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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi krátce představit výrobce kancelářského nábytku Quadrifoglio 
Sistemi ď Arredo S.p.A., www.quadrifoglio.com.
Společnost byla založena v roce 1991 se zaměřením na design a výrobu 
kancelářského nábytku. V posledních letech bylo portfolio produktů roz-
šířeno o kancelářské a jednací sezení, kancelářské a dekorativní osvět-
lení. Hlavní centrála společnosti, včetně výroby, sídlí v severovýchodní 
Itálii. Jedná se o jeden z největších nábytkářských průmyslových podniků 
v Evropě. Cílem společnosti je poskytovat klientům designové produkty 
v souladu s mezinárodně uznávaným stylem a designem.
Výhradním zástupcem společnosti Quadrifoglio v České republice je spo-
lečnost Officity s.r.o., www.officity.cz. Kompletní produktové portfolio 
a veškeré služby s tím spojené bychom Vám velmi rádi představili osobně. 
Doufáme, že je pro Vás naše nabídka zajímavá. Předem děkujeme za Vaši 
pozornost a těšíme se na Vaši návštěvu.

Renata Votavová
country manager – Czech & Slovak Republic
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Officity s.r.o. 
Obchodní centrum Vltavín

Františka Ondříčka 52 
370 11 České Budějovice

e-mail: officity@officity.cz 
tel.: +420 608 222 654 

www.officity.cz

Slovo úvodem
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UNI EN ISO 9001/2008
Systém řízení kvality

FSC
Ekologická certifikace  
lesního hospodářství

UNI EN ISO 14001/2004
Systém řízení životního prostředí

EMAS
Systém řízení a program nástrojů 
k ochraně životního prostředí

OHSAS 18001:2007
Systém řízení zdraví 
a bezpečnosti práce

PEFC
Systém řízené obnovy 
životního prostředí

SA 8000
Systém řízení společenské 
odpovědnosti

ITPI
100% italská kvalita

Certifikace  /  Pro architekty

Společnost OFFICITY s.r.o. nabízí jedinečný kancelářský nábytek včetně příslušen-
ství nejvyšší kvality splňující nejnáročnější evropské normy, které se týkají jak kvality  
výroby, tak i ekologické nezávadnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

KVALITNĚ & EKOLOGICKY
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INFORMACE
PRO ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE
A DESIGNÉRY

Nabízíme .3DS, .DWG soubory všech našich prvků, které jsou  
volně stažitelné na www.quadrifoglio.com / www.karboxx.com.

Nabízíme grafický software pCon Planner podporující .DWG soubory.  
Software slouží k tvorbě vizualizací a cenových nabídek. 

Server Design Stories (www.designstories.it) plný videí a článků  
o vývinu a výrobě našich produktů.

Volně stažitelné katalogy jsou na našem webu www.officity.cz. 

Nabízíme poradenství a tvorbu vizualizací 
profesionálním týmem se stabilním zázemím.

K dispozici máme showroomy v České a Slovenské republice,  
kam je možné pozvat své zákazníky.
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Poznejte
Quadrifoglio

Společnost The Quadrifoglio Group, která má své zázemí v Itálii, byla zalo-
žena v roce 1991, kdy začala produkovat své první projekty kancelářského 
nábytku. Firma se v současné době zabývá výrobou designového kancelář-
ského nábytku, židlí a světel. Doménou jejich produktů je vhodná kombinace 
designu, funkčnosti, kvality a výborného materiálu. 

Továrna zaměstnává více než 90 lidí, 8 oblastních manažerů a 80 obchodních zástupců 
po celém světě. Vnitřní plocha výroby a skladů je více než 30 000 m2, kde se nachází 
plně automatizovaná výroba s minimálním počtem zaměstnanců. Díky mezinárodnímu 
působení je značka The Quadrifoglio Group známá po celém světě. 

Firma nabízí rychlý a precizní servis s poradenskou činností. Celé produktové port-
folio má certifikace dle platných evropských norem, produkty se vyrábí s ohledem 
na životní prostředí.

The Quadrifoglio Group má nyní několik vlastních značek:

Kancelářský nábytek:
QUADRIFOGLIO a OFFICITY 

Sedací nábytek: 
OFFISIT (široká škála kancelářských židlí a sedaček)

Osvětlení:
KARBOXX a NYX by KARBOXX



8 Manažerská pracoviště

Správně zařízená manažerská kancelář je důležitým faktorem pracovních vý-
konů uživatele. Manažer by si měl kancelář přizpůsobit tak, aby vyhovovala 
jeho individuálním pracovním nárokům, ale zároveň byla vhodná k přijímání 
návštěv a pořádání meetingů. Dalším důležitým faktorem je reprezentativní 
vzhled a správné rozmístění nábytku. 

Manažerská 
pracoviště

X9X10 Novinka manažerských stolů interpretuje pocit z budouc-
nosti. Racionalismus s minimalistickým nádechem má silný 
dopad na styl, přičemž vrchol elegance, jemné povrchové 
úpravy a dokonalé zpracování generuje dokonalé spojení 
funkčnosti a designu a vizuální přitažlivost. Jemné materi-
ály a vynikající úpravy – kov, kůže a dřevo označují hranici 
designu se silnou identitou v řemeslné výrobě.

Vlajková loď série Officity, která v roce 2016 v Dubaji 
získala cenu za nejkrásnější stůl soutěže „Product Design 
Awards“. Tyto ředitelské stoly se vyznačují tradičním de-
signem a silnými nadčasovými tvary. Luxusní kombinace 
dřevěné dýhy a kůže představuje dokonalý design, který 
je hlavním rysem těchto stolů.



T45

X-TIME WORK

Manažerská kolekce T45 se vyznačuje ex-
trémně čistými liniemi a  silnou osobností. 
Představuje příjemné pracovní prostředí se 
stylovou kombinací mezi staršími a novějšími 
estetickými trendy. Na první pohled se ma-
sivní design série T45 vyznačuje spoji, které 
jsou k sobě připojené pod úhlem 45°. Rohové 
stoly jsou opatřeny boxy, které jsou doplněny  
o úložné prostory.

Manažerská kolekce X-TIME WORK je dostupná ve třech variantách – Stop, Ring, Next.  
Každá podnož se vyznačuje odlišným designem a provedením.

Stop: kombinace stále populárního klasického 
stylu s moderním designem. Podnož poskytuje 
autoritativní image.

Ring: nová kovová podnož, která se vyznačuje 
jednoduchým lineárním designem.

Next: stabilní kovová konstrukce s měkkými 
okrouhlými linkami, složená z válcovaných no-
hou a strukturálním panelem, která poskytuje 
kombinaci různých materiálů.

10 Manažerská pracoviště

X7X8 Manažerská série X7 je řešení s mimořádným minimali-
stickým designem. Stoly se vyrábí ve dvou variantách, 
které se liší podnožím – uzavřené a  otevřené. Díky  
flip-top systému pro vedení kabeláže a prostoru pro ulo-
žení počítačové skříně poskytuje maximální využití funkč-
nosti těchto stolů. Pracovní desky se vyrábějí ve dvou 
variantách – melamin a sklo.

Hlavní předností řady X8 pro top manažerská pracoviš-
tě je organicky tvarovaná podnož a laserem vyřezávaný 
panel. Deska kancelářských stolů je k dispozici ve třech 
barevných variantách nebo ve formě tvrzeného skla s bí-
lým nebo antracitovým podnožím. Konstrukce stolu je 
inspirovaná přírodou a díky tenkým profilům představuje 
tvar stromu, která podtrhuje lehkost.
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Funkčnost operativních pracovišť je důležitá k perfektním výkonům zaměst-
nanců. Variabilita všech našich nabízených řad umožňuje vybavení open-space 
kanceláří sdruženými stoly pro jakýkoli počet uživatelů. Množství úložných pro-
storů a velikost pracovních míst je na každém z uživatelů. Reprezentativní vzhled 
si můžeme přizpůsobit dle vlastních představ výběrem z několika dekorů dřev 
a barev pracovních desek a taktéž výběrem barevnosti podnože.

X5 X4Novinka operativních stolů interpretuje pocit z budouc-
nosti. Racionalismus s minimalistickým nádechem má silný 
dopad na styl, přičemž vrchol elegance, jemné povrchové 
úpravy a dokonalé zpracování generuje dokonalé spoje-
ní funkčnosti a designu a vizuální přitažlivost. Dokonale 
laserem vyřezávaná podnož evokuje růst a rozvoj mysli 
a  pracovních výkonů uživatele. 

Operativní, ale i manažerská série stolů X4 klade důraz 
na detail a výrazný design. Jedná se o nejprodávanější 
řadu ze série Officity, která se vyznačuje LEGO systé-
mem, což zákazníkům umožňuje flexibilitu a variabilnost. 
Sestavu stolů je možné i po zakoupení libovolně tvarově 
upravovat pořízením několika samostatných dílců.

Operativní
pracoviště
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X3
Nejnovější řada X3 byla představena v roce 2017 na celosvětových výstavách 
kancelářského nábytku. Minimalistický vzhled a skvělá cena posouvá tento 
stůl výše. Díky kompatibilitě a množství variant je stůl určen především pro 
operativní kanceláře, open-space prostory, ale i sdružené pracoviště. Řada X3 
nabízí zabudované kontejnery, skříně či boxy s posuvnými dveřmi. Největší 
novinkou tohoto stolu je nový dekor betonu (CL), který je prozatím dostupný 
pouze u této řady.

IDEA+

PRACTIKA

Řada IDEA+ jako nižší řada pro operativní pracoviště reprezentuje moderní 
a stylový kancelářský nábytek s širokým sortimentem doplňků a prvků vyso-
ké užité kvality. Tato řada byla vytvořena zejména pro vybavování velkých  
open-space prostorů a kanceláří pro více lidí. Nabízí se jak stoly s jedním pra-
covním místem, tak sdružené stoly pro libovolný počet zaměstnanců. IDEA+ 
nabízí i boxy, ke kterým jsou připevněny nohy stolu, čímž vzniká velmi vkusné 
a designové pracovní místo.

Jedná se o cenově nejdostupnější řadu vytvořenou speciálně do velkých  
open-space kanceláří. Výroba se zaměřuje na užší sortiment, proto nabízíme 
všechny základní tvarové varianty a doplňky. Ačkoli se jedná o konkurence-
schopnou řadu, jsou použity totožné technologie jako u vyšších řad.

IDEA+  
SIT&STAND
Výškově stavitelný operativní stůl ovládaný 
elektrickým pohonem, který lze zafixovat ve 
výškách v rozmezí 67 – 135 cm, a to celkem 
v pěti možných výškách. Stůl je opatřen dvě-
ma nebo třemi motory – ty jsou umístěny ve 
sloupkách podnože, které se skládají ze tří 
sloupců. Díky struktuře podnože je celková 
nosnost rovna 120 kilogramům. Tyto stoly 
lze doplnit úložnými prostory.
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Chcete udělat dojem na své obchodní partnery a klienty? Správná jednací či 
konferenční místnost musí Vaše klienty zaujmout. I díky tomu docílíte lepší-
ho dojmu a pocitu úspěšné prezentace. Důležitou součástí je zajištění dobré 
akustiky a dostatečného osvětlení, nicméně nejdůležitějším faktorem je jed-
nací stůl a jednací židle. V našem bohatém sortimentu se najde každý.

V naší nabídce naleznete dva typy sklopných stolů, díky kte-
rým lze ušetřit místo. Díky snadné manipulaci s těmito stoly 
lze vytvořit školící pracoviště do různých sestav.

SNADNO A RYCHLE!Jednací
místnosti

Školící 
pracoviště
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Naše židle jsou dokonalou symbiózou komfortu, ergonomie a stylového de-
signu. Možnost volby ze široké škály materiálů, barev a typu podnoží Vám 
nabízí vysokou variabilitu výběru jak kancelářských židlí, tak i konferenčních, 
relaxačních židlí a křesel v kombinaci s konferenčními stolky.

Sedací nábytek

Professional Seating

Zhmotníme Vaše představy...
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Jednací židle Kancelářské židle

židle DAMA židle OLOGRAMžidle DIRECTA

jednací židle DUNE 

jednací židle DIVA

jednací židle DIRECTA
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Multifunkční židle
Série židlí COVE a CLUE jsou moderními multifunkčními řadami židlí, ze kterých 
si vybere opravdu každý. Lze volit téměř z 10 typů podnoží a z desítek barev-
ných kombinací plastů i látek. Každý typ si lze zosobnit dle vlastní představy 
a požadavků. Židle zaujmou svým jednoduchým vzhledem a hodí se do každého 
prostoru – ať už do vlastního domu, kanceláře, letiště, nádraží, restaurace či 
baru, ale také do různých konferenčních a školících místností. 

CLUE

COVE

Professional Seating
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Recepce a vstupní lobby je prvním místem, se kterým se setká návštěvník Vaší 
společnosti. Je tedy velice důležité při jejím výběru nepodceňovat vzhled, design, 
ale i volbu materiálů, který bude splňovat odolnost. Důležitým aspektem je i prak-
tické hledisko pro pracovníky recepce. Prvotní dojem při vstupu do společnosti 
a pohled na recepční pult a okolí může Vaše návštěvníky značně ovlivnit.

Nabízíme dva typy segmentových recepcí, je tedy možné si vytvořit s naší pomocí recepci dle Vašeho přání nebo využít základní sestavy. 

Recepce Z2
s podsvícením Oblá elegance z řady Glass

Recepce Glass Recepce Z2 
Hlavní doménou této produktové řady jsou oblé tvary s kombinací 
melaminových desek a skla sestavitelné do různých obrazců.

Recepce Z2 přináší minimalistický a moderní design, široký výběr  
barev a materiálů, možnost podsvícení a hrany spájené pod úhlem 45°.

Recepce
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Značky KARBOXX a NYX by KARBOXX zaujaly trh netradičním osvětlením, 
jejichž výroba je spojená s novými materiály, technologií a elegancí. Velice 
originální osvětlení za použití uhlíkových a skelných vláken a technologií Fab-
rixx vytvoří nezaměnitelnou tvář každého interiéru. 

DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ
KARBOXX se zabývá pouze výrobou deko-
rativního osvětlení, které plní funkci desig-
nu a základního osvětlení interiéru.

LED OSVĚTLENÍ 
NYX by KARBOXX je specializován pouze 
na technické osvětlení, které se využívá 
především v komerčních prostorech, jako 
jsou kancelářské budovy, letiště, obchody. 
 

Osvětlení



28 Dělící příčky

XWALL je systém architektonických příček navržených pro dokonalou har-
monii interiéru za pomoci moderních technologií. Mluvíme zde o nástroji, jak 
vždy vytvořit funkční a moderní prostor umožňující jakoukoliv transformaci 
v průběhu času a přitom nepřerušovat chod firmy.

Systém XWALL nabízí 5 druhů dělících příček, 
přičemž každá řada disponuje osobitými vlast-
nostmi. Jednotlivé XWALL moduly jsou navzá-
jem kompatibilní. Zkombinováním v jeden celek 
lze dosáhnout koordinovaného designu a nalézt 
obrovské množství řešení přímo na míru. Nejdů-
ležitější prvky XWALL jsou patentovány.

Rozměry profilů: 
100 x 40 mm  /  55 x 40 mm

Maximální výška příček: 3 340 mm

Tloušťky skel: 10 mm  /  12 mm

Druhy zasklení: 
jednoduché zasklení (jednosklo)
dvojité zasklení (dvojsklo)

Vzduchové neprůzvučnosti: 
od 33 do 48 dB

Rozměry dveřního křídla: 
šířka 1000 mm
výška dveří shodná s výškou příčky

Šířky skříní: 
500 mm  /  1000 mm

Dělící příčky
XWALL
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Akustické doplňky jsou jedinečnou sekcí pro vybavování kanceláří. Díky těmto doplň-
kům můžeme dosáhnout v uzavřeném prostoru požadované akustické kvality. Použitím 
snížíme dobu dozvuku a zlepšíme poslechové podmínky. Trojúhelníkový tvar a zeslabené 
okraje perfektně pohlcují zvuk. V našem sortimentu nabízíme dělící paravány s kotvením 
ke stolu, panely na zeď, ale i závěsné panely ke stropu. Nedílnou součástí je taktéž LED 
osvětlení ve dvou variantách. S velkou škálou výběru barev můžeme kanceláře sjednotit 
se sedacím nábytkem, u kterého se používá stejné čalounění. 

Akustické
doplňky

Akustické panely CLOAK
Trojúhelníkový závěsný panel s jednoduchým designem lze montovat na zeď 
a strop, případně nechat zavěsit na stropní lanka. Panely lze zkombinovat 
s integrovaným LED osvětlením EASY a TRIANGLE z kolekce LightSound. 
Kvalitní materiály zaručují jednoduchou údržbu.

Parametry:
Povrch pohlcující zvuk:
a)  panel přisazený ke stropu/stěně: 0,33 m2

b)  zavěšený panel: 0,66 m2 
Vnitřní složení: polyesterová vlákna s hustotou 50 kg/m3

Vnější povrch: látka Trevira v různých barvách
Tloušťka: 40 mm
Upevnění: suchá montáž na plastové háčky nebo lanka 



32 Akustické doplňky

Akustické paravány Osvětlení EASY a TRIANGLE
Dělící akustické paravány nabízíme ve dvou provedeních – rámové a bezrámové. Stejně jako v případě 
dalších našich paravánů i tyto stolové paravány lze doplnit kabelovými žlaby nebo výklopnými koši. Volně 
stojící paravány mohou být doplněny o kolečka nebo o fixní podnoží. 

Nové typy osvětlení spadající do kategorie Light&Sound se kombinují 
s akustickými panely Cloak. Nabízíme dva typy osvětlení – jednoduchý 
LED pásek EASY a trojúhelníkové LED osvětlení TRIANGLE. 

Bezrámové paravány
Vždy uchyceny do kolejnice stolu 
Výška (cm): 33,1 / 41,5

Rámové paravány
Vždy ukotveny konzolami 
Výška (cm): 39 / 54 / 109  / 144 / 180

EASY

TRIANGLE

Závěsné svítidlo se skládá z hliníkového profilu s plastovými úchyty, díky 
kterým se připevňují k akustickým panelům. Na jeden spínač lze napojit 
až 6 kusů tohoto světla.
Napětí: 240 V  |  Zdroj: 15 W LED 1290 lm, CRI 80  |  UGR <19

Toto trojúhelníkové světlo s hliníkovými profily a vysoce účinnými mi-
kroprismatickými difuzory může být kombinováno tak, aby vytvářelo 
kompozici s trojúhelníkovými akustickými panely.
Napětí: 240 V  |  Přímé světlo: 51 W LED 4515 lm
Přímé a nepřímé světlo: 95 W LED 8385 lm  |  UGR <19
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Betacryl
Betacryl je obnovitelný a teplem snadno tvarovatelný materiál, který lze bez ob-
tíží zpracovat dřevozpracujícím zařízením. Dvě třetiny jeho složení představuje 
minerál gibbsit, zbytek tvoří akrylová pryskyřice s malým množstvím barviva.  

Tento tvárný materiál je lehce spojitelný, díky dvousložkovému lepidlu a důkladnému zaleštění 
nejsou spoje viditelné. Navíc je voděodolný, nehořlavý, antibakteriální, neporézní a nevytváří 
toxické plyny. Testy prokazují barevnou stálost i po několika letech, a to i při venkovním použití.
Výrobcem Betacrylu je italská firma BTS S.p.A., která investovala do rozvoje bílé barvy a vyrábí 
si vlastní tvarovky ze společného materiálu jako desky v jedné hale, což zaručuje identické od-
stíny. K dispozici jsou i jiná barevná provedení.

Syntetický kámen na přírodní bázi

Firma BTS nabízí nejširší škálu rozměrů desek o různých 
šířkách, délkách i tloušťkách, což v praxi znamená méně 
odpadu, méně práce i spotřebního materiálu.
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META regály
Regály META COMPACT jsou určeny pro pro přehledné ukládání šanonů, složek
a dokumentů v kancelářích.

META kvalita: regály jsou vyrobeny z kvalitního pozinkovaného ocelového plechu pro dlouho-
dobou životnost a vysokou zátěž. 

Povrchová úprava: k dispozici je cenově výhodné pozinkované provedení nebo práškově lako-
vané provedení s vrstvou odolnou proti poškrábání ve světle šedé RAL 7035.

Mnohostranně využitelný regálo-
vý systém se skládá jen ze dvou 
základních komponentů (rámy 
a police), které vytváří komplexní 
regálové řady pro všechny typy 
skladování drobných dílů (např. 
sklady náhradních dílů, příruční 
sklady v průmyslu a dílnách, pro-
dejní sklady v odborných velkoob-
chodech). Regály jsou nabízeny v několika různých výš-

kách i šířkách. Díky tomu je možné navrhnout 
individuální řešení na míru Vaší kanceláře. 
Police jsou výškově nastavitelné v rastru od 
25 mm, jejich polohu a množství lze snadno 
přizpůsobit skladovacím potřebám zákazníka. 
Pro bezpečné uložení dokumentů lze regály 
doplnit uzamykatelnými dveřmi.

Montáž regálů se obejde zcela 
bez nářadí, instalace spočívá  

v zasouvání polic. 

Police jsou výškově nastavitelné 
v rastru 25 mm. 

META COMPACT

META CLIP
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Reference Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Město: Hradec Králové
Realizace: 2016

DATART 
INTERNATIONAL, a.s.
Město: Praha
Realizace: 2017
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PDP, s.r.o.
Město: Nitranské Súčany 
Realizace: 2017

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 
Město: České Budějovice
Realizace: 2016
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Areál Slatina, a.s. 
Město: Brno 
Realizace: 2017

Magna Global Bratislava 
Město: Bratislava 
Realizace: 2014
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Officity s.r.o. 
Město: České Budějovice 
Realizace: 2017

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta 
Město: České Budějovice  |  Realizace: 2016



DŮVODŮ1 PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

80 % zboží máme skladem 

Krátké výrobní lhůty

Flexibilita a individuální přístup 

Záruka 5 let

Více na www.officity.cz

Nabízíme inovativní produkty  
a nejvíce patentovaných produktů za rok

Nabízíme dopravu naší partnerskou logistickou službou  
a montáž profesionálními týmy v celé České a Slovenské republice 

Kontinuální výroba a zaručená možnost  
objednání zboží i po několika letech

Showroomy v České a Slovenské republice 

Mladý a dynamický tým s kreativními nápady

Jsme rychle se rozrůstající společnost  
s dceřinými společnostmi
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Professional Seating



Officity s.r.o. 
Obchodní centrum Vltavín
Františka Ondříčka 52
370 11 České Budějovice
e-mail: officity@officity.cz
tel.: +420 608 222 654

www.officity.cz

Kancelářský nábytek
Sedací nábytek
Osvětlení
Dělící příčky
Akustické doplňky


