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Již tradičně jsme pro Vás připravili sezónní 
výprodej kancelářského nábytku pro rok 
2020/21.

Nábytek můžete doplnit standardními výrobky 
naší firmy jako jsou skříně ,skříňky a kontejnery, 
které naleznete na našem webu.

Stoly jsou moc dlouhé - nevadí -nábytek lze 
upravit na míru.

V případě zájmu zajišťujeme dopravu a montáž .

Výprodej
kancelářský nábytek



nová cena bez DPH :

9565,-

19130,-
původní cena bez DPH:

Stůl IQ - provedení bříza / bílá

1.

sleva

-50%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Stavitelné nohy
Vyrovnávací spodní nožky 
při nerovnos� podlahy, 
silná pracovní deska 25mm 
s voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod 
deskou, designové 
průchodka a úchytky z 

Centrální zamykání
Kontejner osazený 
centrálním zámkem, vnitřní 
zásuvky s kovovými boky, 
kolečka jsou opatřena 
gumovou obroučkou pro 
hladký pohyb na tvrdém 
povrchu včetně brzdičky 

Akát světlý
Akát světlý z nové kolekce 
pro rok 2020 v kombinaci s 
Antracitem to je designový 

nábytek do Vaší kanceláře.

1.

163x180cm
šířka x délka:

19130,-

9565,-

1

2

3

sleva

-50%



nová cena bez DPH :

5741,-

14353,-
původní cena bez DPH:

Dvoustůl IQ - provedení bříza / bílá

2. sleva

-60%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Doplnění vybavení o skříně a 
kontejnery
Sestavy je možné doplnit o 
kancelářské kontejnery, 
skříňky a skříně za 
zvýhodněnou cenu, včetně 
montáže a dopravy.

Stavitelné nohy
Vyrovnávací spodní nožky 
při nerovnos� podlahy, 
silná pracovní deska 25mm 
s voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod 
deskou, designové 
průchodky – to vše je 

Design na jedničku
U této sestavy je vsazeno 
na elegantní design 
stolového podnoží. Podnoží 
můžete zakoupit v dekoru: 
bílá, antracit, černá, hliník. 
Stolové desky v dekoru 
bříza, nebo bílá.

2.
Dvoustůl IQ - provedení bříza / bílá

šířka x délka:

163x180cm

5741,-

14353,-

1

2

3

3

sleva

-60%



nová cena bez DPH :

9618,-

27481,-
původní cena bez DPH:

Sestava stolů,skříněk s kontejnery a paravanem

3.

slev
a

-65
%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Paravan
Látkový paraván v příjemné 
výšce s vrchní hliníkovou 
lištou na kterou můžete 
zavěsit poličky, kalíšky na 
tužky, atd.
 Vše lze doplnit ze 
standardní nabídky 

Stavitelné nohy
Vyrovnávací spodní nožky 
při nerovnos� podlahy,
 silná pracovní deska 25mm 
s voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod 
deskou, designové 
průchodky – to vše je 

Podnož do A
Sestava stolů a skříněk z 
dekoru Olše. Podnož v 
zajímavém tvaru písmene A 
je možné zakoupit v 
nástřiku provedení 
černá,nebo hliník.

3.
Sestava stolů,skříněk s kontejnery a paravanem

šířka x délka:

323x230cm

9618,-

27481,-

1

2

3

slev
a

-65
%



nová cena bez DPH :

2992,-

7480,-
původní cena bez DPH:

Kancelářský stůl IQ - provedení bříza / bílá

4. slev
a

-60
%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Doplnění vybavení o 
skříně a kontejnery
Sestavy je možné doplnit o 
kancelářské kontejnery, 
skříňky a skříně za 
zvýhodněnou cenu, včetně 
montáže a dopravy..

Stavitelné nohy
Vyrovnávací spodní nožky 
při nerovnos� podlahy, 
silná pracovní deska 25mm 
s voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod 
deskou, designové 
průchodky – to vše je 
obsaženo v nabízené 

Design na jedničku
U této sestavy je vsazeno 
na elegantní design 
stolového podnoží. Podnoží 
můžete zakoupit v dekoru: 
bílá, antracit, černá, hliník. 
Stolové desky v dekoru 
bříza, nebo bílá.

4.
Kancelářský stůl IQ - provedení bříza / bílá

šířka x délka:

80x180cm

7480,-

2992,-

1

2
3

slev
a

-60
%



nová cena bez DPH :

9992,-

24980,-
původní cena bez DPH:

Sestava stolu s multiboxem  

5. sleva

-60%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

Sestava stolu s multiboxem  

1

2

3
Dopnění vybavení o skříně a 
skříňky
Sestavy je možné doplnit o 
kancelářské kontejnery, 
žaluzie,skříňky a skříně za 
zvýhodněnou cenu.
 Vše včetně montáže a dopravy.

Mul�funkřní skříň
Nedílnou součás� stolu je 
mul�funkční skříň.
 Z pohledu návštěvníka se jedná 
o systém designových knihoven, 
ale z pohledu sedícího se po 
jeho pravé ruce nachází velmi 
funkční kancelářský systém: 
zásuvky, box na PC/knihovna a 
skříňka s dvířky 

Nadstardní stůl 
Kompletní pracoviště pro 
majitele firmy, ředitele, nebo 
využi� sestavy jako recepce 
firmy. 
To vše umožňuje stolová sestava 
s mul�skříní. Pod stolem je 
použita elegantní podnož IQ . 
Zobrazenou židli Harmony 
můžete zakoupit za speciální 

5.

šířka x délka:

180x180cm

24980,-

9992,-

12

3

sleva

-60%



nová cena bez DPH :

4910,-

9820,-
původní cena bez DPH:

Stůl se zásuvkovým kontejnerem

6.

sleva

-50%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Stůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Stavitelné nohy
Vyrovnávací spodní nožky 
při nerovnos� podlahy, 
silná pracovní deska 25mm 
s voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod deskou 
.

Centrální zamykání
Kontejner osazený 
centrálním zámkem, vnitřní 
zásuvky s kovovými boky, 
kolečka jsou opatřena 
gumovou obroučkou pro 
hladký pohyb .

Akát světlý
Akát světlý z nové kolekce 
pro rok 2020 v kombinaci s 
Antracitem to je designový 
nábytek do Vaší kanceláře.

6.

80x180cm
šířka x délka:

4910,-

9820,-

1

2
3

sleva

-50%



nová cena bez DPH :

6950,-

13900,-
původní cena bez DPH:

Velký rohový stůl s přídavným stolem

7.

slev
a

-50
%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Velký rohový stůl s přídavným stolem

1

2

3
Jednání 
Stolová sestava je doplněna 
jednací deskou o průměru 
118cm, kde mohou přisednout 
kolegové, nebo zákazníci. Ideální 
sestava pro vedoucí pracovníky.

Vysoký kontejner
Stůl je z jedné strany ukončen 
vysokým kontejnerem se čtyřmi 
zásuvkami a zámečkem. 
Maximální úložný prostor, 
kterým si prodloužíte vrchní 
pracovní plochu.

Rohový stůl 
Stůl do L je vynikajícím řešením 
pro sezení u stěny či v rohu 
místnos�, stůl můžete použít i 
ve volném prostoru.
 Silná pracovní deska 25mm s 
voděodolnou hranou, příchyty 
kabelů pod deskou, designové 
průchodka – to vše je obsaženo 
v nabízené sestavě.

7.

šířka x délka:

220x280cm

1
2

3

13900,-

6950,-

slev
a

-50
%



nová cena bez DPH :

10184,-

25461,-
původní cena bez DPH:

Sestava stolů,skříněk s kontejnery a paravanem

8.

sleva

-60%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Sestava stolů,skříněk s kontejnery a paravanem

1

2

3
Jednání 
Stolová sestava je 
doplněna jednací deskou, 
kde si mohou přisednout 
kolegové, nebo zákazníci. 
Ideální rozšíření pracovní 
plochy stolu.

Paravan
Látkový paraván v příjemné 
výšce s vrchní hliníkovou 
lištou na kterou můžete 
zavěsit poličky,kalíšky na 
tužky,atd. 
Vše lze doplnit ze standardní 
nabídky doplňků pro 
paravány.

Vybavení stolu
Vyrovnávací spodní nožky při 
nerovnos� podlahy,
 silná pracovní deska 25mm s 
voděodolnou hranou, 
příchyty kabelů pod deskou, 
designové průchodky – to vše 
je obsaženo v nabízené 
sestavě.

8.

šířka x délka:

323x230cm

25461,-

10184,-

1

2

3

sleva

-60%



nová cena bez DPH :

5595,-

18650,-
původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

Managerské kožené křeslo HARMONY 

1

2

3
Chromované detaily
Židle je opatřena hliníkovým 
křížem leštěným do vysokého 
lesku stejně jako její područky, 
které mají z vrchu polyuretan. 
černý kryt tak, aby nestudily.
 Kolečka jsou nadstandardní 
chromovaná s pryží, hodí se i na 
tvrdou podlahu.

Mechanika
Mechanika u křesla 
Harmony je houpací. 
Židle je výškově stavitelná. 
Elegantní vysoký opěrák s 
podporou hlavy a  proši�m.

Kůže
Křeslo je vyrobeno z 
kvalitní kůže o tlouštce 
1,2mm. Barva křesla je bílá, 
na boku doplněná o všitou 
designovou černou linku - 
opět koženou.

9.
slev

a

-70
%

1

2

3

3



nová cena bez DPH :

1914,-

6380,-
původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

Přísedící židle SUNRISE

1

2

3
Kvalitní potah
Korpus židle je 
celočalouněný 
antracitovou látkou s 
melírem Crips, která 
obsahuje 93% vlny.

Designová podnož
Zajímavá designová 
ocelová kostra v 
povrchovém provedení 
chrom s kluzáky .

Sunrise
Konferenční, nebo jednací 
židle,
která vyzvedne svým 
zajímavým provedením Váš 
kancelářský prostor.

10.

slev
a

-70
%

1

2

3



nová cena bez DPH :

11224,-

37413,-
původní cena bez DPH:

Stolová sestava - dekor vysoký lesk

11.

slev
a

-70
%



nová cena bez DPH :

původní cena bez DPH:

Dvoustůl se zásuvkovým kontejnerem

1

2

3
Průchodky s dvířky
Stůl je osazen hliníkovými 
průchodkami s otevíracími 
dvířky a spodním kanálem pro 
uložení elektrických a datových 
rozvodů.

Skleněný paraván
Paravan je z tvrzeného jemně 
matného skla. Jeho výhodou je 
možnost nastavení  - paraván je 
posuvný v hliníkové liště po celé 
délce stolu.
 Příchyty paravánu - chrom.

Vysoký lesk nábytku
U této sestavy byl použit luxusní 
materiál v dekoru vysoký bílý 
lesk, spolu s elegantní stolovou  
podnoží IQ. 
Sestava obsahuje žaluziovou 
skříňku, skříňku a knihovnu. 
Kontejner lze doobjednat. 
Sestava byla vystavena jako 
reprezentační vzorek.

11.
Stolová sestava IQ - dekor vysoký lesk

šířka x délka:

383x180cm

37413,-

11224,-

1

2

3

3

3

31

2

2

slev
a

-70
%



kancelářský nábytek

info@leader-nabytek.cz
www.leaderOffice.cz
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