
 

NÁBYTEK A
DOPLŇKY OBCHODNÍ

CENTRA
NÁBYTEK A DOPLŇKY



Officity s.r.o. je na českém a slovenském trhu od roku 2014. Před založením stávající firmy, fungovala naše

společnost pod jinými obchodními jmény. Nyní jsme mladá dynamická společnost se zaměřením na design a

prodej kancelářského  a komerčního nábytku, sedacího nábytku, osvětlení, dělících příček a akustických prvků.

Díky profesionálnímu zázemí firmy, se společnosti daří jak v české, tak i slovenské republice. Za existenci naší

společnosti, máme za sebou mnoho úspěšných realizací.

 

Chceme uspokojit potřeby zákazníků v obou republikách a tak vytváříme stále nové showroomy. 

Hlavní showroom se nachází v Českých Budějovicích, ostatní pak v Praze, Brně, Bratislavě a v neposlední řadě

přímo u výrobců v severní Itálii. Naši výrobci jsou jedni z největších nábytkářských průmyslových podniků v

Evropě. Cílem naší společnosti je poskytovat klientům designové produkty v souladu s mezinárodně uznávaným

stylem a designem, proto se řídíme mottem "Svět designu v interiéru"

 

 

O NÁS



LOBBY
Modulární sedací nábytek je  zejména určený  do obchodních center a veřejných

prostor. Designové tvary, barevné provedení, kombinace barev, kvalitní materiály,

to vše rozhoduje o správném výběru pro každodenní zátež.  Vybrat si můžete z

čalouněného, plastového i svítícího nábytku. Modulární sedací nábytek můžete

využít do veřejných prostor,  na různé tématické akce, ale i do Vaší kanceláře.

ASTRO
Modulární systém, vyměnitelné a spojovací jednotky, konstrukce z hliníku nebo chromu, 

konferenční stolek s bílou melaminovou deskou, čalounění dle vzorníku

ACCORD
Křeslo, dvoumístná nebo třmístná pohovka, dvoumístná pohovka s vysokým akustickým

opěradlem, podnože z bukového dřeva, chromu nebo bílého laku, možná kombinace dvou

kategorií látek, čalounění dle vzorníku. Možnost o doplnění USB konektoru.



CIRCUIT
Modulární sezení v několika různých velikostech a tvarech. Možnost doplnění o pouf, stolek,

područky, zadní opěrky, USB konektor, elektrickou zásuvku a další. Možná kombinace dvou

kategorií látek, čalounění dle vzorníku. 

CROSS
Modulární pohovka s originálním a elegantním designem. Struktura z bukového dřeva a 

 výplň polyuretanovou pěnou. Možná kombinace dvou kategorií látek, čalounění dle

vzorníku.

ARTE
Křeslo, dvoumístná a třímístná pohovka, podnož z leštěného hliníku, čalounění dle vzorníku



LOBBY
plastový nábytek

Odolný plastový nábytek určený pro vnitřní i venkovní užití. Výhodou plastového

nábytku je možnost osvětlení, tj. svítící nábytek. Nábytek si můžeme zakoupit s

osvětlením i bez, záleží pouze na Vás. Vybrat si můžete z několika barevných

provedení , osvětlení bílé nebo barevné. Nábytek Vám můžem nechat potisknout,

například Vaším logem nebo mottem.

GUMBALL
Kolekce designového sezení, materiál: polyethylen, výběr barvy dle vzorníku.

JETLAG
Kolekce designového sezení, materiál: polyethylen, výběr barvy dle vzorníku. Možnost

napojení na sebe a vytvořit si vlastní tvar.



MOMO
Kolekce designového sezení, materiál: polyethylen, výběr barvy dle vzorníku. Možnost

napojení na sebe a vytvořit si vlastní tvar.

FURA & FROZEN
Kolekce designového sezení a baru (recepce), materiál: polyethylen, výběr barvy dle

vzorníku. 

DOPLŇKY A VÁZY
Designové doplňky a vázy, materiál: polyethylen/ lak, výběr barvy dle vzorníku. Průměr

květináče až do 135 cm.



DĚTSKÉ KOUTKY

Zpestřete prostor barevným nábytkem určeným pro děti vě veku od 2 - 8 let. V nabídce

máme plastový nábytek (sezení, stolky, houpací hračky) a sezení z polyuretanové pěny,

které lze modulárně poskládat. Rádi Vám zpracujeme návrh dětského koutku dle

požadavků.



TÉMATICKÉ
LOUNGE

Tématické lounge jsou nyní trendem zejména v obchodních centrech. Máte

prostor, který je nevyužitý a přemýšlíte, co s ním? Máme pro Vás návrh. Lounge

může být zaměřený například na Business koutek. Místo, kde se lidé schází na

pracovní schůzky, vyřizují si e-maily a hovory. Vypracujeme Vám návrh a následně

vše zrealizujeme na klíč. 

BUSINESS LOUNGE

zpracování návrhu 

kancelářský nábytek 

informační systémy

polo-přírodní květiny Ila 

koberce

osvětlení

Součástí nábytku mohou být i USB konektory a elektrické zásuvky.



FOOD
COURT

Plánujete otevření kavárny, baru nebo restaurace, či snad potřebujete vyměnit

nové vybavení za staré? V tom případě byste neměli podcenit výběr restauračního

nábytku. V obrovské konkurenci, která je dnes opravdu všude, je zapotřebí, aby

váš interiér mezi ostatními vynikal. Nabízíme jídelní stoly, židle, křesla, lavice a

sedací boxy. 

židle a křesla 

podnože a desky

lavice, pulty

úložné prostory

osvětlení

tapety, výmalba

truhlářské práce

designérské služby

 

široká nabídka čalounění a moření

možnost nehořlavých výplní, látek, dřeva 

certifikáty k dispozici

varianty čalounění pro snadnou údržbu



COVE
Rodinná řada židlí a křesel, plastové nebo čalouněné provedení, možnost člaouněných

sedáků, výběr téměř z 30 typů různých provedení, kovové, dřevěné konstrukce, indoorové a

outdoorové řešení, možnost protipožárního řešení, možnost speciálního lakování, ochrana

před UV zářením

CLUE
Rodinná řada židlí a křesel, plastové nebo čalouněné provedení, možnost člaouněných

sedáků, výběr téměř z 30 typů různých provedení, kovové, dřevěné konstrukce, indoorové a

outdoorové řešení, možnost protipožárního řešení, možnost speciálního lakování.



CITY
Kancelářské, lounge křeslo, celočalouněné provedení, velké množství podnože, čalounění

dle vzorníku

Zde Vám představujeme základní nabídku židlí, pro bližší informace nás kontaktujte.

Široký výběr čalounění a podnoží.

ČALOUNĚNÉ ŽIDLE A KŘESLA

P034                                 P027                         P054P                             P019



S025                              S048P                          P057C                           S 213

S087R                          S088                          S096                                S12BA



P289                           P2S69                         P284D                  P280C                 P029

ZLATÁ KOLEKCE

LISA                           LISA                          LISA                             LADY                      TIFFANY  



PLASTOVÉ ŽIDLE
Zde Vám představujeme základní nabídku židlí, pro bližší informace nás kontaktujte.

Široký výběr barev, možnost využití i do venkovních prostor.

   ZEBRA                    KATE                      GINEVRA            CHLOE                   VANITY  

IGLOO                     IGLOO CHAIR        SPOON               DROP                  COCCOLONA  



POLOPŘÍRODNÍ
ROSTLINY

Vneste do interiéru krásu přírody, díky které vytvořiíte osobitou atmosféru a emoce.

Polopřírodní roslitny patří do jakýchokoliv interiérových prostor, ať už pro komerční

nebo soukromé účely. Naše výrobky nepotřebují žádné zavlažování, ořezávání a

údržbu.

CO JSOU POLOPŘÍRODNÍ KVĚTINY?

Kmen a stonky rostliny jsou přírodní - jednotlivé části se sbírají v různých

zemích na světě, kde jsou daná místa určená pouze pro značku ILA,ují do

požadovaného desingu a následně se ošetří vůči parazitům, nemocí díky

licenci, kterou vlastní. Dané části z živých rostlin se opracm a trvanlivosti

barev. Lístky jsou tvořeny z polyesteru - kvalitní látky. Každý druh lístku má

svou vlastní výrobní formu, která tvoří každý lístek originálním a vyjímečným.

Kvalitní polyester brání vůči blednutí a ohýbání lístků. Lístky jsou prohlé,

jedná se o proceduru navíc, která se liší od klasických umělých květin.

Hořlavost - rostliny jsou méně hořlavé, protože neobsahují fomaldehyd a

glycerin. Na požadavek klienta možno objednat nehořlavé rosltiny, vhodné

do komerčních prostor. Výroba a export probíhá v Itálii, materiály jsou

dovezeny z celého světa. Rostliny jsou bez obsahu formaldehydu a

glycerinu. Díky kvalitním materiálům a zpracování Vám zaručujeme

několika desetiletou záruku životnost rostlin, až 100 let.

 

ČÍM SE LIŠÍME OD OSTATNÍCH VÝROBCŮ?

Většina výrobců vyrábí stabilizované rostliny: rostliny, které jsou polo-

přírodní, ale jsou zpracovávané tekutinami = formaldehydem a glycerinem

‘’mumifikované’’. Nejsou vhodné pro dýchání, nejsou odolné (vydrží méně

let), po nějaké době začnou páchnout (mají v sobě příliš chemie), jsou

velmi hořlavé.



Zelené stěny si můžete vybrat z vybraných variant a nebo si nechat vyrobit pířmo na míru

Zelené stěny jsou naceňované po m2

Zelené stěny jsou umělé, pokud jsou do zelené stěny vložené větvičky, jsou přírodní

Možno také zpracovat a vyrobit obrazy nebo stěny s výřezem např. pro televizi

ZELENÉ STĚNY

PROJEKTOVÉ ROSTLINY
Rostliny od 2,5 metru až do 13 metrů výšky

Vyberte si druh rostliny, barvu a my Vám vyrobíme rostlinu na míru

Rostliny se vyrábí dle požadavků a dle umístění (průsvitnost světla, vložení do atypyckých tvarů apod).

Jedná se zejména o větší prostory - např. obchodní centra, hotely, restaurace, wellness, fitness centra,

multikina, aquaparky, kanceláře a další



KUSOVÉ ROSTLINY
Rostliny do maximální výšky 2,5 metru

Vybrat si můžete z kusových rostlin, které mají krátkou dobu dodání

Rostliny si lze koupit s vázou (několik druhů barev a velikostí) nebo bez

Imitace fíkusu, bambusu, mangovníku, olivovníku, třešně a mnoho dalších



UMĚLÝ 
KÁMEN

Materiál je vyrobený přibližně ze dvou třetin hydroxidu hlinitého (v přírodě se

vyskytuje jako minerál gibbsit a jako součást hliníkové rudy, bauxitu - bílý amorfní

prášek bez chuti a zápachu, patří mezi nejstabilnější sloučeninu hliníku), jedné

třetiny akrylové pryskyřice (pojivo) a přírodních barviv. Hydroxid hlinitý dává určitou

odolnost výrobku, zatímco akrylová pryskyřice zajišťuje odolnost proti vodě a

stabilitu barev v průběhu času.

VLASTNOSTI MATERIÁLU
voděodolný

antibakteriální

hygienický

ohnivzdorný

ekoligicky nezávadný

neporézní

variabilní

snadno omyvatelný

obnovitelný

samohasivý

PROČ ZVOLIT BETACRYL®

variabilita barev a transparentnosti

možnosti vlastních barev

panely dostupné v různých tloušťkách, šířkách a délkách

široká nabídka lisovaných tvarovek

stálost barev

neviditelné spoje

možnost potisku zakázkových projektů

výroba atypických produktů

Kombinace s jinými materiály (ocel, kov, sklo, dřevo, beton)





KONTAKT
OFFICITY S.R.O.

Václavské náměstí 799/48 

110 00 Praha 1, Nové Město 

 

Tel.číslo: +420 774 431 196

E-mail: lucie.votavova@officity.cz 

Web: www.officity.cz

Showroom České Budějovice 

Obchodní centrum Vltavín

Fr. Ondříčka 417/52 

370 11 České Budějovice

PO - PÁ: 8:00 - 16:00

Showroom Praha 

Administrativní budova Mayhouse

5. Května 1045/28

140 00 Praha 4 - Nusle

ÚT - ST: 8:00 - 16:00

jsme i online


