
 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
 
i letos jsme pro Vás připravili nový katalog OFFICE DEPOT – platný od 1. dubna 2020.  
 
Nabídka potřeb pro kanceláře se stále vyvíjí, a proto doplňujeme náš sortiment o nové atraktivní produkty a ještě 
více se zaměřujeme na šíři a kvalitu nabízených služeb.  
Sortiment Kancelářských potřeb a doplňků obsahuje nové trendy, barevné varianty sešívaček a děrovaček. Nově 
jsme rozšířili nabídku i u stolních odvíječů Scotch, nůžek, nožů nebo zavazadel, tašek. 
 
Nově naleznete napříč katalogem produkty pod privátní značkou Q-CONNECT, kterou budeme nadále rozšiřovat a 
věříme, že s kvalitou budete spokojeni. Produkty této značky naleznete v oddílech Kancelářské potřeby, Bloky a 
diáře, Xerografický papír, Prezentace nebo Psaní a opravování. 
 
Papír a etikety jsme rozšířili hlavně o plotterové role, univerzální a barevné etikety. Jsme přesvědčeni, že v oddílu 
Obálky a balení oceníte nabídku na bílou průtažnou fólii, která Vám pomůže snížit náklady poštovních balíkových 
zásilek. Produkty značky Q-CONNECT a Donau nejvíce rozšířily oddíl Třídění a archivace, v tomto oddílu je více 
jak 300 novinek.  
 
V Prezentaci najdete nejmodernější světový laminátor GBC Foton 30, který zvládá automatickou laminaci Vašich 
dokumentů, které lze úhledně polepit etiketami z bezdrátového wifi štítkovače DIMO, pro snadné třídění. Drogerii 
jsme rozšířili řadou dezinfekčních čisticích prostředků Sanytol a náhradních náplní do tekutých mýdel. V 
Občerstvení nově naleznete nabídku nádobí značky Tescoma. 
 
V Kancelářské technice jsme zařadili nové řady skartovaček od výrobců Fellowes a Rexel. Tonery nově již 
nenajdete v tištěném katalogu, ale pouze na našem webu, kde je pro Vás připraven „Online vyhledávač“ tonerů a 
inkoustů. Rozšiřujeme nabídku Osobních ochranných pracovních pomůcek, PC sortimentu a příslušenství,    
služeb v oblasti Kancelářského nábytku a židlí, Print managementu.  
Naše divize Technický servis úspěšně roste v prodeji, pronájmech a servisu kopírek a tiskáren. V roce 2019 
jsme opět obhájili ocenění Partner roku společnosti HP.  
 
Nadále aktivně pracujeme s IT službami, staráme se o Vaši IT infrastrukturu, instalujeme počítače, zachraňujeme 
ztracená data, optimalizujeme Vaše WIFI sítě, ale také zajišťujeme bezpečnostní audity.  
Pokračujeme v prodeji služby digitální archivace a schvalování dokumentů – Office CLOUD, celé řešení bez 
vstupních investic do softwaru i hardwaru. Pod názvem DIGITAL SIGNAGE instalujeme „chytré displeje“, určené 
do veřejných prostor k publikování obsahu, informací, multimédií a především reklamy, a to pohodlně z jednoho 
místa.  
 
S obměnou sortimentu je spojeno i vydání nového ceníku, který obsahuje právě zmíněné novinky.  
Opět jsme u mnoha položek pro Vás ceny snížili, v naší nabídce jsou i položky, u kterých jsme museli reagovat na 
vývoj trhu a ceny navýšit. 
 
Prohlédněte si náš nový katalog OFFICE DEPOT – 2020/2021, ať v tištěné nebo v elektronické podobě na 
online.officedepot.cz. Věříme, že zde naleznete ty správné kancelářské potřeby, kvalitní produkty a služby, které 
nejen potěší Vaše oko, ale stanou se též Vašimi pomocníky a nedílnou součástí Vašich kanceláří. 
 
Rád bych Vám při této příležitosti také poděkoval za spolupráci s naší společností a důvěru, kterou nám svými 
objednávkami prokazujete.  
 
Jsme s Vámi, ať už je Vaše kancelář kdekoliv. 
 
Za celý tým Office Depot 
 
S úctou 
Ing. Lukáš Duchoň  
regionální obchodní ředitel 

http://www.online.officedepot.cz/

