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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, vy-
roben šetrně k životnímu prostředí – FSC®. Cena za balení. Za odběr 
60 balení dostanete jako dárek poukázku Mall.cz v hodnotě 200 
Kč ZDARMA.

Sky Speed
Univerzální, ekonomicky výhodný papír, vhodný pro všechny typy kopí-
rek a tiskáren. Určen pro každodenní používání. Bezproblémová prů-
chodnost stroji. Cena za balení.

Antimikrobiální etikety  
Avery Zweckform
Etikety odolné vůči vodě, natržení, mastnotě, čisticím a dezinfekčním 
prostředkům. Zajišťují rychlý, dlouhotrvajicí a samo-sterilizační účinek. 
Antimikrobiální účinek je aktivován viditelným světlem a kyslíkem. Odolají 
teplotě od -20 °C do +80 °C. V balení 10 listů. Počet etiket na archu 
zobrazuje sloupec 3. Cena za balení. Za odběr 1 balení dostanete 
jako dárek blok Notizio A5, čtverečkovaný, šedý ZDARMA.

Ultra odolné etikety
Etikety do těch nejnáročnějších podmínek. Omyvatelné, silná přilnavost 
k různým povrchům, odolnost vůči mořské vodě, mastnotě, špíně, mno-
hým rozpouštědlům, čisticím prostředkům, UV záření a teplotám mezi 
-40 °C a +150 °C. Vhodné pro značení ve výrobě, skladech, ke značení 
kontejnerů apod. Balení obsahuje 10 archů. Počet etiket na jednom ar-
chu zobrazuje sloupec 3. Cena za balení.

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

Blok Esselte se spirálou A4/A5
Blok s kovovou spirálou po straně, snadné listování a úplné přetáčení lis-
tů. Perforace podél spirály pro rovné odtržení a děrování pro založení do 
pořadače nebo desek s rychlovazačem. 70 listů A4 (80 g/m2). Formát 
A4 nebo A5. Cena za kus.

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 TYP CENA

915000153 A4, 80 g 500 l 61,90 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

915302102970300 A4, 210 × 297 mm 1 bílá, 10 l 315 Kč

915302102970397 A4, 210 × 297 mm 1 čirá, 10 l 315 Kč

KÓD TYP CENA

915304661124 45,7 × 21,2 mm 48 bílá, 10 l 329 Kč

915306353391 63,5 × 33,9 mm 24 bílá, 10 l 329 Kč

915302102970400 A4, 210 × 297 mm 1 bílá, 10 l 329 Kč

KÓD TYP CENA

90375820 A4 70 l, linka 34 Kč

90375821 A4 70 l, čtvereček 34 Kč

90375822 A5 70 l, linka 27 Kč

90375823 A5 70 l, čtvereček 27 Kč

A4

A4

A4A3 A3

INTERAKTIVNÍ OBJEDNACÍ 

"KÓD"
klikněte na kód 
zboží v tabulce!

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) 175 Kč
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Značkovací bločky Post-it®

Papírové poznámkové bločky a záložky v jednom. Usnadňují hledání  
v dokumentech či knihách. Na výběr více rozměrů. Mix neonových barev. 
Cena za balení. Za odběr 2 balení kombinace dostanete jako dá-
rek balzám na rty se zrcátkem, mix barev ZDARMA.

Samolepicí bločky Post-it®

Samolepicí poznámkové bločky Post-it® 3+1 pomáhají účelně zorga-
nizovat váš domov nebo kancelář. K dispozici v několika neonových 
barvách. Rozměry lístku: 51 × 38 mm. Cena za balení. Za odběr  
3 balení dostanete jako dárek dezinfekci Nexcare, 75 ml ZDAR-
MA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91416705 914167051 15 × 50 mm 5× 100 lístků 1 (2) 95 Kč

91416713 914167131 25 × 76 mm 3× 100 lístků 1 (2) 95 Kč

91440002 914400021 20 × 38 mm 4× 50 lístků 1 (2) 83 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91410007 914100071 51 × 38 mm 4× 100 lístků 1 (3) 69 Kč

Samolepicí bločky Post-it®

Samolepicí bločky Post-it® vám umožní opakované lepení. Vyberte si 
odstíny barev podle vaší nálady. Cena za balení. Za odběr 3 balení do-
stanete jako dárek ochranné brýle 3M SecureFit 400 ZDARMA.

Samolepicí bločky Super Sticky  
STICK’N by Hopax
Samolepicí linkovaný bloček s extra silným lepidlem spolehlivě drží na 
většině povrchů jako je například plast, karton, sklo či papír. Přestože líst-
ky silně lepí, jdou snadno odlepit a nezanechávají stopy po lepidle. Cena 
za kus. Za odběr 2 kusů dostanete jako dárek ovesné sušenky 
Emco Mysli na zdraví, mix příchutí, 60 g ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91540721668 915407216681 pastelově žlutá 150 × 101 mm 90 lístků 1 (2) 39 Kč

91540721678 915407216781 neonově žlutá 150 × 101 mm 90 lístků 1 (2) 49 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM MIN. ODBĚR CENA

914165393 9141653931 51 × 38 mm 12× 100 lístků 1 (3) 259 Kč

9141654TFEN 9141654TFEN1 76 × 76 mm 6× 100 lístků 1 (3) 299 Kč

9141655TFEN 9141655TFEN1 76 × 127 mm 6× 100 lístků 1 (3) 375 Kč

Recyklované samolepicí bločky  
Post-it®

Samolepicí recyklované Post-it® bločky ve vysoké kvalitě. Balení obsa-
huje 6 bločků v pastelových barvách: zelená, modrá, pastelově růžová, 
světle růžová. Cena za balení. Za odběr 3 balení kombinace dosta-
nete jako dárek květináč z biologicky rozložitelného materiálu se 
semínky bazalky ZDARMA.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

91416531R94 91416531R941 51 × 38 mm 6× 100 lístků 1 (3) 139 Kč

91416541GB 91416541GB1 76 × 76 mm 6× 100 lístků 1 (3) 269 Kč

Samolepicí bločky Kraft  
na paletce STICK’N by Hopax
Samolepicí bloček vyrobený z přírodního hnědého papíru ve tvaru kostky 
na dřevěné paletce. Ideální nejen pro poznámky, ale i kreativní tvoření. 
Lístky jdou snadno nalepit a odlepit, přesto skvěle drží. Nezanecháva-
jí stopy po lepidle. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek ovesné sušenky Emco Mysli na zdraví, mix příchutí, 60 g 
ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

91540721816 hnědá 76 × 76 mm 400 lístků 85 Kč 

91540721817 mix barev 76 × 76 mm 400 lístků 85 Kč 
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Sešívačka Leitz Cosy 30
Patentovaná sešívací DIT technologie pro perfektní sešití. Tlačítko pro 
snadnou změnu typu sešívání – otevřené a uzavřené sešívání. Lákavé 
matné barvy s minimalistickým designem. Drátky 24/6 nebo 26/6. Kapa-
cita 30 listů. Cena za kus. Získejte dárek s řadou Cosy po registraci 
na www.leitz.com/Cosy. Více informací na straně 8.

Sešívačka Novus B 4FC
Stolní sešívačka s Flat-Clinch technikou (plochým sešíváním). 30% úspo-
ra místa. Otevřené a uzavřené sešívání i takrování (šití na vertikálních 
plochách např. na nástěnce). Celokovové tělo, plastový povrch, pruži-
nové plnění s dvojitým vedením sponek a kovovým zásobníkem. Typ spo-
nek: 24/6, 24/8, 26/6 nebo 26/8. Hloubka vkládání 60 mm. Kapacita  
50 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek nůžky 
Dahle, 25 cm ZDARMA.

Lepicí páska Mounting
Supersilná oboustranná lepicí páska 
na rychlou a výkonnou montáž např. 
poštovních schránek, háků. Cena za 
kus.

Děrovačka Leitz Cosy 30
Celokovová děrovačka v matných barvách s minimalistickým designem. 
Ergonomický patentovaný úchyt, extra ostré děrovací segmenty. Příložník 
s jasným značením formátů, rámeček pro určení formátu a zarovnání 
papíru. Kapacita 30 listů. Cena za kus. Získejte dárek s řadou Cosy 
po registraci na www.leitz.com/Cosy. Více informací na straně 8.

Bloková sešívačka Novus B 50
Moderní bloková sešívačka s kovovým zásobníkem a dvojitým vedením 
sponek se systémem bypassového sešívání. Vybavena antiblokovacím 
systémem sponek. Drátky 23/6 nebo 23/17. Hloubka vkládání 75 mm. 
Kapacita 140 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako 
dárek bonbony Lindt Lindor, 200 g ZDARMA.

Permanentní lepicí roller tesa®

Trvale lepicí roller tesa® s vyměnitelnou náplní pro přesné, čisté  
a dlouhotrvajicí lepení. Extra silné lepidlo. Lepí papír, karton, fotografie. 
Neobsahuje rozpouštědla, tělo vyrobeno ze 100% recyklovaných materi-
álů. Šíře stopy 8,4 mm. Cena za kus.

Lepicí tyčinka KORES
Ekologická lepicí tyčinka v pastelových barvách, lepí papír, lepenku, fo-
tografie a korek. Obsahuje glycerin – nevysychá. Vysunovací mechanis-
mus pro snadnou a čistou aplikaci. Neutrální vůně, bezpečná pro děti. 
Vyrobeno v ČR. Cena za kus. Za odběr 6 kusů dostanete jako dárek 
čokoládovou tyčinku Snickers ZDARMA.

KÓD TYP CENA

904255670019 teplá žlutá 359 Kč

904255670061 klidná modrá 359 Kč

904255670089 sametově šedá 359 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

9286120201423 černá 375 Kč

9286120201468 modrá 375 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

92861245 šedá 1 375 Kč

KÓD TYP CENA

904150040019 teplá žlutá 225 Kč

904150040061 klidná modrá 225 Kč

904150040089 sametově šedá 225 Kč

KÓD TYP CENA

9145341915 19 mm × 1,5 m červená 169 Kč

KÓD TYP CENA

928704052 8,4 mm × 14 m strojek 85 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

909116209 9091162091 20 g mix pastelových barev 1 (6) 29 Kč 

140 l

30 l

30 l

50 l

Kuličkové pero Power Tank 
Unikátní kuličkové pero pro psaní na vlhký papír, v extrémním chladu (až 
do -20 °C), v každé pozici (i ve svislé) a nerozmazává se. Šířka stopy  
0,7 mm. Vyrobeno v Japonsku. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

93290SN22740 modrá 0,7 mm 59 Kč

93990SNP740 modrá náplň SNP-7, 0,7 mm 29 Kč

24/6
26/6 

23/6
23/17 

24/6, 24/8
26/6, 26/8 
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Gumovací roller Pilot FriXion Point Clicker 05
Gumovací roller s novým synergy hrotem pro přesné a jemné linie. Stiskací mechanismus. Gumová úchopová zóna. Píše podle barvy zakončení pera. 
Náplň 2059, průměr hrotu 0,5 mm, šířka stopy 0,25 mm. Cena za kus nebo balení.

Sada stíratelného značkovače  
WBM 8559 a magnetické houbičky
Značkovač na bílé smaltované tabule a 
neporézní povrchy, zdravotně nezávadný, 
za sucha stíratelný, světlostálý inkoust na 
alkoholové bázi. Skladovat ve vodorovné 
poloze, kulatý hrot. Šířka stopy 2,5 mm. 
Cena za sadu.

Permanentní popisovač Pilot  
Marker 100
Permanentní popisovač s inovativním inkoustem CSPI 
– sytá a zářivá stopa. Vydrží až 24 hodin bez víčka, 
vodě, otěru a tlaku odolný. Píše na téměř všechny po-
vrchy. Lehké plastové tělo, příjemné na dotek. Neob-
sahuje xylen a toluen. Šířka stopy 1,0 – 2,0 mm. Cena 
za kus.

Gelové pero EnerGel BL77 a PURE 3+1
EnerGel s rychleschnoucí gelovou náplní. Elegantní moderní design, 
kovový klip, mačkací mechanika. Pogumovaný úchop pro pohodlné 
psaní. Barva doplňků odpovídá barvě náplně. Sada Pure s průhledným 
tělem. Hrot 0,7 mm. Náplň LR7. Cena za sadu.

Gelové pero CONCORDE  
Writometer
Gelové pero obsahuje pigmentový inkoust 
syté barvy, světlostálý a po zaschnutí vo-
děodolný. Kovový klip. Trojnásobná kapacita 
náplně – 1 500 m. Hrot 0,5 mm. Barva ná-
plně modrá. Mix pěti barev. Cena za kus.

STABILO® BOSS® ORIGINAL  
a STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Jedinečný zvýrazňovač, vhodný na 
papír, kopie i faxy. Inkoust vyroben na 
vodní bázi, předností je jeho vysoká 
životnost. Odolný proti vysychání (bez 
víčka vydrží až 4 hod.). Klínový hrot, 
délka stopy 375 m. Cena za sadu. Za 
odběr 1 sady dostanete jako dárek 
STABILO® liner ZDARMA.

KÓD TYP MIN. ODBĚR CENA

932902058960 černá 0,7 mm – – 69 Kč

932902058920 červená 0,7 mm – – 69 Kč

932902058940 modrá 0,7 mm – – 69 Kč

932902058930 zelená 0,7 mm – – 69 Kč

93990205960 černá náplň 2059, 0,5 mm 3 ks – 105 Kč

93990205920 červená náplň 2059, 0,5 mm 3 ks – 105 Kč

93990205940 modrá náplň 2059, 0,5 mm 1 ks 3 35 Kč

93990205930 zelená náplň 2059, 0,5 mm 3 ks – 105 Kč

KÓD TYP CENA

93260BL77S42 sada 4 barev – černá, červená, modrá, zelená 0,5 mm 225 Kč

93260BL77S41 sada 4 barev – oranžová, modrá, fialová, růžová 0,5 mm 225 Kč

93260BL77S43 sada 4 barev, Pure – černá, modrá, oranžová, černomodrá 0,5 mm 169 Kč

KÓD TYP CENA

9324057470 mix barev 0,5 mm 21 Kč

KÓD TYP CENA

936008859S4H sada 4 barev + houbička 2,5 mm 65 Kč

KÓD TYP CENA

93690410060 černá 1–2 mm 21 Kč

93690410040 modrá 1–2 mm 21 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

935100070S4 sada 4 barev 2–5 mm 105 Kč

93510701S4 sada 4 barev, pastelové 2–5 mm 105 Kč
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Pákový pořadač Esselte No.1 A4
Pořadač v celoplastovém provedení na dokumenty formátu A4. Zajišťuje vysokou kvalitu, dlouhou životnost, stabilitu a omyvatelnost. Špičková páková me-
chanika, hřbetní otvor pro snadnou manipulaci. Kovové lišty pro delší životnost bez nebezpečí poškození nábytku. Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem. 
Šíře hřbetu 7,5 cm. Cena za kus.

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

Krabice Leitz Click&Store A4
Univerzální archivační krabice pro dokumenty formátu A4. Skládací pro 
úsporu místa, když se nepoužívá. Robustní kovové úchyty pro snadné 
přenášení. Rámeček na popisovací štítek. Pevný karton s laminova-
ným povrchem a kovové rohy pro lepší a trvalejší ochranu. Rozměry:  
28,1 × 20 × 37 cm. Cena za kus.

Krabice Leitz Click&Store A5
Univerzální archivační krabice pro dokumenty formátu A5. Skládací pro 
úsporu místa, když se nepoužívá. Robustní kovové úchyty pro snadné 
přenášení. Rámeček na popisovací štítek. Pevný karton s laminova-
ným povrchem a kovové rohy pro lepší a trvalejší ochranu. Rozměry:  
22 × 16 × 28,2 cm. Cena za kus.

Třídicí desky CombiFiles A4
Třídicí desky formátu A4, embosovaná polypropylenová fólie 200 mic, 
skrývatelná multiperforace. 3 dělicí listy pro roztřízení dokumentů. Kapsa 
v rohu desek chrání dokumenty před vypadnutím. Vyměnitelný štítek pro 
popis obsahu, boční a horní otevření. Kapacita 3× 20 listů A4 (80 g/m2). 
Balení obsahuje 3 kusy. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

90381130 bílá 7,5 cm 77 Kč

90381131 žlutá 7,5 cm 77 Kč

90381134 oranžová 7,5 cm 77 Kč

903811313 růžová 7,5 cm 77 Kč

90381133 červená 7,5 cm 77 Kč

903811351 bordó 7,5 cm 77 Kč

90381153 fialová 7,5 cm 77 Kč

90381155 tyrkysová 7,5 cm 77 Kč

903811311 sv. modrá 7,5 cm 77 Kč

KÓD TYP CENA

90381135 modrá 7,5 cm 77 Kč

903811312 sv. zelená 7,5 cm 77 Kč

90381136 zelená 7,5 cm 77 Kč

90381138 šedá 7,5 cm 77 Kč

90381137 černá 7,5 cm 77 Kč

903624070 žlutá, VIVIDA 7,5 cm 77 Kč

903624068 červená, VIVIDA 7,5 cm 77 Kč

903624067 modrá, VIVIDA 7,5 cm 77 Kč

903624069 zelená, VIVIDA 7,5 cm 77 Kč

KÓD TYP CENA

90317786 A4, matný 43 mic 50 ks 79 Kč

KÓD TYP CENA

904847290003 čirá kapacita 3× 20 l 3 ks 109 Kč

904847290035 modrá kapacita 3× 20 l 3 ks 109 Kč

KÓD TYP CENA

904760440001 bílá 279 Kč

904760440016 žlutá 279 Kč

904760440023 růžová 279 Kč

904760440036 modrá 279 Kč

904760440051 ledová modrá 279 Kč

904760440054 zelená 279 Kč

904760440062 purpurová 279 Kč

904760440095 černá 279 Kč

KÓD TYP CENA

904760430001 bílá 255 Kč

904760430016 žlutá 255 Kč

904760430023 růžová 255 Kč

904760430036 modrá 255 Kč

904760430051 ledová modrá 255 Kč

904760430054 zelená 255 Kč

904760430062 purpurová 255 Kč

904760430095 černá 255 Kč

VIVIDA
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Dvojdeska plast Metallic A4
Pevná rozevíratelná plastová psací podložka s kovovým klipem na 
uchycení dokumentů. Cena za kus.

Čtyřkroužkový pořadač Metallic A4
Polypropylenový pořadač v metalických barvách se 4kroužkovou 
mechanikou. Šíře hřbetu 2 cm, kapacita 70 listů A4 (80 g/m2). 
Cena za kus.

Sloha s gumou Metallic A4
Tříklopá složka v metalických barvách se zajišťovací gumičkou 
přes rohy, která zabraňuje vypadávání dokumentů. Formát A4. 
Materiál polypropylen. Cena za kus.

Archivační box úložný
Úložný box je vyrobený z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky v přírodní barvě. 
Ideální i pro přenášení a transport. Snadné popisování 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.

Box Strong
Krabice s odklápěcím víkem je vyrobena ze zesílené mimořádně kva-
litní třívrstvé vlnité lepenky. Pevná konstrukce určená ke stěhování  
a stohování až 4 vrstev na sobě. Nosnost 100 kg. Potisk v zelené barvě, 
návod na složení a okénko pro čárový kód. Cena za kus.

Krabice s gumou Metallic A4
Krabice na dokumenty v metalických barvách ve formátu A4 se 
zajištovací gumičkou přes rohy. Šířka hřbetu 3 cm. Materiál poly-
propylen. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

91545507 zlatá 85 Kč

91545508 stříbrná 85 Kč

91545509 měděná 85 Kč

KÓD TYP CENA

92840052727 zlatá 48 Kč

92840052728 stříbrná 48 Kč

92840052729 měděná 48 Kč

KÓD TYP CENA

9158052900 zlatá 52 Kč

9158052901 stříbrná 52 Kč

9158052902 měděná 52 Kč

KÓD TYP CENA

92840080998 zlatá 89 Kč 

92840080999 stříbrná 89 Kč 

92840080993 měděná 89 Kč 

KÓD TYP CENA

915890529 61 × 43 × 38 cm 159 Kč

KÓD TYP CENA

915890516 typ UB1 33 × 30 × 24 cm 59 Kč

915890517 typ UB2 33 × 30 × 29,5 cm 63 Kč

915890504 typ UB3 42,5 × 33 × 30 cm 69 Kč
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http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=915890504&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
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Unikátní páková mechanika
s otevřením o 180°, která umožňuje 
o 50 % širší otevření a o 20 %
rychlejší práci s pořadačem.
Hřbet 8 cm pojme až 600 listů 
A4 80g papíru. Cena za kus.

Katalogová kniha Leitz Cosy A4
je ideální pro prezentaci nebo
ukládání dokumentů, dokumenty
chrání a umožňuje jejich snadné
prohlížení. Praktické integrované 
3chlopňové desky vzadu rozšiřují 
celkovou kapacitu. Cena za kus.

Neprůhledné desky Leitz
Cosy pro ukládání
a přenos citlivých osobních
a obchodních dokumentů.
Kapacita až 40 listů papíru 
A4 (80 g/m2). Cena za kus.

Přenosný úložná box 
Cosy je všestranný 
a lze jej použít pro hotdesking 
nebo jako organizér pro 
konferenční místnosti, 
kanceláře a domácnosti. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

904810610019 teplá žlutá 125 Kč

904810610061 klidná modrá 125 Kč

904810610089 sametově šedá 125 Kč

KÓD TYP CENA

904846700019 teplá žlutá 83 Kč

904846700061 klidná modrá 83 Kč

904846700089 sametově šedá 83 Kč

KÓD TYP CENA

904847080019 teplá žlutá 75 Kč

904847080061 klidná modrá 75 Kč

904847080089 sametově šedá 75 Kč

KÓD TYP CENA

904761250019 teplá žlutá 645 Kč

904761250061 klidná modrá 645 Kč

904761250089 sametově šedá 645 Kč

http://www.officesystem.cz
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/cosy-pohoda/
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810610019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810610061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904810610089&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846700019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846700061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904846700089&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904847080019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904847080061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904847080089&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904761250019&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904761250061&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=904761250089&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
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Magnetická tabule Basic Board
Stabilní kovová tabule s bílou lakovanou magnetickou plochou. Popi-
sovatelná za sucha stíratelnými popisovači. Hliníkový profilový rám se 
sešroubovanými rohovými spojkami. Zadní strana kašírovaná pozinko-
vaným ocelovým plechem. Odolnost proti zkroucení a zlomení. Včetně 
odkládací přihrádky a upevňovací sady pro montáž na výšku nebo šířku. 
Cena za kus.

Magnetické klipy DURAFIX®

Ideální pro rychlé upevnění poznámek, různých dokumentů nebo TO DO 
listů. Klipy přilnou k hladkým povrchům jako jsou dveře, skříně, tabule a 
sklo. Jednoduchá a rychlá instalace i jejich odstranění. Balení obsahuje 
5 kusů. Cena za balení.

Flipchart Junior SP
Flipchart s rychlosvorkou na papír. Lako-
vaný popisovatelný magnetický povrch. 
Za sucha stíratelná stopa popisovače. 
Podstava libovolně stavitelná do výšky 
až 1,85 m. Sklopitelná odkládací lišta po 
celé délce. Kovová zadní stěna pro vyšší 
stabilitu, hliníkový rámeček po obvodu. 
Dodáváno ve smontovaném stavu. Hmot-
nost 7 kg. Cena za kus.

Magnetické rámečky  
DURAFRAME® MAGNETIC A4
Magnetické informační rámečky pro prezentaci informací v provozech 
nebo kancelářích. Lze umístit na veškeré kovové povrchy např. výrobní 
stroje, pracovní tabule, skříňky. Rychlá a snadná výměna dokumentů díky 
magnetickému rámu. Balení obsahuje 5 kusů. Cena za balení. Za odběr 
1 balení dostanete jako dárek DURAFRAME® MAGNETIC NOTE, 
A4 ZDARMA.

Magnetické kapsy Tarifold A4
Kapsy jsou z kvalitního, nereflektujícího PVC. Díky magnetickému 
proužku drží na každém kovovém povrchu. Okraje jsou vyztuženy ocelo-
vým drátem potaženým plastem. Balení obsahuje 5 kusů. Cena za balení.

Blok pro flipchart
Univerzální šitý flipchartový blok o rozměru 95 × 68 cm s 10 otvory pro 
všechny typy stojanů. Blok po 40 listech. V balení 5 bloků. Cena za 
balení.

KÓD TYP CENA

4196151 60 × 90 cm 799 Kč

4196152 90 × 120 cm 1 490 Kč

41961540 100 × 150 cm 2 890 Kč

KÓD TYP CENA

9289169950 60 mm, stříbrná 5 ks 115 Kč 

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

92890204660 černá 5 ks 725 Kč

92890204620 červená 5 ks 725 Kč

92890204640 tm. modrá 5 ks 725 Kč

92890204618 oranžová 5 ks 725 Kč

92890204699 stříbrná 5 ks 725 Kč

KÓD TYP CENA

92890220260 černá na výšku 5 ks 759 Kč

928902202609 černá na šířku 5 ks 825 Kč

KÓD TYP CENA

44090001 čistý, 40 l 5 bloků 555 Kč

KÓD TYP CENA

44000002 70 × 100 cm 1 690 Kč 

http://www.officesystem.cz
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4196151&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4196152&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=41961540&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=9289169950&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890204660&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890204620&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890204640&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890204618&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890204699&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=92890220260&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=928902202609&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=44090001&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=44000002&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
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Kombinovaná tabule  
Magnetoplan SP optimal
Tabule s kombinovaným korkovým a magnetickým 
povrchem SP optimal je vsazena do hliníkového 
eloxovaného rámu. Tabule se hodí nejen jako po-
pisovací plocha, ale i jako nástěnka. Dodáváno s 
montážním materiálem pro upevnění na zeď. Cena 
za kus.

Vyhřívaná podpěra chodidel  
Fellowes Climat Control
Vyhřívaná podpěra pod nohy, dva stupně intenzity vyhřívání nebo režim 
chlazení vzduchem (vestavěný větrák). Vyhřívání řeší problém „studených 
nohou“, nutí k aktivnímu sezení. Podporuje oběhový systém a předchází 
bolestem zad. Dvě nastavení teploty a tři nastavitelné úhly sklonu 5°, 
14° a 20°. Dvě nastavení výšky 127 mm a 152 mm. Masážní hrbolky 
na povrchu. Délka přívodního kabelu cca 1,25 m. Tepelná pojistka proti 
přehřátí. Cena za kus.

Stojan pod monitor Fellowes  
Premium
Stojan pod monitor Fellowes Premium umožňuje umístit obrazovku 21“ 
(max. hmotnost 36 kg) ve výšce, která je pro uživatele pohodlná. Tři sady 
vzpěr umožňují nastavení 5 různých výšek podložky: 63 až 165 mm.  
V zadní části podložky se nachází otvory usnadňující vedení kabelů. Vyro-
ben ze 100% recyklovatelných materiálů. Cena za kus.

Taška na notebook
Kvalitní taška pro notebook Defender Geek. Zpevněný prostor pro note-
book chrání proti malým částicím a poškození. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

398088070901 černá 1 190 Kč

KÓD TYP CENA

3980491717 černá 645 Kč

Batoh na notebook Bestlife
Batoh je určený k přepravě 15,6“ notebooků. Vybaven USB a USB-C ko-
nektory pro pohodlné nabíjení vašich zařízení na cestách. Bezpečnostní 
pojistka. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929030012 15,6 " šedá 845 Kč 

KÓD TYP CENA

929030021 15,6 " černá 259 Kč

KÓD TYP CENA

459320080 120 × 90 cm korková/magnetická 1 990 Kč

http://www.officesystem.cz
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=398088070901&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=3980491717&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929030012&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=929030021&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=459320080&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021


11

w
w

w
.o

ffi
ce

sy
st

em
.c

z 
• v

še
 p

ro
 k

an
ce

lá
ř 

• t
el

. 5
3

2
 1

9
2

  5
5

0
 

Řezačka DAHLE 507 A4
Praktická řezačka pro více druhů materiálů (papír, karton, textil, foto, 
film). Stabilní kovová pracovní plocha s natištěnými formáty a pravítky. 
Bezpečný kotoučový ostrý nůž se spodním nožem pro dlouhodobě přes-
né řezy, samoostřicí. Automatický přítlak, dva úhlové příložníky.Snadná 
výměna hlavy nože. Výška řezu 0,8 mm, délka řezu 320 mm/A4, kapacita 
8 listů (80 g/m2). Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dá-
rek Sanytol univerzální sprej, 500 ml ZDARMA.

Řezačka DAHLE 502 A4
Bezpečná páková řezačka s horním nožem s plochou hranou a spodním 
ostrým nožem. Kovová pracovní plocha s natištěnými formáty s pravít-
kem, ruční přítlak. Výška řezu 0,8 mm, délka řezu 320 mm/A4, kapacita 
8 listů (80 g/m2). Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete jako dá-
rek Sanytol čistič na podlahy, 1 l ZDARMA.

Skartovač Rexel Auto+
Skartovačka Auto+ 300X automaticky skartuje až 300 listů (80 g/m2) nebo 
330 listů (70 g/m2). Má 4místný PIN kód pro uzamykání citlivých dokumentů  
v komoře automatického podavače. Skartovačka Auto+ 130X zpracuje až 
130 listů 80g papíru. Má automatické spouštění, optickou kontrolu i zpětný 
chod při přeplnění papírem, průhled do odpadní nádoby. Automatické vypnu-
tí po 2 min. nečinnosti, kapacita řezání 6 listů. Cena za kus. Za odběr 1 kusu 
dostanete jako dárek dámskou tašku na notebook Leitz Complete, 
13,3“, mix barev ZDARMA.

KÓD TYP CENA

45392RX312SL X312 Slim, objem koše: 23 l částice 5 × 42 mm utajení P-3 2 490 Kč

45392RX308 X308, objem koše: 15 l křížový řez 5 × 42 mm utajení P-3 1 350 Kč

Skartovačka Rexel Momentum
Skartovačka Rexel Momentum s Anti-Jam technologií automaticky za-
staví a spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru. 
Jednoduché a intuitivní ovládání, křížový řez. Skartovací cykly, skar-
tuje i drátky sešívaček. Cena za kus. Při koupi skartovačky Rexel  
Momentum získáte jako dárek duální bezdrátovou myš. Více 
informací o kampani na www.rexeleurope.com.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100502 řezačka A4 délka řezu 320 mm, 8 l 949 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

4100507 řezačka A4 délka řezu 320 mm, 8 l 790 Kč

Auto+ 300X

X308

X312

Auto+ 130X

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

45392R300X Auto+ 300X, objem koše: 40 l křížový řez 4 × 40 mm utajení P-4 14 590 Kč

45392R130X Auto+ 130X, objem koše: 26 l křížový řez 4 × 40 mm utajení P-4 6 490 Kč

http://www.officesystem.cz
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX312SL&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392RX308&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
https://www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/rexel-momentum-a-darek-kensington-suretrack/
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100502&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=4100507&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392R300X&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=45392R130X&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
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Bezdrátová klávesnice Powerton 
UltraSlim
Bezdrátová klávesnice, lze spárovat až se třemi různými zařízeními sou-
časně díky 2.4 GHz bezdrátovému přijímači a dvěma na sobě nezávis-
lými Bluetooth kanály. Snadné přepínání mezi připojenými zařízeními 
pouhým stiskem klávesy. Tenký moderní design, nízký profil kláves. Za-
budovaná baterie zajistí nepřetržitý provoz až 50 hodin na jedno nabití. 
Cena za kus.

Laminátor Fellowes PIXEL A4/A3
Laminátor Fellowes PIXEL laminuje už do 3 minut po zapnutí. Funkce 
Jam Free, Auto Shut off, funkce zpětného chodu. Možnost laminace 
fotografií. Tloušťka laminovací fólie 80 – 125 mic. Laminovací šířka  
240 mm/A4 a 318 mm/A3. Cena za kus. Za odběr 1 kusu dostanete 
jako dárek kávu Nescafé Classic, 200 g ZDARMA.

Ergonomická myš Marvo M703W
Ergonomická myš s bezdrátovým připojením pomocí USB nano 
přijímače, 1 kolečko, 6 tlačítek (z toho jedno pro změnu rozlišení  
dpi 1 000/1 600/2 400). Pestré podsvícení s možností jeho 
vypnutí. Nízká spotřeba energie. Kompatibilní s WinXP a vyšší. 
Maximální dosah 10 m. Cena za kus.

Germicidní UV lampa Solight
Přenosná stolní lampa pro dezinfekci 
domácnosti, kanceláří, škol, chodeb atd. 
Dezinfikuje přímo vlivem UVC zářením, 
nepřímo pomocí plynu O3 (ozon). Vel-
mi bezpečný a vysoce účinný způsob 
dezinfekce. Až 3 000× rychlejší než 
dezinfekce chlórem a 25× efektivnější 
než kyselina chloritá. Likviduje viry, 
plísně, bakterie, houby. Nezatěžuje život-
ní prostředí a odpadové hospodářství 
použitými chemickými přípravky. Dopo-
ručený interval pro dezinfekci: 1 – 3× 
týdně. Životnost zářiče až 8 000 hodin. 
Napájení 230 V/50 H, délka přívodové-
ho kabelu 1,6 m. Cena za kus.

Čisticí dezinfekční ubrousky  
na plast
Čisticí utěrky s dezinfekčním 
účinkem na klávesnice, 
telefony a jiné plastové po-
vrchy. Praktická dóza pro 
rychlou a účinnou dezinfekci 
plastových povrchů nejvíce 
ohrožených bakteriemi, které 
dokážou přežít i několik dní. 
Cena za kus.

Stolní lampa LED
LED stmívatelná stolní lampa s dis-
plejem, 6 W. Volba 3 typů světla – 
teplá, neutrální bílá a studená bílá  
(3 000 K – 6 000 K). Plynulá regula-
ce jasu, světelný tok max. 300 lm. Dis-
plej s funkcí času, kalendáře, budíku  
a teploměru. Dotykové spínání. Délka 
napájecího kabelu 140 cm. Barva 
bílý lesk. Rozměry: 15 × 15 × 33 cm. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

31800010 černá 695 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

42035601401 A4 80–125 mic 1 890 Kč

42035601601 A3 80–125 mic 2 490 Kč

KÓD TYP CENA

34600013 USB, 2 400 dpi černá 399 Kč

KÓD TYP CENA

45907101500 bílá 685 Kč

KÓD TYP CENA

39900005 dezinfekční 50 ks 79 Kč

KÓD TYP CENA

45914001 černá 1 090 Kč *U položky může být delší doba dodání.

http://www.officesystem.cz
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=31800010&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035601401&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=42035601601&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
http://www.officesystem.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=34600013&utm_source=newsletter&utm_medium=letak&utm_campaign=cerven_2021
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*

Platí od 1.4. 2021 do 30.6. 2021

Ke každé zakoupené čističce 
1 odpovídající HEPA fi ltr ZDARMA. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UHLÍKOVÝ FILTR HEPA FILTR UV LAMPA

KÓD TYP CENA KÓD TYP CENA KÓD TYP CENA

904992415109 pro Z-3000 3 ks 285 Kč 904992415110 pro Z-3000 1 ks 849 Kč 904992415111 pro Z-3000 1 ks 325 Kč

904992415106 pro Z-2000 3 ks 245 Kč 904992415107 pro Z-2000 1 ks 649 Kč 904992415108 pro Z-2000 1 ks 269 Kč

904992415103 pro Z-1000 3 ks 225 Kč 904992415104 pro Z-1000 1 ks 425 Kč 904992415105 pro Z-1000 1 ks 245 Kč

Model čističky vzduchu Z-3000 Z-2000 Z-1000

KÓD S DÁRKEM 904992415114 904992415113 904992415112

SensorPodTM • • –

Indikátor kvality ovzduší • • –

Technologie PureDirectTM • • •

Úrovně čištění 4 4 3

Pokrytí prostoru do 70 m2 35 m2 23 m2

Automatický režim • • –

Rozměry (Š × V) 26 × 73 cm 22 × 57 cm 20 × 45 cm

Váha 5,7 kg 4,1 kg 3,5 kg

CENA 7 990 Kč 5 990 Kč 3 490 Kč
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Stůl US 1400
Kancelářský stůl rovný s kovovým podnožím. Pracovní deska s tloušťkou 
25 mm osazena 2mm ABS hranou, která stůl pomáhá chránit před po-
škozením. Průchodkou lze svést kabely pod pracovní desku, kde si s nimi 
poradí chytře zkonstruované držáky. Kovové podnoží se skládá z nohou 
vyrobených ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců  
s průřezem 40 × 20 mm. Dohromady tvoří pevnou, samonosnou podnož. 
Cena za kus.

Židle LEAF 503 SYA
Židle otočná, výškově stavitelná, opěrák 
výško vě nastavitelný, čalouněný síťovi-
nou v různých barvách, mechanika syn-
chronní SYA s automa tickým přednasta-
vením a manuálním doladěním tuhosti. 
Všechny plastové části černé, nylonový 
kříž černý, velká kolečka, područky čer-
né výško vě stavitelné, plynulé nastavení 
bederní opěrky, posuvný sedák.

Židle LEAF 500 SYA
Židle otočná, výškově stavitelná, 
opěrák v barvě sedáku, opěrák 
výškově nastavitelný, mechanika 
synchronní SYA s automatickým 
přednastavením a manuálním do-
laděním tuhosti, všechny plastové 
části černé, nylonový kříž černý, vel-
ká kolečka, područky výškově stavi-
telné černé, posuvný sedák. V čer-
né barvě standardně skladem. 
Cena za kus.

PC držák Holder PCHF
PC Holder pevný pod stolovou desku, kovový, 
slouží k instalaci počítačové skříně, uchycení 
holderu pod stolovou desku, nastavitelná výška  
a šířka. Cena za kus.

Držák monitoru SIMPLE
Provedení kov-plast, držák VESA 
100 a 75 mm, kabel management, 
uchycení držáku na hranu stolu, 
plynulé nastavení dle hmotnosti 
monitoru. Pro tloušťku desky maxi-
málně 38 mm, nosnost 2 – 9 kg. 
Cena za kus.

Stůl US 1600
Kancelářský stůl rovný s kovovým podnožím. Pracovní deska s tloušťkou 
25 mm osazena 2mm ABS hranou, která stůl pomáhá chránit před po-
škozením. Průchodkou lze svést kabely pod pracovní desku, kde si s nimi 
poradí chytře zkonstruované držáky. Kovové podnoží se skládá z nohou 
vyrobených ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců  
s průřezem 40 × 20 mm. Dohromady tvoří pevnou, samonosnou podnož. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

4590810112 ořech 140 × 75,5 × 80 cm 4 150 Kč

4590810113 třešeň 140 × 75,5 × 80 cm 4 150 Kč

4590810111 akát 140 × 75,5 × 80 cm 4 150 Kč

KÓD TYP CENA

4590810122 ořech 160 × 75,5 × 80 cm 4 480 Kč

4590810123 třešeň 160 × 75,5 × 80 cm 4 480 Kč

4590810121 akát 160 × 75,5 × 80 cm 4 480 Kč

KÓD TYP CENA

459091005160 černá 6 850 Kč

459091005161 šedá 6 850 Kč

459091005140 modrá 6 850 Kč

459091005120 červená 6 850 Kč

459091005130 zelená 6 850 Kč

KÓD TYP CENA

459091004960 černá 5 640 Kč

459091004961 šedá 5 640 Kč

459091004940 modrá 5 640 Kč

459091004920 červená 5 640 Kč

459091004930 zelená 5 640 Kč

KÓD TYP CENA

3943000461 šedý 13,4–23,4 × 34–54 mm 915 Kč

3943000460 černý 13,4–23,4 × 34–54 mm 915 Kč

KÓD TYP CENA

39410161 šedý 1 880 Kč

39410160 černý 1 880 Kč
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Čokolády Bolero
Belgická mléčná čokoláda, jednotlivě balená. Balení obsahuje 500 kusů. 
Cena za balení.

Zrnková 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 zaručuje 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 čerstvě praženou 
kávu Cuba Turquino, 250 g ZDARMA.

Čokolády Ritter Sport Mini
Směs samostatně balených mini čokolád Ritter Sport s různými příchu-
těmi. Hodí se jako drobná sladkost ke kávě, nebo jako dárek. Balení 
obsahuje 84 kusů. Cena za balení.

KÓD TYP CENA

92994257 500× 3,5 g 660 Kč

KÓD TYP CENA

92994258 84× 16,67 g 685 Kč

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

KÓD TYP CENA

92993188 neperlivá 1,5 l 6 ks 100 Kč

92993109 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 100 Kč

92993105 perlivá 1,5 l 6 ks 100 Kč

92993186 neperlivá 0,5 l 12 ks 189 Kč

92993185 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 189 Kč

92993106 perlivá 0,5 l 12 ks 189 Kč

KÓD TYP CENA

92994259 kokosové polomáčené 146 g 31 Kč

92994253 kokosové 168 g 31 Kč

KÓD TYP CENA

92994261 mléčné 145 g 23 Kč

92994260 hořké 145 g 23 Kč

Sušenky Zlaté kolečka
Zlaté kolečka jsou vyráběny dle tradičních receptur, abyste 
si je mohli vychutnat s přáteli, rodinou nebo jen tak doma či 
na výletě. Cena za kus.

Sušenky Zlaté polomáčené mini
Tradiční mini sušenky z jedné strany polité lahodnou čoko-
ládou. Cena za kus.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92991907 929919071 zrnková 1 kg 1 (2) 495 Kč
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Toaletní papír Jumbo Bio Tech
Dvouvrstvý toaletní papír z celulózy se speciální ekologickou úpravou 
Bio Tech, která je 100% přírodní a úsporná. Obsahuje prospěšné bakte-
rie a čistí odpadní trubky a septiky. Použití do zásobníku. Cena za balení. 
Za odběr 1 balení dostanete jako dárek toaletní papír Papernet 
FreshenTech, 4 role ZDARMA.

Ručníky v roli Katrin System
Papírové ručníky v roli určené výhradně pro Katrin System. Vhodné pro 
zásobník na ručníky: barva bílá – kód 6 510 045, černá – 6 512 025. 
Průměr role 19 cm. Balení obsahuje 6 rolí. Cena za balení.

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

Pěnové mýdlo Katrin
Účinné ekologické pěnové mýdlo, 
které obsahuje jemné přísady pro cit-
livou pokožku. Sunny Garden s vůní 
rozkvetlé louky nebo Arctic Breeze  
s vůní čerstvě vypraného prádla a 
mrazu. Dezinfekční neobsahuje al-
kohol, dezinfikuje lehce znečištěné 
ruce. Vhodné do zásobníku. Cena 
za kus.

Kapesníčky Linteo
Extra jemné bílé čtyřvrstvé kapesníky zaručí vysokou jem-
nost, měkkost a pevnost. Kapesníčky jsou vyrobeno ze 100%  
celulózy s bavlníkovým olejem, se squalanem a parfémem pro 
komfortní použití. V praktickém balení 10× 10 kapesníčků. 
Cena za balení.

Toaletní papír Tento Balzám
Výjimečně jemný třívrstvý toaletní papír nejvyšší kvality s příjemnou vůní 
pure nebo kokosového mléka. Návin 18 m. Balení obsahuje 8 rolí. Cena 
za balení. Za odběr 1 balení dostanete jako dárek krém na ruce 
Tento Sensitive, 30 ml ZDARMA.

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

9298915502 Mini, 2 vrstvy, celulóza ø 19,5 cm, návin 140 m 12 ks 489 Kč

9298915501 Maxi, 2 vrstvy, celulóza ø 27 cm, návin 247 m 6 ks 459 Kč

KÓD TYP CENA

92989157333 Plus M 2 vrstvy, celulóza návin 100 m, 6 ks 825 Kč

92989157327 Classic M 2 vrstvy, bílý recykl návin 160 m, 6 ks 899 Kč

92989157359 Classic XL 1 vrstva, bílý recykl návin 270 m, 6 ks 910 Kč

92989157328 Basic M 1 vrstva, recykl návin 270 m, 6 ks 849 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

92989157382 929891573821 Plus M 2 vrstvy, celulóza 1 (2) 629 Kč

92989157381 929891573811 Classic 2 vrstvy, bílý recykl 1 (2) 575 Kč

92989157380 929891573801 Basic 2 vrstvy, přírodní bílá 1 (2) 495 Kč

KÓD TYP CENA

92989048 4 vrstvy, celulóza 10× 10 ks 25 Kč

KÓD TYP CENA

929880712 Sunny Garden 1 250 dávek/500 ml 135 Kč

929880711 Arctic Breeze 1 250 dávek/500 ml 135 Kč

929880722 Sunny Garden 2 500 dávek/ 1 l 179 Kč

929880721 Arctic Breeze 2 500 dávek/ 1 l 179 Kč

92988050 dezinfekční 2 500 dávek/ 1 l 215 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

9298915564 kokosové mléko 3 vrstvy, návin 18 m 8 ks 67 Kč

9298915567 pure 3 vrstvy, návin 18 m 8 ks 67 Kč
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Čistič kuchyní a sklokeramických  
desek Well done
Antibakteriální čistič kuchyní vhodný 
na všechny kuchyňské povrchy, ná-
řadí a nábytek. Účinně odstraňuje 
plísně, choroboplodné zárodky  
a bakterie. Čistič sklokeramických 
desek dodává ošetřovanému po-
vrchu lesk a zároveň na něm vytvoří 
ochrannou vrstvu. Odstraní vodní 
kámen, připálenou mastnotu, zabra-
ňuje otiskům prstů a usazování nečis-
tot. Balení 750 ml s rozprašovačem. 
Cena za kus.

Čistič oken SIDOLUX Window
Na mytí oken a skleněných povrchů s obsa-
hem NANO technologie. Nanočástice vytvoří 
na povrchu ochrannou vrstvu, udržující čistotu 
po delší dobu. Díky alkoholu nevznikají šmouhy 
a povrch není nutné leštit. S rozprašovačem. 
Cena za kus. Za odběr 2 kusů dostanete 
jako dárek mikroutěrku a vzorek Sidolux 
univerzální ZDARMA.

Cif professional krémový čisticí 
prostředek
Krémový čisticí prostředek 
s vysokou účinností, který je 
velmi šetrný k čištěným po-
vrchům. Snadno čistí zašlou 
špínu, odstraňuje mastnotu. 
Cena za kus.

Somat tablety do myčky na nádobí
Tablety Somat zajistí perfektní 
čistotu a oslnivý lesk. Myčku 
chrání před vznikem vodního ka-
mene. Odstraňují odolné nečis-
toty i zaschlé zbytky jídla. Balení 
obsahuje 48 kusů tablet. Cena 
za balení.

Antibakteriální gel Indulona
Antibakteriální čistící gel efektivně vyčistí 
a ochrání ruce. Účinně ničí 99,9 % bak-
terií za 60 sekund. Odstraňuje nečistoty, 
osvěžuje pokožku a chrání oblast rukou. 
Balení 100 ml nebo 500 ml s pumpičkou. 
Cena za kus.

Tekuté mýdlo AUTHENTIC toya
Osvěžujicí tekuté mýdlo s dávkovačem, originální autentické vůně a jem-
né složení bez parfémů. Jsou vhodné pro každodenní použití. Cena za 
kus.

Jar na nádobí
Tekutý prostředek na nádobí. Husté a aktivní 
složení odstraňuje mastnotu ze všech míst. 
Snadná aplikace na houbičku, na mytí nádobí 
není nutné používat velké množství a tím je 
mytí ekonomické. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929811071 s aloe vera 100 ml 49 Kč

929811072 s aloe vera 500 ml, s pumpičkou 115 Kč

KÓD TYP CENA

929880620 brusinka a nektarinka 400 ml 49 Kč

929880622 vodní meloun 400 ml 49 Kč

929880621 hrozny a grapefruit 400 ml 49 Kč

92988062 limetka a citron 400 ml 49 Kč

KÓD TYP CENA

9298400 univerzální 100 ml 39 Kč

9298403 měsíčková 100 ml 39 Kč

9298402 ochranná 100 ml 39 Kč

92984000 olivová 100 ml 39 Kč

KÓD TYP CENA

929814692 pomeranč 900 ml 45 Kč

929814691 jablko 900 ml 45 Kč

92981443 granátové jablko 900 ml 52 Kč

92981442 heřmánek 900 ml 52 Kč

Krém na ruce Indulona Profi
Krémy na ruce Indulona 
mají unikátní složení, které 
poskytuje vaší pokožce vše-
strannou péči. Zabraňuje vy-
sušování, do hloubky vyživu-
je, chrání před vnějšími vlivy, 
dodává hebkost, regeneruje. 
Cena za kus.

KÓD TYP CENA

929811502 na kuchyně 750 ml 49 Kč

929811503 na sklokeramické a varné desky 750 ml 42 Kč

KÓD TYP CENA

92981116 Cream 2 l 179 Kč

92981117 Cream Lemon 2 l 155 Kč

KÓD TYP CENA

92981431 tablety 48 ks 199 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929812103 9298121031 Lemon 500 ml 1 (2) 45 Kč

929812101 9298121011 Arctic 500 ml 1 (2) 45 Kč

929812102 9298121021 Flower 500 ml 1 (2) 45 Kč
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Vlhčené ubrousky úklidové
Speciální vlhčené ubrousky 
na úklid: univerzální s antibak-
teriální přísadou na všechny 
povrchy, do kuchyně s čisticím 
a dezinfekčním prostředkem 
nebo ubrousky do koupelny  
s prostředkem na čištění a za-
braňování usazování vodního 
kamene. V balení 40 ubrous-
ků. Cena za balení. Za odběr 
5 balení dostanete jako dá-
rek vlhčené ubrousky Lin-
teo, 2× 15 kusů ZDARMA.

Sanytol dezinfekční osvěžovač  
vzduchu
Pro dokonalou hygienu pracovního prostře-
dí. Neutralizuje pachy a zabíjí 99,9% mikro-
organismů ve vzduchu, na povrchu i na tex-
tiliích. Dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, 
matrace, autosedačky a odstraňuje tabá-
kové pachy, zatuchlinu i kuchyňské pachy. 
Vhodné pro toalety, vozidla, skříně. Obsah 
300 ml. Účinné proti SARS-CoV2 podle nor-
my EN 14476 (1 min.). Cena za kus.

Dezinfekce bez chloru a bez  
alkoholu Lavon
Univerzální bezoplachová dezinfekce po-
vrchů, trojí účinek – bakterie, viry a kvasinky. 
Neobsahuje chlór a alkoholy, šetrnější k po-
vrchům, nedráždí pokožku. Otestováno dle 
ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020  
a ČSN EN 13610:2003. Prostředek schvá-
len i pro oblast potravin a krmiv. Cena za 
kus. Za odběr 3 kusů 750 ml dostane-
te jako dárek dezinfekci Lavon na ruce  
a povrchy, 200 ml nebo za odběr 1 
kusu 5 l dostanete jako dárek La-
von dezinfekci na ruce a povrchy,  
500 ml ZDARMA.

Krystal na podlahy a Alfa alkoholem
Krystal čistič podlah pro dokonalé umytí a ochranu všech voděodolných 
povrchů se zvýšenou mycí silou a parfemací pomeranče. Cena za kus. 
Za odběr 1 kusu dostanete jako dárek gelovou dezinfekci na 
ruce Isolda, 50 ml ZDARMA.

Dezinfekce prádla Disinfekto
Dezinfekční prací gel nebo dez-
infekční přísada vhodná k jaké-
mukoliv pracímu prostředku. 
Gel působí již od 40 °C, přísa-
da od 20 °C. Oba prostředky 
mají svěží vůni, jsou bez chlo-
ru a bělidla, určené na bílé 
i barevné prádlo. Působí do 
hloubky a odstraní 99,99 % 
bakterií a kvasinek. Vhodné  
i pro novorozence a starší oso-
by. Hypoalergenní, dermatolo-
gicky testováno. Cena za kus.

Domestos tablety do pisoárů
Profesionální tablety do pisoárů 
maskují pach moči a neucpávají 
záchody. Jsou bezpečné, efek-
tivní z hlediska nákladů a jsou 
vhodné pro všechny pisoáry. 
Balení obsahuje 150 kusů. Cena 
za balení.

Pulirapid koupelna a kuchyně 2v1
Polymer vytváří ochranný film 
a zabraňuje usazování špíny 
a vodního kamene. Je vhodný 
na každodenní úklid umyvadel, 
obkladaček, WC atd. Unikátní 
složení proti poškrábání čištěné-
ho povrchu. Parfemace s octem 
nebo bez octa. Cena za kus.

Fixinela čisticí prostředek
Kyselý tekutý čisticí prostředek na 
vany, umyvadla, obkladačky, WC 
mísy. Odstraňuje rez, vodní kámen  
a jiné usazeniny. Velmi silný antibakte-
riální účinek. Cena za kus.

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929891572196 9298915721961 univerzální - antibakteriální 1 (5) 29 Kč

929891572199 9298915721991 do kuchyně 1 (5) 27 Kč

929891572198 9298915721981 do koupelny 1 (5) 27 Kč

KÓD KÓD S DÁRKEM TYP MIN. ODBĚR CENA

929811069 9298110691 postřiková 750 ml 1 (3) 69 Kč

- 9298110699 postřiková 5 l 1 (1) 215 Kč

KÓD TYP CENA

92983263 květinová vůně 300 ml 89 Kč

92983262 horská vůně 300 ml 89 Kč

92983261 mentolová vůně 300 ml 89 Kč

KÓD S DÁRKEM TYP CENA

92981330 alfaalkohol 750 ml 31 Kč

92981328 alfaalkohol 5 l 149 Kč

KÓD TYP CENA

92987041 prací gel 1,32 l 165 Kč

92987042 dezinfekční přísada 1 l 59 Kč

KÓD TYP CENA

92981542 150 ks 779 Kč

KÓD TYP CENA

929811038 modrá 500 ml 55 Kč

929811037 růžová s octem 500 ml 55 Kč

KÓD TYP CENA

929815522 parfémovaná 500 ml 45 Kč

929815521 neparfémovaná 500 ml 35 Kč
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Respirátor třídy FFP2
Respirátor třídy FFP2. Filtrační účinnost při prostupu aerosolu  
a prachových částic > 95 %. Vyroben z kvalitné netkané textilie a bavlny, 
5vrstvý. Splňuje normu EN 149:2011+A1:2009. Cena za kus.

Respirátor třídy FFP2 
vyrobený v ČR
Respirátor třídy FFP2. Filtrační účinnost  
při prostupu aerosolu a prachových částic 
> 95 %. Vyroben z kvalitní netkané textilie 
a bavlny, 5vrstvý. Český výrobek s normou 
FFP2 a je nositelem norem CE. Cena za 
kus.

Chirurgická ochranná rouška
Jednorázová ochranná rouška medicínská/chirurgická, TYP IIR. Tří-
vrstvá pro vyšší ochranu. Vyrobena z kvalitní netkané textilie. Pohodlná 
na nošení, gumička pro snadné uchycení. Splňuje normu EN 14683. 
Baleno po 50 kusech. Cena za balení.

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

Pytle na odpad Alufix Premium
Odpadkové pytle prémiové kvality se zatahovací páskou pro 
snadnější manipulaci. Cena za roli.

Pytle na odpad Power
Tato řada pytlů se vyznačuje svou objemností, pevností a variabilitou. Lze 
je bez obav používat místo popelnice či na suť. Cena za roli.

KÓD TYP CENA

90114010 bílý 1 ks 7,90 Kč

KÓD TYP CENA

90114009 jednorázová 50 ks 119 Kč

KÓD TYP CENA

90114012 bílý 1 ks 13,90 Kč

KÓD TYP CENA

9287015025T99 stříbrná 50 mm × 25 m 142 Kč

KÓD TYP CENA

9289467240 35 l, zatahovací 20 mic 15 ks 43 Kč

9289467340 60 l, zatahovací 20 mic 15 ks 57 Kč

9289467440 120 l, zatahovací 23 mic 10 ks 59 Kč

KÓD TYP CENA

9289464660 160 l 10 ks 81 Kč

9289464760 240 l 8 ks 132 Kč
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KÓD TYP CENA

459091003660 černá / černé plasty 2 290 Kč

459091003661 šedá / černé plasty 2 290 Kč

459091006260 černá / bílé plasty 2 490 Kč

459091006261 šedá / bílé plasty 2 490 Kč

Bezpečnostní nůž  
SECUNORM 540
Bezpečnostní nůž SECUNORM 540 je vhodný pro praváky i leváky. 
Ideální pro rozřezávání a lehké řezací práce. Hliníková rukojeť. Spe-
ciálně prodloužená čepel do 40 mm je ohebná a pevná. V protikladu  
k tradičním odlamovacím nožům je čepel prakticky nezlomná a automa-
ticky se zasouvá zpět. TÜV certifikát – testováno na bezpečnost. Cena 
za kus nebo balení.

Bezpečnostní nůž  
SECUMAX 150
Nůž SECUMAX 150 má zakrytou čepel, která se nedostane do blízkosti 
vašeho zboží ani nehrozí riziko zranění uživatele. Je univerzální, vhodný 
na řezání, rozřezávání (kartonů) i seškrabání (např. zbytků lepicí pásky, 
štítků). Práce s ním je maximálně komfortní, má ergonomický tvar a je 
velmi lehký, váží pouhých 24 g. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

92860250 nůž stříbrná 395 Kč

92860259 náhradní čepel 71,2 mm 10 ks 175 Kč

KÓD TYP CENA

92860240 černá 89 Kč

Platnost letáku je do 30. června 2021 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

Židle NOVELLO
Studentská kancelářská židle se síťovinou na opěráku a čalouně-
ným sedákem, černé nebo bílé plasty, synchronní mechanismus 
s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy, výškově  
nastavitelná bederní opěrka i područky s měkkou dotykovou plochou, 
výškové nastavení sedáku plynovým pístem, moderní plastová báze, 
kolečka ø 50 mm. Rozměry: v. 96 až 102,5 cm, š. 66 cm, hloubka  
sedáku 46 cm, nosnost 120 kg. Cena za kus.
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