plastovými rohy. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek oranžový blok na psaní Leitz WOW ZDARMA.

Magnetická tabule 
SP optimal
Tabule vsazena do hliníkového 
eloxovaného rámu. Rohy tvoře-
ny zaobleným plastovým dílem 
šedé barvy. Tvarová stálost díky 
robustní konstrukci s kovovou 
zadní stranou. Odolný lakovaný 
magnetický povrch, za sucha 
snadno stíratelná stopa po-
pisovače, odkládací lišta po 
celé delší straně. Dodáváno 
s montážním materiálem pro 
upevnění na zeď, kvalitní obal 
pro bezpečný transport. Cena 
za kus.

Samolepicí informační ráme-
ček s odklopitelnou magne-
tickou přední stranou pro 
rychlou a pohodlnou výměnu 
dokumentu. Snadná instala-
ce na všechny hladké po-
vrchy. Rámeček je průhledný 
z obou dvou stran. Formát 
A4. Balení obsahuje 2 kusy. 
Cena za balení.

Sada nástěnného držáku  
Tarifold
Kompletní balení lakovaného nástěnného držáku z ocelového plechu  
s 10 kapsami formátu A4. Ekonomická varianta. Plastové zarážky zajistí 
otevření kapes na požadovaném místě. Součástí balení je upevňovací 
materiál. Barevný mix. Cena za sadu. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek 6x Pilsner Urquell 0,5 l ZDARMA.

Magnetická popisovací tabule Nobo
Tabule je ohraničená moderním, nenápadným úzkým rámem, který maxi-
malizuje prostor pro psaní na tabuli. Systém InvisaMount™ pro snadnou 
instalaci. Popisovací širokoúhlá tabule z magnetické oceli s technologií 
NanoClean™ a lepší mazatelností pro časté používání. Pod tabulí pro-
storná přihrádka na popisovače. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dosta-
nete jako dárek krabici Leitz Click&Store velikost M ZDARMA.

Stojan COMBIBOXX 
A4 set XL
Sada 5 přihrádek formátu A4. 
Stojan na prospekty až do formá-
tu 31,1 x 24 cm. Dodávané stojany 
lze použít jak ve variantě stolní, tak 
i nástěnné. Praktická vyjímatelná 
přední stěna. Vyrobeno z kvalitního 
odolného a dokonale průhledného 
plastu. Balení zahrnuje montážní 
sadu a přehled možných kombi-
nací. Rozměry pro stolní použití:  
24,2 x 28,8 x 25,9 cm. Rozměry pro 
nástěnné použití: 24,2 x 58 x 15,5 cm. 
Cena za sadu.

KÓD TYP CENA

45932090060 90 x 60 cm 775 Kč

45932120090 120 x 90 cm 1 090 Kč

KÓD TYP CENA

9061905296 úhlopříčka 32“/71 x 40 cm 749 Kč

9061905297 úhlopříčka 40“/89 x 50 cm 995 Kč

9061905298 úhlopříčka 55“/122 x 69 cm 1 655 Kč

9061905299 úhlopříčka 70“/155 x 87 cm 3 185 Kč

9061905300 úhlopříčka 85“/188 x 106 cm 3 995 Kč

KÓD TYP CENA

459320061 90 x 60 cm 1 190 Kč

459320062 120 x 90 cm 1 990 Kč

459320064 150 x 120 cm 3 099 Kč

KÓD TYP CENA

92890203799 stříbrná 2 ks 379 Kč

KÓD TYP CENA

92811297 A4 5 přihrádek 595 Kč

KÓD TYP CENA

92890220899 mix barev 10 kapes 1 050 Kč

15 let
záruka

včetně

Rámeček DURAFRAME® A4

http://www.officesystem.cz
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890220899&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Rámeček Magneto LEAN A4
Barevný rámeček typu Magneto Solo má lem podložený magnetickými 
pruhy pro umístění na kovovou plochu. Charakteristickým tvarem (tenký, 
barevný, ostré rohy) je rámeček určen speciálně pro výrobní provozy  
a organizaci LEAN. Cena za kus.

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

Skartovač Rexel Momentum
Rexel Momentum X308 skartuje až 8 listů v nepřetržitém chodu 3 minu-
ty, vhodná pro použití doma. Rexel Momentum X415 skartuje až 15 listů 
najednou v nepřetržitém chodu 2 hodiny, vhodná pro menší kanceláře. 
Rexel Momentum X420 skartuje až 20 listů najednou v nepřetržitém cho-
du 4 hodiny, vhodná pro menší kanceláře. Tyto skartovače jsou vybaveny 
technologií proti zaseknutí papíru pro nepřerušované skartování. Mají 
jednoduché dotykové ovládání pro snadnou obsluhu. Cena za kus. Za 
odběr 1 kusu dostanete jako dárek černý zápisník Leitz Comple-
te ZDARMA.

Skartovač Rexel Mercury
Skartovačky Rexel s technologií Mercury™ Jam Free. Typ RES1523  
s nepřetržitým snímáním rozřeže až 15 listů (80 g/m2) a typ RSX1834 
s nepřetržitým snímáním skartuje až 18 listů (80 g/m2). Odpad je pojí-
mán do praktických recyklovaných pytlů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek černou elektrickou sešívačku Leitz NeXXt 
ZDARMA.

Batoh na notebook  
Kensington SP25
Cestujte stylově s batohem v klasickém provedení. Polstrovaná vnitřní 
kapsa chrání notebook. Přihrádky uzavírané zipem usnadňují přístup ke 
všem nezbytnostem, když právě cestujete. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92890221240 modrá 159 Kč

92890221220 červená 159 Kč

92890221230 zelená 159 Kč

92890221260 černá 159 Kč

KÓD TYP CENA

904360180095 černá/zelená 1 690 Kč

904360180069 titanová modrá 1 690 Kč

904360180084 stříbrná 1 690 Kč

KÓD TYP CENA

45392RX308 X308, zabezpečení P3 objem: 15 l křížový řez 5 x 42 mm 1 350 Kč

45392RX415 X415, zabezpečení P4 objem: 23 l křížový řez 4 x 40 mm 5 990 Kč

45392RX420 X420, zabezpečení P4 objem: 30 l křížový řez 4 x 40 mm 9 590 Kč

KÓD TYP CENA

45392RM1523 RES1523, zabezpečení P2 objem: 23 l proužek, 5,8 mm 5 590 Kč

45392RM1834 RSX1834, zabezpečení P4 objem: 34 l křížový řez 4 x 40 mm 9 590 Kč

KÓD TYP CENA

906K63207EU černá 15,6“ 699 Kč

http://www.officesystem.cz
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX415&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX420&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RM1523&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RM1834&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906K63207EU&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Řezačka SmartCut A445 4v1 A3
Kotoučová řezačka se stabilní kovovou konstrukcí. Jednoduchá a bez-
pečná. Metrické/palcové měřítko a značky. Otáčením kolečka řezací 
hlavy se mění typ řezu na: rovný, rýhovaný, perforovaný nebo vlnkova-
ný. Délka řezu 457 mm, kapacita řezání až 10 listů současně. Cena za 
kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek oranžové nůžky Leitz 
WOW ZDARMA.

Laminátor Saturn3i A3/A4
Atraktivní design a inovovaný systém zrychleného výhřevu. Laminování 
za cca 1 minutu od zapnutí, technologie „InstaHeat“. Maximální tloušťka 
dokumentu 0,6 mm, formát A4. Prosvětlený LED diodový displej. Sys-
tém „HeatGuard Technology™“ + systém „Jam Free“. Disponuje také 
systémem pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí laminovaného 
dokumentu - uvolňovací páčka na zadní části stroje. Laminovací rychlost: 
30 cm/min. Tloušťka laminovací fólie: 80 - 125 mic. Rozměry: 53 x 14,5 x 
10,5 cm. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek balení 
(100 kusů) laminovacích fólií Fellowes A4 80 mic ZDARMA.

Řezačka DAHLE 508 A3
Lehce ovladatelná kotoučová řezačka. Neklouzavé pryžové patky. Ostrý 
kotoučový nůž uzavřený v plastovém krytu, automatický přítlak v místě 
řezu. Průhledné přítlačné tlačítko, dva úhlové příložníky s dělením v cm a 
orientační linky vyznačené na řezné ploše přístroje. Jednoduchá výměna 
hlavy nože. Testováno pro bezpečnost. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek zápisník Oslo A5 ZDARMA.

Řezačka DAHLE 560 A4
Kompaktní páková řezačka, ruční přítlak, nastavitelný zadní doraz. Řezání 
až do 25 listů 70 g papíru. Ochrana nože zaručuje absolutní bezpečnost. 
Nože jsou broušené, vyrobené z nožové oceli Solingen. Ruční přítlak, 
2 úhlové příložníky, vyznačení cm, palců a formátů na pracovní desce. 
Testováno na bezpečnost. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek bonbonieru Merci 250 g ZDARMA.

Řezačka ClassicCut CL420 A3
Páková řezačka se zaměřovacím laserem. Metrické/palcové měřítko, 
rastr a značky, stabilní. Samoostřící čepele ze speciální oceli. Průhledný 
kryt k ochraně rukou. Nastavitelný zadní doraz papíru. Dodáváme s 2 
AAA bateriemi. Snadný přítlak papíru k základní desce. Gumová pod-
ložka pod řez. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek 
oranžové nůžky Leitz WOW ZDARMA.

Vazač iWire 21/31
Vázací stroje pro kovové hřbety s roztečí ok 2/1“ (průměr hřbetů 16 až 
25,4 mm, rozměr děr 4 × 5,5 mm), nebo 3/1“ (průměr hřbetů 5,5 až 16 
mm, rozměr děr 4 × 4 mm) pro formát A4. Pro menší až střední zatíže-
ní. Uživatelsky velice komfortní a stabilní. Ergonomická děrovací/vázací 
páka. Pracovní šířka 300 mm. Měřítko tloušťky svazku pro snadný výběr 
průměru kovového hřbetu. Vázací štěrbina na zadní straně stroje. Přesné 
nastavení její šířky pomocí šroubů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu do-
stanete jako dárek krém Nivea 100 ml ZDARMA.

KÓD TYP CENA

4100508 A3 délka řezu 460 mm, 6 listů 899 Kč

KÓD TYP CENA

4100560 A4 délka řezu 340 mm, 25 listů 2 750 Kč

KÓD TYP CENA

453941A445 A3 délka řezu 457 mm, 10 listů 1 690 Kč

KÓD TYP CENA

9062101974 A3 délka řezu 467 mm, 25 listů 5 190 Kč

KÓD TYP CENA

42035724801 Saturn3i A4 80-125 mic 1 590 Kč

42035736001 Saturn3i A3 80-125 mic 2 190 Kč

KÓD TYP CENA

42040002 iWire 21 10 listů 4 990 Kč

42040001 iWire 31 10 listů 4 790 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100508&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=453941A445&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9062101974&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035724801&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035736001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42040002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42040001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Bezdrátová myš Kensington  
Pro Fit
Optická myš s rozlišením 1 000 DPI střední velikosti určená pro praváky 
s menší rukou. Bezdrátový 2,4GHz přijímač USB, odolný vůči rušení, 
takže je vhodný pro rušné kanceláře. Navržený tak, aby odolal pádu  
a polití. Myš má posunovací kolečko pro rychlou navigaci. Cena za kus. 
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek černou pěnovou podložku 
pod myš Kensington ZDARMA.

Opěrka nohou Kensington  
SoleMate
Opěrka nohou Kensington SoleMate nabízí zvýšené pohodlí, nakloně-
ní 0-15 stupňů a praktický zámek polohy. Texturovaný povrch zabraňuje 
skluzu. Odolná konstrukce má rozměry 45 x 35 cm. Cena za kus. Za 
odběr 1 kusu dostanete jako dárek černou pěnovou podložku 
pod myš Kensington ZDARMA.

Židle LOOK 270 AT
Kancelářská židle s vysokým opěrákem čalouněným černou samonos-
nou síťovinou NET a automatickým synchronním mechanismem. Výško-
vě nastavitelná bederní opěrka. Kříž z černého nylonu, všechny plastové 
části jsou černé, výškově nastavitelné područky. Cena za kus.

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

Nožní opěra Fellowes  
Ergonomics
Nožní opěrka s výstupky, které masírují chodidla. Vhodná i pro bosé 
nohy. Volně nohou nastavitelný úhel sklonu podložky napomáhá zlep-
šení krevního oběhu. Pevná elegantně tvarovaná konstrukce pomáhá 
předcházet bolestem kříže. Výška opěrky nastavitelná ve dvou pozicích. 
Protiskluzové gumové podložky. Rozměry: 7,4 x 44,8 x 38 cm. Cena za 
kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek gelovou podložku pod 
myš Fellowes Microban Chevron ZDARMA. 

Podsedák z paměťové pěny
Ergonomický podsedák pod hýždě vhodný pro kancelářské židle, auto-
mobilové sedadlo, invalidní vozíky atd. Polštář zmírňuje bolesti v oblasti 
pánve a dolních končetin a poskytuje úlevu. Odnímatelný potah vám 
usnadňuje čištění. Protiskluzová tkanina udržuje podsedák upevněný na 
židli. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

459091002960 černá 5 290 Kč

KÓD TYP CENA

459091003320 červená 3 470 Kč

459091003340 modrá 3 470 Kč

459091003361 šedá 3 470 Kč

459091003360 černá 3 470 Kč

KÓD TYP CENA

906K72421WW modrá 559 Kč

906K72423WW černá 559 Kč

906K72422WW červená 559 Kč

KÓD TYP CENA

398084812170 černá 409 Kč

KÓD TYP CENA

39710010 černá/šedá 849 Kč

KÓD TYP CENA

4590999201 černá 549 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091002960&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003320&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003340&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003361&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459091003360&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906K72421WW&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906K72423WW&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=906K72422WW&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398084812170&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=39710010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4590999201&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Káva Královská volba
Královská volba je vyvážená espresso směs 
pěti arabik z Jižní a Střední Ameriky, které 
doplňují robusty z Ugandy a Indie. Čerstvé 
pražení dodává kávě intenzivní vůni a zaruču-
je hustou cremu. V chuti připomíná hořkou 
čokoládu s oříšky. Perfektní pro espresso  
i cappuccino připravované v automatických 
kávovarech. Cena za kus. Za odběr 2 kusů 
dostanete jako dárek kávu Cuba Turquino 
250 g ZDARMA.

Káva Lavazza Top Class
Káva Lavazza Top Class je směsí z 50 % vy-
sokohorské arabiky z Jižní a Střední Ameriky 
a z 50 % robusty z Indonésie (pobřeží Jávy), 
která patří mezi nejlepší na kontinentu. Tato 
káva je charakteristická svou sílou, plným tě-
lem s kulatou, sladkou a přetrvávající chutí 
bez hořkosti s bohatou pěnou a příjemným 
aroma. Cena za kus.

Káva Jasobs Barista 
Espresso
Vychutnejte si tmavě praženou směs 100% 
Arabiky s intenzivním aroma pro přípravu 
dokonalého espressa a mléčných variant. 
Cena za kus.

Mléko Tatra s víčkem
Trvanlivé mléko v praktickém obalu s víčkem – 
polotučné s obsahem tuku 1,5 % a plnotučné 
s obsahem tuku min. 3,5 %. Cena za kus.

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

Káva Cuba Turquino
Káva čisté chuti, která na rozdíl od jiných 
středoamerických káv nepobrala tolik kyse-
losti. Zrna této kávy vyrůstají v nižších polo-
hách – proto se můžou pochlubit menší 
aciditou a slabší plností. Správná volba pro 
všechny, kteří dávají přednost jemnosti před 
velkým množstvím kofeinu. Cena za kus.

Káva Lavazza Super Crema
Lavazza Super Crema má mírnou, hladkou a har-
monickou chuť s exoticky kořeněnou vůní, která 
vás příjemně naladí a uklidní. Super Crema je 
směsí z 60 % pikantních arabik z Brazílie a Jižní 
Ameriky a ze 40 % vysoce kvalitní měkké indo-
néské robusty. Způsob pražení kávy vzduchem 
zajišťuje perfektní stejnoměrné upražení kávo-
vých zrn bez jakéhokoliv poškození. Cena za kus.

Káva Jasobs Barista 
Crema
Kávová směs arabiky a robusty, ob-
sahuje středně pražená zrna s výraz-
nější kyselinkou a nižší hořkostí, vyvá-
žená a jemná chuť pro větší šálek kávy. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92991916 zrnková 1 kg 475 Kč

KÓD TYP CENA

92991109 zrnková 1 kg 349 Kč

KÓD TYP CENA

92991108 zrnková 1 kg 349 Kč

KÓD TYP CENA

92999204 karton 120x 7,5 g 115 Kč

KÓD TYP CENA

92991915 zrnková 1 kg 475 Kč

KÓD TYP CENA

92991922 zrnková 1 kg 499 Kč

KÓD TYP CENA

92993610 polotučné 1 l 26 Kč

92993611 plnotučné 1 l 29 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92991907 929919071 zrnková 1 kg 1 (2) 495 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991916&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991109&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991108&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92999204&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991915&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991922&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993610&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993611&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92991907&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929919071&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Med
Z květů rostlin, keřů a stromů, barva je světle žlutá až průhledná. Je lehce 
stravitelný. Cena za kus.

Bonbóny Mini Max
Bonbóny s ovocnou příchutí: citrono-
vou, pomerančovou, jahodovou, mali-
novou a jablečnou. Cena za balení.

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

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

Čaj Pickwick
Bohatá historie čajů Pickwick se 
datuje od roku 1753 spolu s fir-
mou Douwe Egberts. Co by znač-
ka společnosti Jacobs Douwe 
Egberts jsou čaje Pickwick ak-
tivně prodávány v šesti zemích 
světa. Cena za balení.

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

KÓD TYP CENA

92992172 mix čajů Horeca Variace 100x 1,75–2 g 189 Kč

92992171 zelený čaj citron 100x 2 g 159 Kč

92992156 černý čaj Earl Grey 100x 2 g 175 Kč

92992170 černý čaj ranní 100x 1,75 g 119 Kč

92992173 černý čaj ranní 25x 1,75 g 31 Kč

92992134 černý čaj ranní s citronem 25x 1,75 g 31 Kč

92992153 zelený čaj variace s ovocem 20x 1,5 g 39 Kč

KÓD TYP CENA

92992105 zelený čaj čistý 20x 2 g 39 Kč

92992102 ovocný čaj brusinky s malinami 20x 2 g 39 Kč

92992148 ovocný čaj mango se zázvorem 20x 2 g 39 Kč

92992159 ovocný čaj lesní ovoce 20x 2 g 39 Kč

92992167 ovocný čaj zázvor s citronem 20x 2 g 42 Kč

92992131 bylinný čaj máta 20x 1,5 g 31 Kč

KÓD TYP CENA

929991069 květový, 20 g 4,40 Kč

92999112 luční, 250 g  52 Kč

KÓD TYP CENA

92994243 1 kg 137 Kč

KÓD TYP CENA

92993185 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 151 Kč

92993106 perlivá 0,5 l 12 ks 159 Kč

92993186 neperlivá 0,5 l 12 ks 159 Kč

KÓD TYP CENA

92993175 neperlivá 0,5 l 24 ks 169 Kč

KÓD TYP CENA

92994245 1 kg 139 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992172&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992171&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992156&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992170&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992173&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992105&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992102&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992148&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992159&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992167&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92992131&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929991069&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92999112&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994243&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993185&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993106&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993186&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92993175&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92994245&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Ručníky v roli Katrin Classic XL
Papírové ručníky v roli jsou výhradně určené pro Katrin System XL. Prů-
měr role 19 cm. Rozměry útržku: 25,5 cm. Balení obsahuje 6 rolí. Cena 
za balení.

Toaletní papír Katrin System
Toaletní papír určený pouze pro Katrin System. Balení obsahuje 36 rolí. 
Cena za balení.

Tekuté mýdlo Katrin
Kvalitní tekuté mýdlo s novými dvěmi vůněmi, 
slunná zahrada, ledové moře. Pure Neutral je 
mýdlo bez barviv a parfemace, vhodné i pro 
alergiky. Schválené pro použití ve zdravotnic-
tví a potravinářském průmyslu. Vhodné do 
zásobníku Katrin. Cena za kus.

Ubrousky Tork Premium
Dvouvrstvé, extra jemné bílé ubrousky do zásobníku Tork Xpressnap® 
jsou ideální pro podniky, které dbají na komfort a chtějí na zákazníky udě-
lat dojem vysoké kvality tím, že jim nabídnou mimořádně pevný ubrousek. 
Cena za balení. Za odběr 2 balení dostanete stolní zásobník na 
ubrousky Tork Xpressnap® za zvýhodněnou cenu 1 Kč.

Papírové ubrousky Primasoft  
Coctail special
Ubrousky vyrobené z bílé celulózy. Cena za balení.

Skládané ručníky ZZ Euro V Super
Dvouvrstvé papírové ručníky v bílé barvě s jemnou modrou raž-
bou. Vyrobené z celulózy, pevné a rozpustné ve vodě. Po použití 
ho lze spláchnout do toalety, kde se zcela rozpustí, jako běžný 
toaletní papír a nehrozí riziko ucpání odpadu. Balení obsahuje 
15x 210 ručníků, rozměry útržku: 22 x 21 cm. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

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

KÓD TYP CENA

9298915550 Plus 3 3 vrstvy, celulóza návin 60 m, 500 útržků, 36 ks 949 Kč

9298915535 Plus 2 2 vrstvy, celulóza návin 85 m, 684 útržků, 36 ks 849 Kč

9298915555 Classic ECO 2 vrstvy, bílý recykl návin 92 m, 800 útržků, 36 ks 695 Kč

KÓD TYP CENA

92988021 500 ml sunny garden 69 Kč

929880211 500 ml cool arctic 69 Kč

92988022 1 000 ml sunny garden 99 Kč

929880221 1 000 ml cool arctic 99 Kč

929880222 1 000 ml pure neutral 99 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929891572096 9298915720961 2 vrstvy 21,6 x 33 cm 8x 500 ks 1 (2) 1 450 Kč

KÓD TYP CENA

929891572090 Coctail special bílá, 24 x 24 cm 250 ks 36 Kč

KÓD TYP CENA

92989157361 2 vrstvy, celulóza s potiskem 15x 210 ručníků 545 Kč

Dennis prací gel
Speciální prací prostředek s 
obsahem marseillského mý-
dla. Vysoký obsah enzymů 
zaručuje důkladné odstraně-
ní skvrn bílkovinného původu 
(zbytky jídel, krev), skvrn od 
kávy, čaje, vína. Cena za kus.

Smacchio Tutto – Neflek 
odstraňovač skvrn
Tekutý odstraňovač skvrn s enzymy snadno odstraňu-
je všechny skvrny před samotným praním. Díky speci-
álnímu vroubkovanému okraji obalu nepotřebujete při 
použití prostředku žádné kartáčky. Vhodný na bílé i 
barevné prádlo. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92987006 na skvrny 500 ml 59 Kč

KÓD TYP CENA

929870092 marseille 3 l 159 Kč

929870091 soft & color 3 l 159 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157359&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915550&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915535&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915555&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988021&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880211&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988022&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880221&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880222&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891572096&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298915720961&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929891572090&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92989157361&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92987006&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870092&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929870091&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020


17

w
w

w
.o

ffi
ce

sy
st

em
.c

z 
● 

vš
e 

pr
o 

ka
nc

el
ář

 ●
 te

l. 
53

2 
19

2 
 5

50
 

Nanočističe do kuchyně
Nano čistič kuchyně je určen pro odstra-
ňování mastnoty, olejů, tuků i biologických 
nečistot z obkladů, dřeva, plastových povrchů 
i pracovních desek. Díky obsaženým nano 
částicím vyčistíte i velmi odolné nečistoty bez 
nutnosti mechanického drhnutí a bez poško-
zení podkladu. Díky obsaženým nano částicím 
nejen perfektně čistí, ale vytvoří na povrchu ne-
viditelnou vrstvu, která má samočisticí účinek. 
Cena za kus.

Finish prášek do myčky
Prášek, který důkladně odstraní mastnotu 
a zbytky jídel, současně ochrání barvy a de-
kor nádobí. Cena za kus.

Sanytol 
dezinfekční gel
Díky trojímu účinku čistí ruce, 
neutralizuje zápach a eliminuje 
99,9 % virů, bakterií a plísní 
bez vody a mýdla. Obsahuje 
přírodní zelený čaj. Je hypo-
alergenní, pH neutrální. Balení  
o objemu 250 a 500 ml s prak-
tickým dávkovačem. Cena za 
kus.

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

Real proti plísním
Kombinace dezinfekční složky a povrchově ak-
tivních látek zvyšuje smáčecí schopnosti, tím za-
ručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti. Je 
vhodný na omítky, zdivo, kámen, sklo, silikon, ke-
ramiku, porcelán, plasty i nerez. Vyčistí i těžko do-
stupná místa: sprchové kouty, spáry, odpadkové 
koše, okolí toalet, spáry oken apod. Cena za kus.

Jar Platinum na nádobí
Přípravek na ruční mytí nádobí Jar 
Platinum. Jeho složení proniká tuhým 
mastným povlakem a rychle ho rozpouští 
na malé kousky, takže už po 10 minutách 
namáčení se nádobí snáze umývá. Cena 
za kus.

Real čisticí krém
Pro svoji stálou kvalitu a účinnost je 
vedle širokého použití v domácnos-
ti využíván i v profesionální oblasti. 
Vhodný na čištění odolných nečis-
tot v kuchyni, koupelně, dílně, ale 
i na podlahy a všechny tvrdé omy-
vatelné povrchy. Cena za kus. Za 
odběr 6 kusů dostanete jako 
dárek sprej Real proti prachu 
400 ml ZDARMA.

Winni’s na koupelny
Hypoalergenní čisticí prostředky, skvěle 
odstraňují špínu a vodní kámen. Vhodné na 
pravidelné čištění nerezových i keramických 
povrchů (dřezy, umyvadla, vany, sprchy 
apod.). Tyto ekologické prostředky jsou 
100% biodegradabilní, nejsou testovány na 
zvířatech. Obal je velmi snadno recyklova-
telný. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929811018 Nanočistič kuchyně 250 ml Eko 159 Kč

929811019 Nanočistič sporáku a trouby 250 ml Eko 159 Kč

KÓD TYP CENA

92981418 classic 2,5 kg 139 Kč

KÓD TYP CENA

92988020 75 ml 85 Kč

929880201 250 ml 115 Kč

929880202 500 ml 165 Kč

KÓD TYP CENA

929812103 lemon 500 ml 41 Kč

929812101 arctic 500 ml 41 Kč

929812102 flower 500 ml 41 Kč

KÓD TYP CENA

929811000 550 g 53 Kč

KÓD TYP CENA

929811036 odstraňovač vodního kamene 500 ml rozprašovač 59 Kč

929811035 čistič koupelny 500 ml rozprašovač 55 Kč

KÓD TYP CENA

92981470 citron a limeta 430 ml 45 Kč

92981471 citron a limeta 650 ml 59 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN.  
ODBĚR CENA

9298146 92981461 klasik levandule 600 g 1 (6) 33 Kč

92981653 929816531 jemný levandule 600 g 1 (6) 33 Kč

92981654 929816541 jemný s částicemi zelený čaj a aloe 600 g 1 (6) 33 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811018&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981418&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92988020&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880201&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929880202&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812103&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929812102&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811000&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811036&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929811035&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981470&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981471&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298146&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981461&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981653&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929816531&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981654&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929816541&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Ruční fixační fólie
Pevná, dobře přilnavá fixační fólie pro ruční balení palet. Fixuje a chrání 
zboží nebo různé materiály proti vlhkosti, mechanickému poškození a 
prachu. Fixací materiálu na paletě minimalizujete škody během přepravy. 
Balení průtažnou fólií je progresivní a ekonomicky výhodné. Cena za roli.

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

Pulirapid univerzální čistič
Pulirapid Casa je tekutý čistič se čpavkem  
a alkoholem s hygienizujícím účinkem. Čis-
tí, odmašťuje a zanechává příjemnou vůni. 
Vhodný na většinu typů podlah, sklo, zrca-
dla, čalounění, koberce apod. Není třeba 
oplachovat. Cena za kus.

Krystal olejový 
osvěžovač vzduchu
Jemný vysoce účinný osvěžovač vzdu-
chu k provonění toalet, koupelen a ve-
řejných prostor. Aplikace na bok toaletní 
mísy nebo na WC kartáč či keramické 
plochy. Cena za kus.

Bref WC Duoactiv
První dvoukomorový tekutý WC blok pro hygienickou čistotu a dlouho-
trvající vůní s každým spláchnutím. Cena za kus.

Cif sprej proti prachu
Cif multifunkční šetrně a beze šmouh čis-
tí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla  
a elektroniky. Cif na dřevo obsahuje speci-
ální směs vosků, chránící dřevěný nábytek 
od každodenního prachu a nečistot. Cena 
za kus.

Opravná textilní páska  
tesa® Extra Power
Super pevná a odolná textilní páska určená pro opravy, fixaci, svazkování, 
vyztužování, značkování a upevňování. Vysoce přilnavá na většinu povr-
chů, odolná proti povětrnostním vlivům. Trhatelná rukou. Cena za kus.

Fixinela čisticí 
prostředek
Tekutý neparfémovaný 
čisticí prostředek. Odstra-
ňuje špínu a vodní kámen, 
velmi silný antibakteriální 
účinek. Vhodný na velmi 
znečištěné plochy: umy-
vadla, WC, obkladačky 
atd. Cena za kus. Za 
odběr 3 kusů dostane-
te jako dárek Fixinelu 
na koupelny, 500 ml 
ZDARMA.

KÓD TYP CENA

92981127 Casa univerzální čistič 1,5 l citrusové ovoce 65 Kč

92981128 Casa univerzální čistič 1,5 l bílý muškát 65 Kč

KÓD TYP CENA

92983223 růžový 750 ml 95 Kč

92983225 modrý 750 ml 95 Kč

92983224 zelený 750 ml 95 Kč

92983222 černý 750 ml 99 Kč

KÓD TYP CENA

9298180 multifunkční 400 ml 85 Kč

92981808 na dřevo 400 ml 85 Kč

KÓD TYP CENA

9298155 pine 60 ml 47 Kč

92981560 lemon 60 ml 47 Kč

KÓD TYP CENA

929310190297 čirá š. 50 cm 2,1 kg, 20 mic 105 Kč

9293101 čirá š. 50 cm 2,1 kg, 23 mic 105 Kč

929310160 černá š. 50 cm 2 kg, 23 mic 115 Kč

929310190300 bílá š. 50 cm 2,1 kg, 23 mic 135 Kč

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

KÓD TYP CENA

928701665097 transparentní 50 mm x 66 m akrylát 19 Kč

928701665050 hnědá 50 mm x 66 m akrylát 19 Kč

KÓD TYP CENA

9287015025T99 stříbrná 50 mm x 25 m 135 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929815521 9298155211 neparfémovaná 500 ml 1 (3) 33 Kč

929815522 9298155221 parfémovaná 500 ml 1 (3) 42 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981127&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981128&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92983223&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92983225&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92983224&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92983222&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298180&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981808&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298155&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92981560&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190297&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9293101&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310160&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190300&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929310190197&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928701665097&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928701665050&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9287015025T99&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929815521&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298155211&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929815522&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
https://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9298155221&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=unor_brezen_2020
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Pytle na odpadky Fino Color
Barevné odpadkové pytle s uchem pro pokrytí všech potřeb. Cena za 
roli. Za odběr 15 rolí dostanete jako dárek výživný regenerační 
krém Astrid 75 ml ZDARMA.

Pytle na odpadky Power
Tato řada pytlů se vyznačuje svou objemností, pevností a variabilitou. 
Pytle lze bez obav používat místo popelnice či na suť. Cena za roli. Za 
odběr 12 rolí dostanete jako dárek sprchový gel STR8 rise 250 
ml ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9289465330 92894653301 35 l, zelená 8 mic 30 ks 1 (15) 33 Kč

9289465428 92894654281 60 l, fialová 13 mic 20 ks 1 (15) 39 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

9289464660 92894646601 160 l 10 ks 1 (12) 79 Kč

9289464760 92894647601 240 l 8 ks 1 (12) 129 Kč

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

Platnost letáku je do 31. března 2020 nebo do vyprodání zásob. Všechny 
ceny jsou uvedeny bez DPH. Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny. 
Slevy, dárky, bonusy a ostatní akční nabídky pro koncové zákazníky se 
nevztahují na zákazníky se smluvními cenami. Jednotlivé slevy, dárky, 
bonusy a speciální nabídky se nesčítají.

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

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

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

www.officesystem.cz

Pytle na odpadky Easy Pack
Pytle Easy Pack jsou velice praktické díky zavazovacímu topu. Díky jejich 
pevnému materiálu se hodí pro jakékoliv použití v kuchyni. Cena za roli.

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

KÓD TYP CENA

9289464840 35 l zatahovací 30 ks 39 Kč

9289464940 60 l zatahovací 20 ks 46 Kč

9289465040 120 l zatahovací 15 ks 59 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

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

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