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ZIMA PLNÁ DÁRKŮ

Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy a samosprávy a subjekty jimi zřizované a založené.
Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost do 31. 3. 2019 nebo do vyčerpání zásob. Změna dárků vyhrazena.

PAPÍR

Čokoláda
Ritter Sport (100 g)
Připravili jsme pro vás výběr nejchutnějších
variant s čistou čokoládou, s ořechy,
s krémovou náplní či sušenkou nebo
limitovaných zimních příchutí.

CONTRAST
›› Profesionální barevný papír pro tisk na laserových
i inkoustových tiskárnách a kopírkách

›› Nižší gramáž je vhodná pro tisk dokumentů či letáků,
››

vyšší gramáž doporučujeme pro výrobu diplomů,
karet či barevných rozlišovačů dokumentů
Balík 500 listů (80 g/m²) nebo 250 listů (120 a 160 g/m²)

mix 2 balíků + dárek
bal. 500 listů A4

80 g/m²  mix barev

HA9-3222290

bal. 250 listů A4

160 g/m²  mix barev

HA9-3222477

bal. 500 listů A4

80 g/m²  intenzivní modrá

HA9-3221955

bal. 250 listů A4

160 g/m²  intenzivní modrá

HA9-3222170

bal. 500 listů A4

80 g/m²  intenzivní červená

HA9-3221444

bal. 250 listů A4

120 g/m²  intenzivní červená

HA9-3096902

bal. 250 listů A4

160 g/m²  intenzivní červená

HA9-3221619

bal. 500 listů A4

80 g/m²  intenzivní žlutá

HA9-3219016

bal. 250 listů A4

120 g/m²  intenzivní žlutá

HA9-3096797

bal. 250 listů A4

160 g/m²  intenzivní žlutá

HA9-3219784

bal. 500 listů A4

80 g/m²  intenzivní oranžová

HA9-3218920

bal. 250 listů A4

160 g/m²  intenzivní oranžová

HA9-3218927

bal. 500 listů A4

80 g/m²  intenzivní zelená

HA9-3220194

bal. 250 listů A4

120 g/m²  intenzivní zelená

HA9-3097224

bal. 250 listů A4

160 g/m²  intenzivní zelená

HA9-3220460

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově modrá

HA9-3213959

bal. 250 listů A4

120 g/m²  pastelově modrá

HA9-3097070

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově modrá

HA9-3214003

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově žlutá

HA9-3213625

bal. 250 listů A4

120 g/m²  pastelově žlutá

HA9-3096587

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově žlutá

HA9-3213723

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově zelená

HA9-3214272

bal. 250 listů A4

120 g/m²  pastelově zelená

HA9-3096958

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově zelená

HA9-3214947

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově růžová

HA9-3215006

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově růžová

HA9-3215889

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově krémová

HA9-3216332

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově krémová

HA9-3216384

bal. 500 listů A4

80 g/m²  pastelově lososová

HA9-3218405

bal. 250 listů A4

160 g/m²  pastelově lososová

HA9-3218696

bal. 500 listů A4

80 g/m²  šeříkově fialová

HA9-3217199

bal. 250 listů A4

160 g/m²  šeříkově fialová

HA9-3217430

1 balík + dárek
bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově modrá

HA9-3214190

bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově žlutá

HA9-3213724

bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově zelená

HA9-3214962

bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově růžová

HA9-3215996

bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově krémová

HA9-3216802

bal. 500 listů A3

80 g/m²  pastelově lososová

HA9-3218766

bal. 500 listů A3

80 g/m²  šeříkově fialová

HA9-3217631

Získejte dobrý pocit z nákupu kancelářského papíru. Náš barevný papír CONTRAST a recyklovaný papír BRIGHT WHITE
(str. 5) je certifikovaný FSC a EU Ecolabel, což zaručuje původ ze šetrně obhospodařovaných lesů a snížení dopadu na
životní prostředí ve srovnání s podobnými papíry na trhu. Šli jsme ještě dál a zavázali se kompenzovat zátěž z těžby, výroby
a dodání na sklad účastí na velkých projektech na energie z obnovitelných zdrojů, certifikovanou jako CO2 Neutral.
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TISKNĚTE BAREVNĚ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Objednejte si papír
HP Premium a odměňte se
dárkem značky Kitl
počet balíků

objednací kód

10 balíků + medovina

HA9-122440

15 balíků + sada sirupů

HA9-122440

50 balíků + zázvor

HA9-122440

Sada sirupů Smrkáček BIO
a Meducínka
Smrkáček z mladých smrkových výhonků
v BIO kvalitě s vitamínem C a třtinovým
cukrem přispívá k normální funkci dýchacího
systému. Meducínka se vyrábí ze zahuštěné
jablečné šťávy, propolisu a léčivých
bylinek – rakytníku, echinacey, aceroly
a šípku. Obsahuje vitamín C (2 × 250 ml).

Kitl Medovina
Několikrát oceněná medovina se
vyrábí za studena, čímž si uchovává
příznivé vlastnosti medu. Obsahuje
výtažky z léčivých bylin v BIO
kvalitě – mateřídoušky, voňatky,
květu lípy a bezu. Je slazena
zahuštěnou hroznovou šťávou a není
dolihovaná (alk. 12 %; 500 ml).

Kitl Eligin BIO
Extra silný zázvor na podporu imunity s vitamínem C.
Je vyrobený z vysoce kvalitního BIO zázvoru
s vysokým množstvím účinných látek 6-gingerolu
a 6-shogaolu. Jako doplněk stravy přispívá především
k přirozené obranyschopnosti imunitního systému
a má antioxidační účinek. Je plněný do speciálních
kapslí pro potlačení pálivé chuti (120 kapslí).

• Značkový kancelářský papír špičkové kvality a bělosti (CIE 170)
pro barevný tisk a kopírování
• Použitá technologie ColorLok® vám zajistí mimořádně živé barvy a sytou černou
• U inkoustových tiskáren díky ColorLok® technologii
výrazně uspoříte náklady za cartridge
• S TearStrip komfortně otevřete každý balík snadno a rychle pomocí pásky
• Balík 500 listů A4 80 g/m2; 5 balíků v kartonu
ColorLok® technologie
Technologie ColorLok® přemění papír na plátno mnoha možností. Přísady vstřikované během
výroby papíru umožňují, aby papír ﬁxoval pigmenty na povrchu a nebyly absorbovány hluboko
ve vláknech papíru. Díky tomu jsou barvy živé, černá výraznější a schnutí rychlejší.

PAPÍR

Bělicí zubní pasta
Swissdent Extreme (50 ml)
Vysoce účinné složení s přírodními enzymy a peroxidem
vápenatým neutralizuje kyseliny v ústech a zároveň
účinně odstraňuje vnější výrazné pigmentace.

IQ TRIO PREMIUM
››
››
››
››
››

Doporučený do náročných podmínek s požadavkem na rychlost tisku
Využívá unikátní technologii TRIOTEC®
Mimořádně vysoká bělost (CIE 170)
Vhodný pro jednostranný i oboustranný tisk,
inkoustové a laserové tiskárny a kopírky
5 balíků v kartonu;
balík 500 listů 80 g/m2

30 balíků + dárek

A4

HA9-503674

15 balíků + dárek

A3

HA9-654811

Med medovicový lipový
z včelí farmy Fikarovi (140 g)

SAMOLEPICÍ OBÁLKY
›› Švýcarské obálky ELCO pro profesionální prezentaci
›› Velké formáty pro zasílání dokumentů,
obchodních nabídek a katalogů

›› Vnitřní tisk, samolepicí s krycí páskou
›› Rozšířené dno 2,0 cm u formátů C4+ a B4+

V Čechách jsme v roce 2018
sázeli na pozemcích Lesní správy
Orlík nad Vltavou.
Vlivem výkyvů počasí a především extrémních přísušků z let
2015 a 2017 došlo v této lokalitě ke kalamitní gradaci lýkožrouta
smrkového a celkovému znehodnocení značné části pozemků.
Nově byly vysazeny jehličnaté stromy, a to zejména smrky, které
jsou pro danou lokalitu nejvhodnější.

bal. 200 ks + dárek

B4+

35,3 × 25,0 cm

120 g/m²

HA9-645060

bal. 200 ks + dárek

C4+

32,4 × 22,9 cm

120 g/m²

HA9-861400

bal. 250 ks + dárek

C4

32,4 × 22,9 cm

120 g/m²

HA9-804209

30 873
stromů
vysazeno

V rámci ekologického programu Stromy pro život® bylo
tedy od roku 2003 vysazeno celkem 565 406 stromů.

POMOCI NÁM V ROCE 2019 MŮŽETE I VY, NAŠI ZÁKAZNÍCI.
Za každých 50 prodaných balíků papíru Office Depot® vysadíme 1 strom.
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Svíticí přívěsek LEGO®
Star Wars™ (v. 9,5 cm)
Figurka s motivem Yoda a R2D2.

ADVANCED
›› Papír prémiové kvality a extrémní bělosti (CIE 170)
›› Technologie ColorLok® zaručuje ostrý text a živé barvy
›› Advanced Daily Printing 80 g/m² je vyrobený technologií
TRIOTEC® pro dosažení nejvyšší možné kvality tisku

›› Advanced Laser 90 g/m² přináší dokonalé výtisky
››

na všech typech, především laserových tiskáren,
nekroutí se při vyšších teplotách, nezasekává se
5 balíků v kartonu; balík 500 listů

20 balíků + LEGO Yoda

A4

Daily Printing 80 g/m²

HA9-5322825

20 balíků + LEGO R2D2

A4

Laser 90 g/m²

HA9-5322816

Set instantních nápojů
Whittard (350 g / 450 g)
Potěšte svoje smysly s luxusní
mléčnou čokoládou nebo instantním
čajem s příchutí tureckého jablka od
londýnské firmy Whittard of Chelsea.

BUSINESS
›› Kancelářský papír pro černobílý a příležitostný barevný tisk
›› Vyvážená kvalita a vysoká bělost (CIE 161)
›› 5 balíků v kartonu nebo 2 500 listů
v boxu; balík 500 listů 80 g/m²
45 balíků + dárek

A4

HA9-1453826

9 boxů + dárek

A4

HA9-1456200

22 balíků + dárek

A3

HA9-1454307

Francouzská kosmetika
Yves Rocher
Zimní edice s obsahem bambuckého másla - krém
na ruce (75 ml) a balzám na rty (4,8 g) s vůní
červeného jablka, zlatého čaje nebo karité.

BRIGHT WHITE
›› Unikátní, vysoce bílý 100% recyklovaný papír (CIE 150)
›› Speciální technologie ColorLok® zaručuje
sytější černou a živější barvy

›› Výjimečný ekologický profil včetně kompenzace
za uhlíkovou stopu CO2 Neutral

›› 5 balíků v kartonu; balík 500 listů 80 g/m²
20 balíků + balzám a krém Červené jablko

A4

HA9-5226498

15 balíků + krém Zlatý čaj

A4

HA9-5226498

2 balíky + balzám Karité

A3

HA9-5226489

www.online.officedepot.cz
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OBÁLKY A BALENÍ

Oreo Original kakaové sušenky s náplní
s vanilkovou příchutí (176 g)

SNÍMATELNÉ ETIKETY
›› Etikety dobře drží, jsou ideální pro jakékoliv
krátkodobé označování např. složek či poznámek

›› Umístění etiket se dá na běžně používaných
››

››
››
››
››

površích několikrát upravit (např. šanonech,
elektronice, sklu, kovu nebo plastech)
Neonové etikety snadno upoutají pozornost, jsou
ideální pro vytvoření dobře viditelných označení,
při prodeji výrobků, promočních aktivitách
nebo speciálních nabídkách
Stick&Lift technologie umožňuje odejmutí
etikety bez zanechání stop po lepidle
Vhodné pro laserové tiskárny a kopírovací
stroje. Lze použít i pro inkoustové
tiskárny (kromě neonových etiket)
Certifikace FSC u bílých etiket
Software a šablony zdarma na
www.avery-zweckform.cz

A

B

C

mix 2 bal. + dárek

D

E

F

rozměry (mm)

ks na archu

A

bal. 4 725 + 945 ks

25,4 × 10,0

189 (7 × 27)

 bílá

HA9-626447

B

bal. 2 000 + 400 ks

35,6 × 16,9

80 (5 × 16)

 bílá

HA9-626898

C

bal. 675 + 135 ks

63,5 × 29,6

27 (3 × 9)

 bílá

HA9-562464

D

bal. 525 + 105 ks

63,5 × 38,1

21 (3 × 7)

 bílá

NOVINKA HA9-626449

E

bal. 250 + 50 ks

96,0 × 50,8

10 (2 × 5)

 bílá

NOVINKA HA9-626448

F

bal. 1 200 + 240 ks

45,7 × 21,2

48 (4 × 12)

 bílá

HA9-562469

F

bal. 960 ks

45,7 × 21,2

48 (4 × 12)

 modrá

HA9-562471

F

bal. 960 ks

45,7 × 21,2

48 (4 × 12)

 červená

HA9-562470

F

bal. 960 ks

45,7 × 21,2

48 (4 × 12)

 žlutá

HA9-562473

F

bal. 960 ks

45,7 × 21,2

48 (4 × 12)

 zelená

HA9-562472

G

bal. 350 ks

99,1 × 38,1

14 (2 × 7)

 neonově červená

HA9-817386

G

bal. 350 ks

99,1 × 38,1

14 (2 × 7)

 neonově žlutá

HA9-817387

G
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barva

Ruční
odvíječ Tesa

NKA

NOVI

BALICÍ PÁSKA
›› PVC výztuha vysoce odolná proti roztržení
›› Lepidlo z přírodního kaučuku
zaručuje vynikající přilnavost
Vysoce bezpečné uzavírání zásilek
Pro balení a svazování těžkých předmětů
Plynulé a tiché odvíjení
50,0 mm × 66,0 m

››
››
››
››

6 ks + dárek

 čirá

HA9-790624

6 ks + dárek

 hnědá

HA9-790625

Set Nivea tělové mléko
a sprchový krém (2x 250 ml)

MANUÁLNÍ STOLNÍ
ODVÍJEČ
›› Univerzální odvíječ balicí pásky s návinem
do 66 m a šířkou do 50 mm

›› Lze vkládat dvě úzké pásky
různých šířek a barev

NKA

NOVI

›› Použití ve výrobě a skladech,
pro balení menších zásilek a pro
svazkování balicího papíru
HA9-723272

ks + dárek

Variace čajů London
Fruit & Herb (30 sáčků)

ETIKETY NA OZNAČOVÁNÍ,
ČÍSLOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ
A
B
C
C
D
D
E
E
F
G
H
H

bal. 18 900 ks + dárek
bal. 5 200 ks + dárek
bal. 4 000 ks + dárek
bal. 4 000 ks + dárek
bal. 2 400 ks + dárek
bal. 2 400 ks + dárek
bal. 800 ks + dárek
bal. 800 ks + dárek
bal. 400 ks + dárek
bal. 200 ks + dárek
bal. 100 ks + dárek
bal. 100 ks + dárek

rozměry (mm)

ks na archu

25,4 × 10,0
52,5 × 21,2
48,5 × 25,4
48,5 × 25,4
70,0 × 36,0
70,0 × 36,0
105,0 × 74,0
105,0 × 74,0
105,0 × 148,0
210,0 × 148,5
210,0 × 297,0
210,0 × 297,0

189 (7 × 27)
52 (4 × 13)
40 (4 × 10)
40 (4 × 10)
24 (3 × 8)
24 (3 × 8)
8 (2 × 4)
8 (2 × 4)
4 (2 × 2)
2 (1 × 2)
1
1

›› Pomocí bílých etiket označíte sortiment či inventář
HA9-130644
HA9-680614
 bílá
HA9-684701
 bílá
HA9-947978
 5 barev
HA9-130600
 bílá
HA9-691548
 5 barev
HA9-130601
 bílá
HA9-614466
 5 barev
NOVINKA HA9-130603
 bílá
NOVINKA HA9-130604
 bílá
HA9-130602
 bílá
HA9-361444
 5 barev
 bílá

nebo vylepíte dlouhodobé oznámení

›› Díky barevným etiketám zdůrazníte obsah textu, obrázku či sdělení
›› V balení barevných etiket je 5 barev po 20 arších
(bílá, žlutá, červená, zelená, modrá)

›› Vhodné pro potisk v inkoustových a laserových tiskárnách

A

B

C

D

E

F

G

H

www.online.officedepot.cz
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čtverečkovaný

A5

HA9-794251

linkovaný

A5

HA9-794252

čtverečkovaný

A4

HA9-794253

linkovaný

A4

HA9-794254

B

rá

+

• Ultraodolný, lehký, téměř nezničitelný,
zároveň však elegantní a stylový zápisník
• S černou boční dvojitou spirálou
• Desky z vysoce odolného polypropylenu
• Extra jemný a hladký papír Optik paper
gramáže 90 g/m2; 90 listů
• Záložka a pravítko v jednom

od

Zápisník Oxford URBAN

če
rn
om

PSANÍ A OPRAVOVÁNÍ

Kup dva libovolné
zápisníky a získej 1 ks
PILOT G-2 zdarma

Orbit žvýkačky Spearmint
v dóze (46 dražé)

ZÁLOŽKY
›› Samolepicí popisovatelné záložky v super silném

A

provedení vhodné i na vertikální lepení např. na monitor

›› Dvě třetiny průhledné – nezakrývají přelepený text
›› Plastové záložky jsou popisovatelné

C

propisovací tužkou či markerem

›› Rozměry: 25,4 × 38,0 mm (A), 50,8 × 38,1 mm
(B), 25,4 × 43,2 mm (C), 23,8 × 43,1 mm (D)
mix 2 bal. + dárek
D

E

HA9-774893

A

bal. 3 ks

supersilné

 červená/žlutá/modrá

B

bal. 3 ks

supersilné

 růžová/zelená/oranžová HA9-774897
 mix barev

C

bal. 4 ks

do pořadačů

D

ks

podpis

E

bal. 3 ks

šipky

Kolekce ovocno-bylinných
čajů Teekanne LOVE (30 sáčků)

HA9-185136
HA9-232777

 mix barev

HA9-774898

C
B

BAREVNÉ BLOČKY
›› Silné lepicí bločky, ideální i pro vertikální lepení
›› Každý bloček je jednotlivě balený
›› 90 listů v bločku (76,0 × 76,0 mm)

A

nebo 45 listů v bločku
(127,0 × 203,0 mm)

E

mix nad 750 Kč + dárek

28

A

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 Bangkok

HA9-700200

B

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 Bora Bora

HA9-700201

C

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 Rio

HA9-700202

D

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 Marrákeš

HA9-700204

E

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 Miami

HA9-700205

F

bal. 6 ks

76,0 × 76,0 mm

 chřestová

HA9-323110

G

bal. 2 ks

127,0 × 203,0 mm

 neonově zelená/fuchsie

HA9-899515

tel.: 800 154 322
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D

F
G

Pivo Pilsner Urquell
(0,33 ml)

Kapesní vysouvací
nůž (mix barev)

LAKOVÝ POPISOVAČ MMP20
›› Na olejové bázi, vhodný na různé povrchy,
vysoká sytost stopy

›› Odolný proti vodě a vysokým teplotám
›› Šíře stopy: 4,0 mm; délka stopy: 240 m

KULIČKOVÉ PERO KACHIRI
›› Kuličkové pero se stiskací mechanikou, průhledným tělem
››
››

a pogumovaným úchopem skvěle padne do ruky
Vylepšené složení inkoustu
Šíře stopy: 0,5 mm; modrá náplň

12 ks + dárek

 modrá

HA9-284849

mix 12 ks + dárek
ks

 černá

HA9-271220

ks

 bílá

HA9-271222

ks

 červená

HA9-271221

ks

 žlutá

HA9-271225

ks

 modrá

HA9-271223

ks

 zelená

HA9-271224

3+1 zdarma

Bílý lakový
popisovač PX20

LAKOVÝ POPISOVAČ PX20
›› Vhodný na dřevo, sklo, keramiku, kámen, plasty, pružné
nebo gumové materiály; vysoká sytost stopy

KULIČKOVÉ PERO

›› Šíře stopy: 2,2–2,8 mm

›› Jednorázové kuličkové pero s dokumentním inkoustem
›› Výjimečně odolná kulička z karbidu wolframu
›› Šíře stopy: 0,4 mm; délka stopy až 3 000 m
3 ks + 1 ks zdarma

 modrá

HA9-913567

3 ks + 1 ks zdarma

 černá

HA9-913570

3 ks + 1 ks zdarma

 červená

HA9-913568

3 ks + 1 ks zdarma

 zelená

HA9-913569

mix 6 ks + dárek
ks

 černá

HA9-501199

ks

 bílá

HA9-501490

ks

 červená

HA9-501203

ks

 žlutá

HA9-501206

ks

 modrá

HA9-501130

ks

 zelená

HA9-501124

ks

 stříbrná

HA9-501131

ks

 zlatá

HA9-501132

4+1 zdarma

4+1 zdarma

PERMANENTNÍ
POPISOVAČ 8566

LINER 4611 F

›› Permanentní popisovač

›› Velmi jemný plastový hrot
›› Speciální nevysychavý

›› Liner v trojhranném
designu s ERGO držením

s inkoustem na alkoholové bázi

›› Píše na většinu povrchů
›› Odolný vůči vodě
a teplotě do 100 °C

››

›› Šíře stopy: 2,5 mm; kulatý hrot
4 sady + 1 sada zdarma

 4 barvy

HA9-279856

inkoust, vydrží
i 14 dní bez víčka
Šíře stopy: 0,3 mm; délka
stopy: až 1 500 m

4 sady + 1 sada zdarma

 4 barvy

HA9-615994

www.online.officedepot.cz
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PSANÍ A OPRAVOVÁNÍ

Pastelky Faber-Castell
(12 barev)

4+1 zdarma

BLOK
›› Vysoce kvalitní kroužkové

POPISOVAČ MULTIMARK 1523

bloky v nádherných barvách

›› Pevné desky z polypropylenu
zajistí bloku dlouhou životnost

›› Permanentní popisovač vhodný k psaní na všechny

›› Extra hladký papír
›› Dodáváme v mixu

hladké povrchy – CD, sklo, kov, plast

›› Součástí je pryž pro smazání permanentního inkoustu
›› Šíře stopy: 0,4 mm

náhodných barev

›› 90 listů, 90 g/m²

mix 10 ks + dárek
4 ks + 1 ks zdarma

A4

čtverečkovaný

HA9-115500

ks

 černá

HA9-259411

4 ks + 1 ks zdarma

A4

linkovaný

HA9-115499

ks

 modrá

HA9-700344

4 ks + 1 ks zdarma

A5

čtverečkovaný

HA9-115502

A5

linkovaný

HA9-115501

ks
ks

 červená

4 ks + 1 ks zdarma

 zelená

HA9-920240
HA9-593182

Krém na ruce
Nivea Soft (50 ml)

Balzám na rty Labello
Lip Butter (19 ml)

LEPICÍ
PÁSKA

LEPICÍ PÁSKA
INVISIBLE

›› Velice pevné a silně lepicí
››
››
››

›› Bankovní páska neviditelná

transparentní pásky
v ekonomickém balení
Univerzální využití
Obsahují ekologicky
šetrné lepidlo bez
rozpouštědel
Balení obsahuje 10 ks

5 bal. + dárek

››
››

15,0 mm × 10,0 m

HA9-555711

5 ks + dárek

Tyčinka
Snickers (50 g)

HA9-482760

KOREKČNÍ
STROJEK
›› Unikátní jednorázový

›› Lepicí tyčinka na papír,

210

19,0 mm × 33,0 m

Tyčinka Lion
King (60 g)

LEPICÍ
TYČINKA
››
››
››

na papíře, nezanechává
stopu na fotokopii
Popisovatelná; nežloutne;
snadno odtrhnutelná rukou
Obsahuje ekologicky šetrné
lepidlo bez rozpouštědel

korekční strojek

karton, fotografie
Vypratelná při 40 °C
Neobsahuje rozpouštědla
Vyrobeno v ČR

›› Dodáváme
››

v náhodném
barevném mixu
Délka pásky: 8,0 m;
šíře stopy: 4,2 mm

12 ks + dárek

8g

HA9-314021

6 ks + dárek

15 g

HA9-851410

mix 5 ks + dárek

6 ks + dárek

20 g

HA9-403752

ks

kolmý

 mix barev

HA9-200726

3 ks + dárek

40 g

HA9-647847

ks

kolmý

 mix černá/bílá

HA9-200724

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

Kuličkové pero Pilot Acroball
• se stiskacím mechanismem a ergonomickým tvarem úchopu
• inkoust na olejové bázi pro opravdu hladké psaní
• rychle schnoucí a voděodolný inkoust
• píše podle barvy těla
kuličkové pero

černá

HA9-516431

kuličkové pero

červená

HA9-516432

kuličkové pero

modrá

HA9-516430

3+1 ZDARMA

DÁREK: 1× ACROBALL
(mix barev, barva dárku není volitelná)

PSANÍ A OPRAVOVÁNÍ

Magnetický držák
na popisovače

POPISOVAČ NA SKLO
A SKLENĚNÉ TABULE
›› Kombinuje výhody tabulových a křídových popisovačů
›› Inkoust s výbornou krycí schopností,
smazatelný zasucha, nezanechává stopy

›› Je vhodný pro neporézní povrchy (sklo, zrdcadlo),
vynikající i na tmavých podkladech

›› Šíře stopy: 2,0–3,0 mm
 5 barev

HA9-600488

1 sada + dárek

 5 barev

HA9-600489

5 ks + dárek

 bílá

HA9-600487

5 ks + dárek

 černá

HA9-600486

2+1 zdarma

2+1 zdarma

KOREKČNÍ STROJEK

KOREKČNÍ
STROJEK

›› Jednorázový korekční strojek
s ergonomickým úchopem

›› Vysoce kvalitní páska z polyesterového
››
››
››
››

›› Jednorázový korekční

filmu je odolná vůči přetrhnutí
Speciálně navržená špička zabraňuje
přetáčení pásky na bok
Vhodné pro praváky i leváky
Samonavíjecí mechanismus
Délka pásky: 10,0 m;
šíře stopy: 4,2 mm

2 ks + 1 ks zdarma

kolmý

››
››

HA9-280063

2 pera STABILO®
pointball®

LINER POINT 88
›› Tenký inkoustový liner
›› Vhodný pro psaní i rýsování podle šablony nebo
››
››
››

pravítka, kreslení a skicování, podtrhávání
a barevné strukturování textu
Vysoká odolnost proti vysychání –
vydrží až 24 hodin bez víčka
Hrot v kovovém pouzdru zajistí dlouhou životnost
Šíře stopy: 0,4 mm

1 sada + dárek

212

1 sada + dárek

 15 barev

tel.: 800 154 322

HA9-854102

objednavkacz@officedepot.eu

strojek s kvalitní korekční
páskou ve tvaru myši
Umožňuje okamžité
přepsání; vysoká
kvalita překrytí textu
Délka pásky: 6,0 m;
šíře stopy: 5,0 mm

2 ks + 1 ks zdarma

classic

HA9-212555

černá

bílá

žlutá

edding 750

HA9-657900

HA9-657657

HA9-222301

edding 751

HA9-315595

HA9-140847

HA9-412869

edding 780

HA9-600470

HA9-600471

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Deodorant Fa Divine
Moments (150 ml)

Zubní pasta
Vademecum (75 ml)

TEKUTÉ LEPIDLO

KOREKČNÍ STROJEK
VYMĚNITELNÝ

›› Lepidlo se speciálním

›› Okamžitá možnost přepsání opraveného textu,

››
››

aplikátorem pro různá
nanášení – úzká nebo
široká aplikace lepidla
Vhodné na různé materiály
Obsah: 100 g

››
››
››

mix 10 ks + dárek
ks

trasparentní

Klovatina

HA9-474458

3 ks + dárek

strojek

HA9-425889

ks

bílá

Gamafix

HA9-485468

6 ks + dárek

náplň

HA9-215014

Deodorant Fa Divine
Moments (150 ml)

Zubní pasta
Vademecum (75 ml)

LEPICÍ TYČINKA

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO
A PROUŽKY

›› Lepicí tyčinka na papír,
karton, fotografie

›› 90 % lepicí hmoty
››
››
››

je vyrobeno
z obnovitelných zdrojů
Nevysychá – min.
trvanlivost 2 roky
Vypratelná při 30 °C
Neobsahuje rozpouštědla

›› Lepidlo - vhodné k lepení
››

savých i nesavých materiálů,
pro interiér i exteriér
Proužky - oboustranně
lepící na různé materiály,
udrží až 2 kg

15 ks + dárek

10 g

HA9-342010

3 ks + dárek

50 g

100% lepidlo

HA9-215584

10 ks + dárek

20 g

HA9-342020

5 ks + dárek

8g

100% lepidlo, gel

HA9-308129

5 ks + dárek

40 g

HA9-342040

5 ks + dárek

10 proužků

lepicí proužky FIX

HA9-308128

Zubní pasta
Vademecum (75 ml)

Deodorant Fa Divine
Moments (150 ml)

LEPICÍ ROLLER

VTEŘINOVÉ
LEPIDLO

A

›› Lepicí roller s patentovanou

›› Univerzální voděodolné

››
››
››

vteřinové lepidlo

›› Vhodné pro lepení porcelánu,
keramiky, plastů, gumy,
kůže, dřeva a kovů
mix 5 ks + dárek

214

na kopiích nezanechává tmavé okraje a stíny;
papír se nekrabatí; nezasychá ve strojku
Kazeta vyrobena z minimálně
50% recyklovaných materiálů
Vyměnitelná náplň; zasouvací špička rolleru
Délka pásky: 12,0 m; šíře stopy: 4,2 mm

flexibilní špičkou, která se
automaticky přizpůsobuje povrchu
Vhodný na papír, karton, fotografie
Bez rozpouštědel
Délka stopy: 16,0 m;
šíře stopy: 8,4 mm

B

C

D

A

3 ks + dárek

permanentní

strojek

HA9-329652

B

3 ks + dárek

nepermanentní

strojek

HA9-516232

ks

tekuté

3g

HA9-259628

C

6 ks + dárek

permanentní

náplň

HA9-223659

ks

gel

3g

HA9-215484

D

6 ks + dárek

nepermanentní

náplň

HA9-190190

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

OBJEDNEJTE PRODUKTY ŘADY OPALINE
A ELECTRA A ZÍSKEJTE DÁREK
Blok s gumičkou Pastelini A6
nebo set Angry Birds
K nákupu v hodnotě 290 Kč získejte blok s gumičkou Pastelini A6
nebo k nákupu v hodnotě 990 Kč set Angry Birds - box na svačinu, láhev a vak na záda.
SPISOVÉ DESKY S DRUKEM
›› Průhledné polypropylenové desky; tloušťka 200 µm
›› Pro formáty A4, A5, DL, A6, A7

DESKY S CHLOPNĚMI A GUMIČKOU A4

A

D

›› Polypropylenové desky s kapacitou až 250 listů
›› Rozměry: 24,7 × 32,0 cm; tloušťka 0,5 mm

E KROUŽKOVÝ POŘADAČ ELECTRA A4
›› Čtyřkroužkový pořadač v elektrizujících

B PLASTOVÝ BOX NA SPISY A4
›› Poloprůhledný tříklopý box s gumičkou
›› Rozměry: 33,0 × 24,0 × 3,0 cm; tloušťka 0,6 mm

barvách s kapacitou 130 listů

›› Pevný polypropylen, O-mechanika 20 mm, hřbet 3,2 cm
C KROUŽKOVÝ POŘADAČ OPALINE A4
›› Čtyřkroužkový nebo dvoukroužkový pořadač s kapacitou 70 listů
›› Matný polypropylen, O-mechanika 15 mm, hřbet 2,0 cm

F ZÁVĚSNÝ OBAL NA KATALOGY A4
›› Extra silná 180µm PVC fólie bez obsahu ftalátů
›› Rozměry: 23,5 × 30,5 cm; tloušťka dokumentu až 15 mm

A
A
D

B

F

D

C

E

mix v hodnotě 290 Kč nebo 990 Kč + dárek
A

ks

desky s gum. Opaline

A4

čirá

HA9-251818

D

bal. 25 ks

desky s drukem Opaline

A4

 mix barev

A

ks

desky s gum. Opaline

A4

 modrá

HA9-251820

D

bal. 25 ks

desky s drukem Opaline

A5

 mix barev

A

ks

desky s gum. Opaline

A4

 zelená

HA9-251822

D

bal. 5 ks

desky s drukem Opaline

A6

 modrá

HA9-555901

A

ks

desky s gum. Opaline

A4

 oranžová

HA9-251825

D

bal. 5 ks

desky s drukem Opaline

A7

 modrá

HA9-555902

A

ks

desky s gum. Opaline

A4

 červená

HA9-251839

A

ks

desky s gum. Electra

A4

 tmavě modrá

HA9-251832

B

ks

box Opaline

A4

čirá

HA9-653482

A

ks

desky s gum. Electra

A4

 tmavě zelená

HA9-251831

B

ks

box Opaline

A4

 modrá

HA9-653483

A

ks

desky s gum. Electra

A4

 tmavě růžová

HA9-251830

B

ks

box Opaline

A4

 zelená

HA9-653484

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A4

 tmavě modrá

HA9-555905

B

ks

box Opaline

A4

 oranžová

HA9-653485

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A4

 tmavě zelená

HA9-555906

B

ks

box Opaline

A4

 červená

HA9-653338

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A4

 tmavě růžová

HA9-555907

C

ks

pořadač 4kr. Opaline

A4

čirá

HA9-818330

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A5

 tmavě modrá

HA9-555915

C

ks

pořadač 4kr. Opaline

A4

 modrá

HA9-818335

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A5

 tmavě zelená

HA9-555916

C

ks

pořadač 4kr. Opaline

A4

 zelená

HA9-818332

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

A5

 tmavě růžová

HA9-555917

C

ks

pořadač 4kr. Opaline

A4

 oranžová

HA9-818338

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

DL

 tmavě modrá

HA9-555925

C

ks

pořadač 4kr. Opaline

A4

 červená

HA9-818331

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

DL

 tmavě zelená

HA9-555926

C

ks

pořadač 2kr. Opaline

A4

čirá

HA9-370411

D

bal. 5 ks

desky s drukem Electra

DL

 tmavě růžová

HA9-555927

C

ks

pořadač 2kr. Opaline

A4

 modrá

HA9-370420

E

ks

pořadač 4kr. Electra

A4

 tmavě modrá

HA9-170891

C

ks

pořadač 2kr. Opaline

A4

 zelená

HA9-370418

E

ks

pořadač 4kr. Electra

A4

 tmavě zelená

HA9-170893

C

ks

pořadač 2kr. Opaline

A4

 oranžová

HA9-370428

E

ks

pořadač 4kr. Electra

A4

 tmavě růžová

HA9-170892

C

ks

pořadač 2kr. Opaline

A4

 červená

HA9-370412

F

bal. 10 ks

prospektový obal

A4

čirá

HA9-377666
HA9-555899

HA9-853223

www.online.officedepot.cz
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WORK-LEITZ BALANCE

0

NAJDĚTE ROVNOVÁHU V ŽIVOTĚ I V PRÁCI
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3 KROKY PRO ROVNOVÁHU – WORK-LEITZ BALANCE

1

KUPUJTE VÝROBKY

a sbírejte body

2

3

REGISTRUJTE SE
na www.leitz.com/balance
ZA

150

BODŮ

Krabice Leitz C&S
nebo
Krabice Leitz MyBox

VYBERTE SI
svůj dárek

ZA

ZA

300

1000

BODŮ

Organizér s bezdrátovou nabíječkou Leitz
nebo
Powerbanka Leitz Complete 5200 mAh

BODŮ

Odšťavňovač Philips HR 1855
nebo
Kufr na kolečkách Leitz Complete

www.leitz.com/balance
V soutěži jsou všechny výrobky z řady Leitz Style,
Leitz WOW a laminátory Leitz iLAM.
Všechny produkty ze soutěže Leitz naleznete na našich webových
stránkách www.online.officedepot.cz při zadání slova: stwow18

1.
0

181-.0331..20031.28019
.270- 3
1011
1..2
11

Pákový pořadač WOW 180°

Zásuvka dvoubarevná WOW

● Díky laminaci je povrch pořadače lesklý
a vysoce kvalitní
● Unikátní mechanika Leitz 180°
● Šíře hřbetu 8,0 cm

● Vyrobená z pevného lesklého plastu;
kolmé stohování
● Formát A4; kapacita odkládání 4,0 cm

ks
ks
ks
ks
ks
ks

růžová
modrá
oranžová
zelená
ledově modrá
purpurová

HA9-607401
HA9-607402
HA9-607403
HA9-607404
HA9-607405
HA9-607406

ks
ks
ks
ks

šedá
růžová
modrá
zelená

HA9-855990
HA9-855991
HA9-855992
HA9-855993

Stojan dvoubarevný WOW

Box zásuvkový WOW
● Dvě malé a dvě velké zásuvky
● Součástí je zásuvkový organizér pro menší
předměty
● Rozměry: 28,7 x 27,0 x 36,3 cm (š x v x h)
ks
ks
ks
ks

šedá
růžová
modrá
zelená

HA9-555940
HA9-555941
HA9-555942
HA9-555944

● Jednoduchá organizace dokumentů, časopisů
a katalogů
● Vyrobený z pevného lesklého plastu
● Formát A4; kapacita odkládání 6,0 cm
ks
ks
ks
ks

šedá
růžová
modrá
zelená

HA9-825215
HA9-825216
HA9-825217
HA9-825218

Stojánek na tužky dvoubarevný WOW

Obaly WOW na doklady L A4
● Pevná embosovaná PP fólie 200 µm
● Kapacita 40 listů
● Balení 6 ks, mix barev
bal.

mix barev

● Kalíšek poskytuje dostatek místa pro psací
potřeby, pravítka, nůžky a navíc obsahuje
extra odkladač pro smartphone
● Unikátní design umožnuje zesilování zvuku
uloženého smartphonu
● Rozměry: 9,0 x 10,0 x 10,1 cm (š x v x h)
ks
ks
ks
ks

šedá
růžová
modrá
zelená

HA9-891830
HA9-891831
HA9-891832
HA9-891833

HA9-225306

Archivační krabice Click-N-Store WOW A4

Desky na spisy WOW A4

● Snadno a rychle rozložitelná
● Pevný a lesklý laminovaný povrch
● Rozměry: 28,1 x 20,0 x 36,9 cm (š x v x h)

● S atraktivním uzavíráním na gumičku
● Materiál: PP
● Kapacita 150 listů

ks
ks
ks
ks
ks
ks

růžová
modrá
oranžová
zelená
ledově modrá
purpurová

HA9-223054
HA9-223053
HA9-223056
HA9-223055
HA9-224057
HA9-224058

ks
ks
ks
ks
ks
ks

růžová
modrá
oranžová
zelená
ledově modrá
purpurová

HA9-3331349
HA9-3331346
HA9-3331347
HA9-3331348
HA9-3331344
HA9-3331345

TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

Mléčná čokoláda Willie‘s
Cacao Milk of the Stars (26 g)

PLASTOVÝ ROZLIŠOVAČ
VÍCEBAREVNÝ MAXI A4+
››
››
››
››

Rozlišovač s europerforací v sytých barvách
S pevnými rozlišovacími okraji a popisovatelnou přední stranou
Formát MAXI umožňuje třídit dokumenty v prospektových obalech
Materiál polypropylen

NOVINKA

HA9-477117

ks + dárek

6 listů

ks + dárek

10 listů

HA9-477114

ks + dárek

12 listů

HA9-477113

ILNÉ
NA S NTY,
ME
DOKU PISY,
ČASO NÉ
DROB TY
MĚ
PŘED

Desky s gumičkou
Oxford Soft Touch A4
(mix barev)

ROZŠÍŘENÉ ZÁVĚSNÉ
OBALY A4
››
››
››
››

Velmi pevné obaly nahoře otevřené
Materiál polypropylen, krupičkový povrch
Rozměr rozšířených obalů: 22,0 × 30,0 cm
50 ks v balení

2 bal. + dárek

Švýcarské bonbóny
Halter Berry Mix (40 g)

Tvrdé bonbóny s obsahem ovocných šťáv.

ZÁVĚSNÉ
OBALY A4

ZÁVĚSNÉ
OBALY A4

›› Polypropylen, krupičkový povrch
›› 100 ks v balení

›› Polypropylen, hladký povrch
›› 100 ks v balení

tel.: 800 154 322

55 µm

HA9-640330

Švýcarské bonbóny
Halter Berry Mix (40 g)

Tvrdé bonbóny s obsahem ovocných šťáv.

5 bal. + dárek
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100 µm

HA9-3357333

objednavkacz@officedepot.eu

4 bal. + dárek

75 µm

HA9-3359362

Náušnice s krystaly
Swarovski
Potěšte se oblíbenými náušnicemi z titanu
s křišťálem velikosti 5 mm v barevném mixu čiré Crystal, šeříkově fialkové Tanzanite, růžové
Rose, modro-fialové s odleskem Crystal Volcano.

PLASTOVÝ PÁKOVÝ
POŘADAČ MAXI A4+
›› Díky formátu MAXI A4+ pojme pořadač dokumenty
v prospektových obalech, aniž by z něj vyčnívaly

›› Z vnější i vnitřní strany PP fólie chrání pořadač
a prodlužuje jeho životnost

›› Široká škála office i pastelových barev
›› Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem
›› Spolehlivé zámky (radokroužky) a hřbetní kroužek
pro stabilitu a snadnou manipulaci

›› Výjimečná záruka 10 let na pákovou mechaniku
›› Kapacita 600 listů; šíře hřbetu 8,0 cm
mix 3 ks + dárek
ks

 černá

HA9-478106

ks

 tmavě šedá

HA9-478116

ks

 tmavě zelená

HA9-478115

ks

 zelená

HA9-478108

ks

 limetková

HA9-478118

ks

 světle zelená

HA9-478102

ks

 světle modrá

HA9-478101

ks

 lila

HA9-478105

ks

 modrá

HA9-478107

ks

 tmavě modrá

HA9-478114

ks

 purpurová

HA9-478119

ks

 fuchsiová

HA9-478111

ks

 malinová

HA9-478120

ks

 růžová

HA9-478117

ks

 bordó

HA9-478103

ks

 červená

HA9-478110

ks

 oranžová

HA9-478109

ks

 lososová

HA9-478104

ks

 žlutá

HA9-478113

ks

 bílá

HA9-478112

výjimečně
dlouhá záruka 10 let
na pákovou
mechaniku

spolehlivé
radokroužky zabraňují
rozevírání pořadače

kvalitní ochranné lemování
prodlužuje životnost
pořadače a současně
nepoškozuje nábytek

www.online.officedepot.cz
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TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

Stojan na časopisy
Leitz ve stejné barvě

BOX CLICK-N-STORE A4
›› Stylová skládací krabice s víkem z polaminovaného
kartonu v barvách řady WOW

›› Na dokumenty formátu A4; kapacita 1 800 listů
›› Rozměry: 28,1 × 20,0 × 36,9 cm
(š × v × h)
4 ks + dárek

 modrá

HA9-223053

4 ks + dárek

 růžová

HA9-223054

4 ks + dárek

 zelená

HA9-223055

4 ks + dárek

 oranžová

HA9-223056

4 ks + dárek

 ledově modrá

HA9-224057

4 ks + dárek

 purpurová

HA9-224058

A

Desky s gumičkou
EMBA A4 z lepenky Luxor

B

SKUPINOVÝ BOX
›› Vyrobeno z kvalitní třívrstvé lepenky se zeleným potiskem
›› Na uložení archivačních boxů (A) nebo na 4 ks
››
››
A

bal. 5 ks + dárek

33,0 × 30,0 × 24,0 cm

HA9-341200

B

bal. 5 ks + dárek

33,0 × 30,0 × 29,5 cm

HA9-341201

C

bal. 5 ks + dárek

42,5 × 33,0 × 30,0 cm

HA9-341202

C

NÍ CEN

Kč

PREŠPÁNOVÝ
ROZŘAZOVAČ
›› Limitovaná nabídka

akční cena
bal. 20 ks

 černá

99 Kč

HA9-236160

bal. 20 ks

 tmavě modrá

99 Kč

HA9-236161

bal. 20 ks

 světle modrá

99 Kč

HA9-236162

bal. 20 ks

 tmavě zelená

99 Kč

HA9-236163

bal. 20 ks

 světle zelená

99 Kč

HA9-236164

bal. 20 ks

 žlutá

99 Kč

HA9-236165

bal. 20 ks

 červená

99 Kč

HA9-236166

bal. 20 ks

 růžová

99 Kč

HA9-236167

bal. 20 ks

 fialová

99 Kč

HA9-236168

bal. 20 ks

 oranžová

99 Kč

HA9-236169

tel.: 800 154 322

79

Kč

›› Šířka klopy 7,0 cm
›› Prešpán 350 g/m2
›› Rozměry: 25,0 × 30,5 cm

220

NÍ CEN

A

99

ZÁVĚSNÝ
RYCHLOVAZAČ
A4

Č
AK

A

Č
AK

pořadačů 7,5 cm (B) nebo na 5 ks pořadačů
8,0 cm nebo dokumentů formátu A3 (C)
Boxy nesou označení Ekologicky šetrný výrobek
Uvedený vnitřní rozměr

objednavkacz@officedepot.eu

v mixu pestrých barev

›› Vhodné pro všechny
druhy pořadačů

›› Rozměry:
10,5 × 24,0 cm (š × v)

›› Prešpán Master
240 g/m²
akční cena
bal. 100 ks

79 Kč

HA9-200709

ZÍSKEJTE PRÉMIOVÉ
PRODUKTY ZNAČKY LEITZ
Elektrická sešívačka NeXXt 5532 nebo
box s víkem MyBox L v barevném mixu
A

B

C

D

SPEEDBOX RYCHLE
SLOŽITELNÝ
ARCHIVAČNÍ BOX
A KONTEJNER

G

›› Archivační systém krabic Speedbox
šetří čas a energii při skládání

›› Složení trvá pár vteřin, jedním
pohybem, bez potřeby manuálu

›› Zdvojené uzavírání u archivačních boxů
zamezuje nechtěnému otevření krabice
E

›› Kapacita kontejneru M: 3 boxy
10,0 cm nebo 2 boxy 15,0 cm

›› Kapacita kontejneru L: 5 boxů
8,0 cm nebo 4 boxy 10,0 cm

F

›› Kapacita kontejneru na pořadače:
5 pořadačů 7,5 cm
š × v x h (cm)
A

25 ks + Mybox

8,0 × 35,0 × 25,0

HA9-223039

B

25 ks + Mybox

10,0 × 35,0 × 25,0

HA9-223040

C

25 ks + Mybox

15,0 × 35,0 × 25,0

HA9-223041

D

25 ks + Mybox

A4

35,5 × 25,2 × 19,3

HA9-223042

E

15 ks + sešívačka

vel. M

36,7 × 32,5 × 26,3

HA9-223043

F

15 ks + sešívačka

vel. L

43,3 × 36,4 × 26,3

HA9-223044

G

15 ks + sešívačka

na pořadače

39,2 × 33,4 × 30,1

HA9-223045

složený za 5 sekund

KATALOG
TŘÍDĚNÍ
A ARCHIVACE
Akční nabídka 430 produktů.
Vyžádejte si katalog u našeho
obchodního zástupce nebo navštivte
www.online.officedepot.cz
Platnost katalogu od 1. 2. do 30. 4. 2019
nebo do vyprodání zásob.

www.online.officedepot.cz
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PREZENTACE

DÁREK

NAKUPTE
LAMINÁTOR
NEBO VÁZACÍ
STROJ GBC
A ZÍSKEJTE
Podložku zápěstí
Kensington
Inovativní a přizpůsobivá podložka,
která přirozeně podporuje vaše
zápěstí a ruku. Snižuje zranění
karpálního tunelu. Sami si
vyberete nejvhodnější vsadku.

LAMINÁTOR FUSION 3000L A4
ks + dárek

41,3 × 10,0 × 13,2 cm (š × v × h)

HA9-748903

VÁZACÍ STROJ COMBBIND 200
330 listů

ks + dárek

222

LAMINÁTOR FUSION 3100L A3
ks + dárek

50,1 × 10,0 × 14,6 cm (š × v × h)

HA9-708132

VÁZACÍ STROJ COMBBIND 110
195 listů

39,5 × 12,3 × 34,2 cm (š × v × h)

tel.: 800 154 322

HA9-361830

objednavkacz@officedepot.eu

ks + dárek

39,5 × 12,3 × 26,0 cm (š × v × h)

HA9-361855

Zvyšte efektivitu spolupráce.

Objevte týmovou práci!
AkCE

1+1

DRY ERASE fólie

Flexibilní řešení bílé tabule.

3 rychlé kroky

Povrch odolný vůči skvrnám.
Možné odřezat na míru pro různé rozměry.
Možnost instalovat na celou stěnu.
Ideální řešení při opravě povrchu
poškozených tabulí.

dárek

ZDARMA

Post-it® Meeting Chart
63,5 cm x 76,2 cm, bílý, 30 listů
Flipcharty, které jsou ideální pro tréninky,
brainstorming a plánování.
Listy můžou být nalepeny na většinu
povrchů, odstraněny a přemístěny znova
bez poškození povrchu.

Aplikace na různé povrchy

Post-it Super Sticky Dry Erase fólie
®

oddělit
od podkladu

odvinout

nalepit

Balení

Velikost

Barva

Kód

1 role

1,829 m x 1,219 m

Bíla

HA9-5341272

inzercia1_3.indd 1

21.11.2018 12:56

Milka čokoládky
mix (138 g)
Mléčné čokoládky ve 4 různých
příchutích, balení 30 ks po 4,6 g.

DURAFRAME®
INFORMAČNÍ RÁMEČEK
›› DURAFRAME® je profesionální a pohodlný způsob prezentace
›› Samolepící informační rámeček DURAFRAME®
A4 s magnetickou přední stranou lze jednoduše
připevnit na jakýkoli hladký a pevný povrch
Vložené informace lze snadno a rychle měnit

››

bal. 2 ks + dárek

 černá

HA9-450810

bal. 2 ks + dárek

 modrá

HA9-450812

bal. 2 ks + dárek

 červená

HA9-450811

bal. 2 ks + dárek

 oranžová

HA9-450813

bal. 2 ks + dárek

 bílá

HA9-450814

B

Mletá káva Tchibo
Exclusive (250 g)
A

PULTOVÝ STOJAN SHERPA® TABLE 10

›› Pevný plastový stojan s kapacitou 10 kapes formátu A4
›› Kapsy s bočními rozlišovači včetně popisovatelných štítků
›› Speciální materiál spodní časti je extrémně stabilní
B

A

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK FUNCTION WALL 10

›› Držák z oceli potažený plastem s kapacitou 10 kapes, který
lze upevnit v libovolném počtu v řadě vedle sebe

›› Vhodný zejména pro dílny a sklady
›› Kapsy z průzračné, tvrzené fólie
›› Barevné, snadno odlišitelné rámečky (5× červený, 5× modrý)

A

sada + dárek

pultový stojan s 10 kapsami

HA9-937257

B

sada + dárek

držák s 10 kapsami

HA9-580230

www.online.officedepot.cz
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A

NÁBYTEK

N Í CE N

8 99

A

KANCELÁŘSKÉ KŘESLO DIZIPO

KČ

0
K

Moderní celočalouněné kancelářské křeslo pro celodenní provoz
Mechanika assistblock s aretací ve zvolené poloze
Čalouněné sklopné područky jsou součástí křesla
Výškově nastavitelná opěrka hlavy
Antišokový systém zajišťující zabránění samovolného
navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění
›› Odolnost vůči prodření: 100 000 cyklů
›› Kolečka na měkké podlahy
›› Nosnost: 160,00 kg
Doba dodání do 20 pracovních dnů.

››
››
››
››
››

č

akční cena
ks

 černá

8 990 Kč

HA9-20010080

ks

 modrá

8 990 Kč

HA9-20010081

ks

 bordó

8 990 Kč

HA9-20010082

ks

 šedá

8 990 Kč

HA9-20010083

let

N Í CE N

3 49

A

5

A

KČ

Záruka

0
Kč

KANCELÁŘSKÁ
ŽIDLE MANHATAN
Polstrovaná kancelářská židle s antišokovým systémem
Výškově nastavitelné područky jsou součástí židle
Odolnost potahu (100% polyester) vůči prodření: 60 000 cyklů
Kolečka na měkké podlahy
Nosnost: 120,0 kg
Doba dodání do 20 pracovních dnů.

››
››
››
››
››

akční cena

Záruka

5

ks

N Í CE N
KČo

KONFERENČNÍ ŽIDLE
VANITY A VANITY PLUS
a opěradlem ze síťoviny
›› Vanity Plus je včetně plastových područek
›› Chromovaná podnož a moderní vzhled
›› Stohovatelnost 5 židlí, otěruvzdornost 60 000 cyklů
›› Nosnost: 120,0 kg
Doba dodání 1 pracovní den. Na tuto židli se
nevztahuje garance Zítra nebo zdarma®.
akční cena
A

ks

Vanity

 černá

849 Kč

HA9-402863

B

ks

Vanity Plus

 černá

899 Kč

HA9-402864

B

ks

Vanity Plus

 šedá

899 Kč

HA9-402865

B

ks

Vanity Plus

 modrá

899 Kč

HA9-402866

B

ks

Vanity Plus

 červená

899 Kč

HA9-402867

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

d

849

3 490 Kč

HA9-20010085

od

A

Kč

›› Konferenční židle s látkovým sedákem

224

 černá

A

A

let

B

Záruka

3
roky

N Í CE N

A

8 99

A

KČ

0
Kč

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
ENJOY BASIC
›› Exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem,
opěrákem a opěrkou hlavy

›› Synchronní mechanizmus s automatickým nastavením síly
přítlaku, několikanásobná aretace
Mechanizmus ovládaný multifunkční páčkou přes bovdeny
Nastavení úhlu a výšky područek a opěrky hlavy
Kolečka s gumovou obručí na všechny typy podlah
Područky se třemi funkčními nastaveními
Nosnost: 150,0 kg
Doba dodání 1 pracovní den. Na tuto židli se
nevztahuje garance Zítra nebo zdarma®.

››
››
››
››
››

akční cena

Záruka

3

ks

roky

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OMNIA

KČ

N Í CE N

4 99

A

HA9-490711

A

Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou
Volitelná opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením
Nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním
Nastavení posuvu sedáku umožňuje využití židle pro různé postavy
Prošívané čalounění – na sedáku použita studená pěna
s vysokou životností (moulded foam)
›› Výškově a vodorovně nastavitelné područky s měkkou
dotykovou plochou (3 funkce) jsou součástí židle
›› Kolečka na měkké podlahy
›› Nosnost: 130,0 kg
Doba dodání 1 pracovní den. Na tuto židli
se nevztahuje garance Zítra nebo zdarma®.

››
››
››
››
››

8 990 Kč

 černá

0

Kč

akční cena
 černá / modrá

4 990 Kč

HA9-444626

ks židle

 černá / tm. šedá

4 990 Kč

HA9-444627

ks židle

 černá

4 990 Kč

HA9-444628

ks opěrka hlavy

 černá

899 Kč

HA9-444631

Záruka

ks opěrka hlavy

 modrá

899 Kč

HA9-444629

let

ks opěrka hlavy

 tm. šedá

899 Kč

HA9-444630

KČ

N Í CE N

549
Kč

Záruka

1

A

A

ks židle

5

KONFERENČNÍ
ŽIDLE ISO N
›› Stohovatelná konferenční židle klasického tvaru
›› Provedení s černou ocelovou konstrukcí
a odolným textilním čalouněním

›› Stohovatelnost: 4 židle
›› Nosnost: 120,0 kg
Doba dodání 1 pracovní den. Na tuto židli se
nevztahuje garance Zítra nebo zdarma®.

rok

akční cena
ks

 černá

549 Kč

HA9-191433

ks

 modrá

549 Kč

HA9-191434

ks

 červená

549 Kč

HA9-191435

ks

 šedá

549 Kč

HA9-191436

www.online.officedepot.cz
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DROGERIE

Oplatka
Lina (60 g)

Krém na ruce Solvina
propolis (100 ml)

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

MYCÍ PASTA
›› Tradiční pilinová mycí pasta na ruce
›› Důkladně odstraňuje odolné

›› Profesionální prostředky
››

s mechanickým
rozprašovačem
Objem: 750 ml

››
››

mix 2 ks + dárek

nečistoty (oleje, tuky, maziva,
pryskyřice, saze, grafit a další)
Obsahuje glycerin, který zanechává
pokožku hebkou a svěží
Vhodná pro časté použití

ks

na čištění a dezinfekci 2v1

HA9-466153

ks

na nerez

HA9-230681

mix 2 ks + dárek

ks

na odmaštění

HA9-203683

ks

Industry

450 g

HA9-203724

ks

na koupelny 2v1

HA9-203686

ks

Solmix

375 g

HA9-375484

ks

na okna a povrchy

HA9-203684

ks

Original

450 g

HA9-428812

Prostředek
na nádobí Pur (450 ml)

3+1 zdarma

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

PRACÍ PRÁŠEK
›› Prádlo krásně

›› Odstraní rychle a účinně
››

nečistoty z oken
a jiných povrchů
Čisticí vlhčené ubrousky
na čištění brýlí,
s obsahem alkoholu

››

››
››
››

mix 8 ks + dárek
ks

na okna

500 ml

HA9-897762

ks

na povrchy

500 ml

HA9-717025

bal. 40 ks

na brýle

HA9-213886

vypere a současně
provoní vůní hor
Vhodný jak pro
všechny typy
automatických praček,
tak pro ruční praní
Pro bílé i barevné prádlo
Počet pracích dávek: 20
Hmotnost: 1,4 kg

3 bal. + 1 bal. zdarma

Plastový
odkapávač na boty

2+1 zdarma

HOUBOVÁ UTĚRKA

MOP NA PODLAHU

›› Pevná a savá protiplísňová utěrka
›› Vhodná na mytí a utírání

›› Mop Aqua Revolution System

››
››

226

odděluje čistou a špinavou vodu

všech povrchů
Výborně saje, pojme až
13násobek své hmotnosti
Vyrobena ze 100% viskózy, uvnitř
zpevněná bavlněnou mřížkou

bal. 3 ks

tel.: 800 154 322

HA9-908580

›› Hlava ze 100% mikrovlákna

››
››
HA9-883300

objednavkacz@officedepot.eu

zajistí již jen čistou podlahu
a díky ohybatelnému rohu se
dostane do všech zákoutí
Je vhodný pro všechny typy podlah
Malý, kompaktní a skladný

bal. + dárek

HA9-544750

Zásobník Tork Matic
na papírové ručníky

Zásobník Tork
na pěnové mýdlo

bílý plast

bílý plast

RUČNÍKY
MATIC V ROLI

JEMNÉ PĚNOVÉ
MÝDLO

›› Kvalitní dvouvrstvé

›› Tork systém S4
›› Objem 1 l = 2 500 dávek
›› 1 dávka stačí na důkladné

››
››

papírové ručníky v roli
s velkou kapacitou
Tork systém H1
Balení obsahuje 6 rolí

umytí rukou

›› Vhodné na časté mytí
rukou, nedráždí pokožku

mix 3 bal. + dárek

mix 6 ks + dárek

bal.

celulóza s recyklem

 bílá

HA9-799698

ks

jemné

HA9-833491

bal.

recyklované

 zelená

HA9-787964

ks

antimikrobiální

HA9-833492

Toaletní
papír

4+1 zdarma

třívrstvý, 10 rolí

TOALETNÍ
PAPÍR

TOALETNÍ PAPÍR
MINI JUMBO

›› Kvalitní bílý třívrstvý

››
››
››
››
››

4 bal. + 1 bal. zdarma

HA9-602919

1 ze 4

%

pracovníků
open space tvrdí,
že je znepokojuje
úroveň hygieny
na pracovišti

Dezinfikujte si ruce

KČ

N Í CE N

2 99

9

›› Praktické řešení hygieny
v open space nebo na recepcích

PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY

60

A

STOJAN PRO
DEZINFEKCI

Bezoplachová pěnová
dezinfekce Tork (47 ml)

Kč

›› Stojan obsahuje plastové kapsy
pro umístění dalších informací

›› Sada obsahuje: kovový stojan,

›› Extra jemné
››
››
››

HA9-688912

bal. 12 rolí

A

toaletní papír, 10 rolí

›› Tork systém T4
›› Návin role 19,4 m, 150 útržků

Extra jemný třívrstvý toaletní papír
Tork systém T2
Průměr dutinky 6 cm
Návin role 120 m; průměr role
18,7 cm; šířka role 9,7 cm
Počet útržků 600; délka útržku 20 cm

kapesníčky vyrobené
z dvouvrstvé celulózy
Velikost kapesníčku: 20,0 × 21,0 cm
Balení obsahuje 100 kapesníčků
Velikost krabičky:
22,5 × 11,5 × 5,2 cm (d × š × v)

››
››
››

2 nerezové bezdotykové zásobníky
a 2 bezoplachové pěnové desinfekce
K sadě lze dokoupit nerezový
zásobník na papírové kapesníčky
Rozměry stojanu:
168 × 47 cm (výška
x průměr podstavce)
Váha: 17,7 kg
akční cena

10 bal. + dárek

HA9-403987

sada

2 999 Kč

HA9-794282

www.online.officedepot.cz
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OBČERSTVENÍ

Zrnková káva
Nescafé Espresso (1 000 g)

Zrnková káva Segafredo
Espresso Casa (500 g)

ZRNKOVÁ
KÁVA

ZRNKOVÁ
KÁVA

›› Speciální pražená

›› Káva typu 100% Arabica

››
››

zrnková káva, směs
Arabica (80 %)
a Robusta (20 %)
Dodává espressu výrazné
aroma v italském stylu
Hmotnost: 1 000 g

2 ks + dárek

››
››
HA9-821031

Espresso Casa

pochází z farem certifikovaných
Rainforest Alliance
Vyznačuje se střední tělnatostí,
střední aciditou, slabou hořkostí
a sladkými mandlovými tóny
Hmotnost: 1 000 g

2 bal. + dárek

Superiore

HA9-767561

Funkční čaj Teekanne
Nachlazení se zázvorem

ČAJ
›› Značkový čaj
mix 3 bal. + dárek
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.

Kolekce ovocného čaje
Wild Berry
Love
Průdušky a plíce
Žaludek a střeva
Nachlazení
Máta
Zelený se zázvorem a citronem
Magic Moments
Fruit Kiss
Zelený s opuncií
Zázvor s citronem
Černý Earl Grey
Sir Winston Royal Earl Grey
Sir Winston Superior Green Tea

HA9-397224
HA9-397226
HA9-397225
HA9-446360
HA9-446361
HA9-446362
HA9-645888
HA9-404210
HA9-397223
HA9-397219
HA9-404208
HA9-446354
HA9-446352
HA9-446358
HA9-446359

Sprchový gel
Axe (250 ml)

Sušenky Bebe Dobré
ráno Borůvka (50 g)

BYLINNÝ
ČAJ

SUŠENKY

›› Funkční bylinný čaj
›› Sáčky s přebalem

›› Vysoký obsah
››

cereálií
a vlákniny
Hmotnost: 120 g

mix 6 bal. + dárek

mix 2 ks + dárek

228

bal.

meruňkové s mandlemi

NOVINKA

HA9-140876

bal.

brusinkové s lískovými oříšky

NOVINKA

HA9-140877

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

bal.

Relax

HA9-495555

bal.

Na trávení

HA9-495556

bal.

Sladké sny

HA9-495557

bal.

Detox

HA9-495558

bal.

Heřmánek, zázvor a citrónová tráva

HA9-495559

bal.

Máta a eukalyptus

HA9-495560

bal.

Meduňka a levandule

HA9-495561

Červené víno
Tikveš (0,75 l)

5+1 zdarma

PRAMENITÁ
VODA

PRAMENITÁ
VODA

›› Přírodní

›› Přírodní

››
››

pramenitá voda
Vhodná i pro kojence
Objem: 0,5 l

pramenitá voda

›› Vhodná i pro kojence
›› Objem: 1,5 l
bal. 6 ks za cenu 5 ks

mix 7 bal. + dárek

bal. 6 ks

neperlivá

HA9-542441

bal. 12 ks

neperlivá

HA9-785427

bal. 6 ks

jemně perlivá

HA9-785403

bal. 12 ks

jemně perlivá

HA9-730350

bal. 6 ks

perlivá

HA9-215421

Chipsy Maxx
sýr a cibulka (130 g)

5+1 zdarma

MINERÁLNÍ
VODA
›› Nízce
››

mineralizovaná
voda
Objem: 1,5 l

LIMONÁDA
›› Objem: 1,5 l

bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. 6 ks

neperlivá

HA9-785225

bal. 6 ks

jemně perlivá

HA9-785401

bal. + dárek

Pepsi

HA9-306235

bal. 6 ks

perlivá

HA9-785125

bal. + dárek

Mirinda

HA9-260365

Sypané ořechové
Emco Mysli (750 g)

Stolní
LED lampa

DŽUS
A OVOCNÁ ŠŤÁVA

ORGANIZÉRY

C
D

›› Kvalitní designové organizéry

›› Podíl ovocné složky je
››

A

››
››

uveden u kódu výrobku
Balení obsahuje 12 PET
lahví o objemu 330 ml

E

z plastu do každé kuchyňky
Lze je vzájemně kombinovat
Detailní informace a rozměry
najdete pod kódem produktu

B

mix 4 ks + dárek
mix 2 bal. + dárek

A

ks

zásobník na kapsle

 černá

HA9-707246

B

ks

velký podnos

 černá

HA9-707247

bal. 12 ks

pomeranč

100 %

HA9-921987

C

ks

organizér se zásuvkami

 černá

HA9-707250

bal. 12 ks

jablko

100 %

HA9-921988

D

ks

krabička s víkem

 šedá

HA9-707251

bal. 12 ks

multivitamin

52 %

HA9-921989

D

ks

krabička s víkem

čirá

HA9-707252

E

ks

servírovací organizér

 černá

HA9-707253

www.online.officedepot.cz
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PC PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nakupte flash disk Toshiba U202
s jakoukoliv kapacitou nad 3 000 Kč
a získejte rozbočovač USB HUB

Rozbočovač
USB HUB

FLASH DISK
TOSHIBA U202
›› Paměťové médium pro ukládání a přenos dat
›› Univerzální použití s USB porty 1.1 a 2.0
›› Kompatibilní s Windows® XP / Vista®/ 7-10 /
Mac OS® X v10.5+ / Linux

›› Ochranné pouzdro
mix nad 3 000 Kč + dárek
ks

16 GB

920.7187

ks

32 GB

258.2956

ks

64 GB

893.2232

Nakupte počítačové čisticí
prostředky Office Depot nad 500 Kč
a získejte organizér Fellowes i-Spire

Organizér
Fellowes i-Spire
Držák na smartfon se speciálním otvorem
umožňujícím připojení nabíječky. Kapsa
na kancelářské sponky a psací potřeby.

mix nad 500 Kč + dárek

Sada utěrek na monitory

150.8561

Sada utěrek na klávesnici a monitor

151.6422

Univerzální vlhké kapesníčky, 100 ks, dóza

150.9192

Univerzální vlhké kapesníčky, 100 ks, náhradní balení

151.0685

Vlhké kapesníčky na skleněné povrchy, 100 ks

151.4084

Antibakteriální vlhké kapesníčky na telefon, 50 ks, jednotlivě balené

151.1878

Antibakteriální vlhké kapesníčky na telefon, 100 ks, dóza

150.7454

Čisticí pěna, 400 ml

150.8326

Hydrofilní utěrky, 50 ks

151.0970

Sprej na sklo, 250 ml

151.0889

Utěrky na tonerový prach, 10 ks

534.3399

Univerzální čisticí sprej, 250 ml

151.3263

Airduster, 200 ml

151.1423

Utěrka mikrovlákno

151.4028

Airduster, 400 ml

151.1631

Sada na čištění inkoustových tiskáren

151.3644

Airduster nehořlavý, 200 ml

151.3823

Sada na čištění dotykových displejů

542.9718

Airduster nehořlavý, 350 ml

337.9148

Sada na čištění a ochranu monitoru

151.8961

Airduster nehořlavý, 400 ml

151.3665

Sada na čištění a ochranu notebooků

337.8670

Vlhké utěrky na sklo a monitory, 50 ks

150.8547

Univerzální čisticí sada

151.4745

Barevná sluchátka Maxxel
v barvě kalkulačky

BAREVNÁ KALKULAČKA MS-20UC
››
››
››
››
››

230

Stolní kalkulátor v módních barvách s 12místným velkým displejem
Výpočet DPH, výpočet procent, výpočet odmocniny
Tlačítko +/- a tlačítko pro opravu zadání; výpočty s časem
Duální napájení, baterie 1× LR 1130
Rozměry: 10,5 × 2,3 × 14,9 cm; hmotnost: 110 g

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

•
•
•
•
•
•
•
•

Provedení sluchátek do uší „pecky“
Délka kabelu 1,2 m
Konektor jack 3,5 mm
Impedance 32 +/- 10%
Citlivost 100 dB/1 mW
Frekvenční rozsah 20 Hz - 23.000 Hz
Jmenovitý výkon 1 mW
Maximální výkon 5 mW

ks + dárek

 černá

HA9-694285

ks + dárek

 modrá

HA9-694286

ks + dárek

 zelená

HA9-694287

ks + dárek

 růžová

HA9-694288

ODMĚŇTE SE
ZA NÁKUP
jakýchkoliv produktů
Fellowes nad 10 000 Kč
Přenosný
LCD televizor
Ať cestujete autem či trávíte léto na chatě
nebo v kempu, už nepřijdete o žádnou událost
ani oblíbený pořad. Nebo jen v autě pusťte dětem
z USB jejich oblíbenou pohádku či naopak si
díky Personal Video Recorder (PVR) na USB
nahrajte pořad, který byste jinak zmeškali. To vše
s praktickým LCD TV o velikosti běžné knihy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přenosný LCD televizor 7“ / 18 cm
Digitální LCD panel s rozlišením 800 × 480
TV tuner HD DVB-T (MPEG-4)
DVB-T MPEG2 / MPEG4
HDMI výstup (pouze v režimu DTV)
USB nahrávání - PVR
USB přehrávání BMP, PNG, JPEG, MP3, AVI,
MPEG1/2/4, WMA, MP4, MKV, MOV
Televizní program EPG
Teletext
Výdrž cca 3,5 h při přehrávání DVB-T
AV vstup/výstup (jack 3,5 mm)
Vestavěné reproduktory, sluchátkový
výstup (jack 3,5 mm)
Balení obsahuje: pouzdro na přenášení, adaptér,
adaptér do auta, AV kabel a anténu
Napájecí napětí: 12V

SKARTOVACÍ STROJE

ERGONOMICKÉ DOPLŇKY

Skartovač Fellowes 225CI, řez na částice 3,9 × 38 mm

821.605

Opěrka zádová Fellowes Mesh, černá

530.3358

Skartovač Fellowes 225I , řez na proužek 5,8 mm

821.505

Opěrka zádová Fellowes Ultimate, černá

496.6155

Skartovač Fellowes 225Mi, řez na mikročástice 2 × 12 mm

701.8792

Podložka Fellowes s motivem - lázeňské květy

519.2046

Skartovač Fellowes 325Ci, řez na částice 4 × 38 mm

490.7196

Podložka Fellowes s motivem - listy

539.9694

Skartovač Fellowes 325i, řez na proužek 5,8 mm

701.8799

Podložka Fellowes s motivem - pod mořem

539.9658

Skartovač Fellowes 425Ci, řez na částice 4 × 30 mm

701.8778

Podložka Fellowes s motivem - vodopád

539.9679

Skartovač Fellowes 425i, řez na proužek 5,8 mm

701.8771

Podložka gelová ke klávesnici Fellowes, černá

485.8515

Podložka gelová pod myš Fellowes, černá

485.8578

Skartovač Fellowes 60Cs, řez na častice 4 × 50 mm

740.203

Skartovač Fellowes 70S, řez na proužek 5,8 mm

701.8813

Podložka pěnová ke klávesnici Fellowes, tm. modrá

485.8596

Skartovač Fellowes 90S, řez na proužek 5,8 mm

644.7924

Podložka pěnová ke klávesnici Komfort, černá

485.8569

Skartovač Fellowes 99Ci, řez na částice 4 × 38 mm

562.0725

Podložka pěnová pod myš Fellowes Komfort, černá

485.8506

Skartovač Fellowes 99Ms, řez na mikročástice 2 × 14 mm

701.8820

Podložka pěnová pod myš Fellowes, tmavě modrá

485.8497

Skartovač Fellowes AutoMax 130C, částice 4 × 51 mm

701.130

Stojan pod monitor Fellowes LCD/TFT, šedý

436.960

Skartovač Fellowes AutoMax 200C, částice 4 × 38 mm

701.200

Stojan pod monitor Fellowes PLUS bez zásuvky

436.958

Skartovač Fellowes MS-450M, řez na mikročástice 2 × 8 mm

378.250

Stojan pod monitor Fellowes PLUS se zásuvkou

436.959

Skartovač Fellowes W-1C, řez na částice 4 × 35 mm

701.8729

Stojan pod monitor Fellowes Smart Suites

126.385

Skartovač Fellowes W-61Cb, řez na částice 4 × 50 mm

701.8736

Stojan pod notebook Fellowes Professional

539.9793

Skartovač Fellowes W-71Ci, řez na částice 4 × 38 mm

701.8743

Stojan pod notebook Fellowes Smart Suites

Skartovač Fellowes W-81Ci, řez na částice 4 × 38 mm

701.8750

Stojan pod notebook s ventilátorem Fellowes, šedý

839.694
539.9802

Další produkty Fellowes včetně nově zařazených bezpečnostních filtrů
a dalších novinek naleznete v e-shopu www.online.officedepot.cz

www.online.officedepot.cz
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POČÍTAČE A ELEKTRONIKA

Skartovačky Momentum
*skartace dat podporuje splnění GDPR

Zdolá i hory papíru

NOVINKA

Ke každé skartovačce Rexel
Momentum jako DÁREK
Olejové listy Rexel (12 ks)

Až 4 hodinové
nepřetržité skartování
se skartovačkami
z řady Rexel Momentum.

Vysoká úroveň
zabezpečení až P4
pro zvýšenou kapacitu
odpadního koše.

X312

• Skartuje až 8 listů najednou
• Spolehlivé zabezpečení na úrovni
P3 s křížovým řezem na části
5x42 mm
• Nepřetržité skartování až 3 minuty
• Velkorysý 15 l koš na odpad,
který pojme až 100 listů A4

• Skartuje až 12 listů najednou
• Spolehlivé zabezpečení
na úrovni P3 s křížovým řezem
na části 5x42 mm
• Nepřetržité skartování
až 6 minut
• Velký 23 l koš na odpad,
který pojme až 200 listů A4

Closed
Closed

P4I5
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2
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15L
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8
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• Skartuje až 10 listů najednou
• Vysoké zabezpečení
na úrovni P4 s křížovým
12 řezem
na části 4x28 mm
• Nepřetržité skartování až 6 minut
• Velký 23 l koš na odpad, který
pojme až 225 listů A4

4Hr

P5
P5

423 mm

P5

X410

343 mm

P3

23L
23L

mm

mm

275
275

10
10

30L

• Skartuje až 6 listů
najednou
12
12
• Vysoké zapezpečení
10na úrovni P4
s křížovým
30L
30L řezem na části
4
4Hr
Hr
10
10
4x28 mm
• Nepřetržité skartování až 3 minuty
23L
23L
15
P4
P4•I5
5Velkorysý 15 l 15
koš na275
odpad,
který pojme až 125 listů A4

238

X308

229

P4

4P6
Hr

JAM

Anti-jam technologie
automaticky zastaví a
spustí zpětný chod při
vložení příliš velkého
množství papíru.

Rexel Momentum X312/X410

X406
P5

ANTI-

Rexel Momentum X308/X406

12

2HrP3

Olejové listy prodlužují životnost
skartovaček. Rexel doporučuje
skartovat 1 list po naplnění
2-3 odpadních košů.

i

8
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Ergonomie

Jak funguje systém SmartFit®
Systém Kensington SmartFit® vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostředí podle vaší
postavy. Najděte si vaši barvu podle přiložené grafiky s rukou a podle ní nastavte výrobky
do nejvhodnější ergonomické polohy. Používáním správné barvy budete předcházet bolestem
na nejčastěji namáhaných místech na těle při kancelářské práci.

ZMĚŘTE

PRACUJTE

NASTAVTE

Podpora nohou a zad – pro správné držení těla
Podložka pod nohy SmartFit® Solemate™ Plus

Opěrka zad SmartFit® Conform

•
•
•
•

• Patentovaná technologie opory zad zlepšuje
držení těla a snižuje zátěž na záda
• Výškově nastavitelná a flexibilní
• Odvětrávání udržuje záda v chladu a suchu

Nastavitelná výška (89 až 127 mm) a sklon
Protiskluzový povrch
Snižuje napětí a únavu svalů
Zlepšuje držení těla

Kód
HA9-527901

Kód
HA9-496620

Podpora zápěstí – snižují riziko vzniku karpálního tunelu
Podložka pod myš SmartFit®

Podložka zápěstí SmartFit®

•
•
•
•

• Nepřilnavé podložky umožňují pohodlnou práci na celém stole
• Pro všechny druhy myší
• Zajišťuje optimální
ergonomickou polohu

Gelová podložka pod zápěstí
Výškově nastavitelná
Antimikrobiální povrch
Zajišťuje optimální ergonomickou
polohu

Kód
HA9-485201

Kód
HA9-485202

Stojany pro notebooky a monitory – ulevují od bolesti zad a krční páteře
Chladicí stojánek pro notebook SmartFit® Easy Riser™

Podstavec pod monitor SmartFit®

• Umístí notebook do správné výšky pro snížení
bolesti krční páteře, zad a namáhání zraku
• Úhel sklonu až 50°, pro notebooky 12-17“
• Bezpečná a stabilní konstrukce
• Zlepšuje cirkulaci vzduchu okolo notebooku

• Umístí monitor do správné výšky pro snížení bolesti krční páteře, zad
• Nastavitelná výška od 76 do 150 mm
• Úložné místo pro klávesnici nebo
notebook
• Pro monitory do 27” a 18 kg

Kód
HA9-126420

Kód

Podstavec pod notebook SmartFit®
s podložkou pro bezdrátové nabíjení
• Umístí notebook do správné výšky pro snížení
bolesti krční páteře, zad a namáhání zraku
• Qi podložka pro smartphony s bezdrátovým
nabíjením
• Pro notebooky do 15,6”
• Možnost spojení s dokovací stanicí Kensington
Kód
HA9-126425
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HA9-126432

Nakupte 3 výrobky z této
strany a získejte DÁREK
Tašku na notebook Kensington SP10
• pro bezpečné uložení zařízení s úhlopříčkou
až 15,6“ a dalšího příslušenství
• zpevněná ucha a polstrovaný popruh
přes rameno
• měkké polstrování chrání vaše zařízení
před poškrábáním

13.11.18 13:55
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TONERY

NAKUPTE JAKÉKOLIV INKOUSTOVÉ
NEBO LASEROVÉ TONERY
nad 10 000 Kč a získejte

Batoh Dell
Pursuit Backpack
Kód dárku 907.226

●●Přenášejte bezpečně svůj herní hardware v prostorném
batohu Dell Pursuit Backpack 15 vybaveném
lisovanou přední skořepinou z materiálu EVA
a interiérem s pěnovým polstrováním

●●Batoh Pursuit, vyrobený z trvanlivých materiálů
odolných vůči povětrnostním podmínkám,
uchová notebook s příslušenstvím v bezpečí

●●Užívejte si skvělé pohodlí díky polstrování zádové části
z prodyšné síťoviny a nastavitelným popruhům

●●Udržujte si přehled díky hlavnímu oddílu na zip,
řadě odkládacích kapes a vyhrazenému oddílu
na notebook, které všechny umožňují snadný
přístup k veškerému potřebnému vybavení

●●Rozměry: 31,0 × 50,0 × 20,5 cm; hmotnost: 930 g

Nůž Leatherman
SKELETOOL
Kód dárku 907.227

●●Nevšední design je propojen s účelností a díky odlehčovacím

otvorům váží tento sedminástrojový multiool pouhých 142 gramů,
což mu nijak neubírá na funkčnosti a extrémní odolnosti

●●Tělo z nerezové oceli je vyplněno hliníkovou vložkou, nůž
s kombinovanou čepelí lze snadno otevřít jednou rukou

●●Tradiční multifunkční kleště jsou dále doplněny
o sérii šroubováků a otvírák na láhve

●●Díky kvalitní karabině můžete multitool jediným
pohybem připnout za opasek či na batoh

●●Balení obsahuje: multitool, bity: křížový # 1 a # 2

a plochý 3/16, pouzdro NYLON 4“, odnímatelný klip
na opasek, samolepku 100% originál, návod

●●Délka čepele: 6,6 cm; délka zavřeného nástroje: 10 cm
●●Hmotnost: 142 g

Kód vybraného dárku uveďte
do poznámky v objednávce.

234

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

NAKUPTE JAKÉKOLIV
INKOUSTOVÉ NEBO
LASEROVÉ TONERY
nad 30 000 Kč a získejte
Nůž Leatherman
WAVE PLUS
Kód dárku 907.228

●●Celosvětově nejprodávanější multitool Leatherman

nad 40 000 Kč a získejte

Wave se dočkal dalšího vylepšení - nástroj s označením
Plus byl obohacen o vyměnitelné břity kleští

●●Nadále obsahuje 18 užitečných nástrojů včetně
nožů, pilky, pilníku, otvíráků a šroubováků

●●Nyní ale i po letech usilovného používání můžete
vyměnit břity kleští a mít multitool jako nový

●●Délka čepele: 7,37 cm; délka zavřeného nástroje: 10 cm
●●Hmotnost: 241 g
●●Obsah balení: pouzdro nylon black medium

Nůž Leatherman
CHARGE PLUS TTi
Kód dárku 907.229

●●Leatherman Charge Plus TTi je jedním z nejoblíbenějších

multitoolů kvůli 19 funkčním nástrojům (mezi které patří nože,
pilka, řezací hák, pilník, šroubováky či otvíráky), ale také díky
lehkým a extra odolným materiálům, ze kterých je konstruován

●●Nástroj s označením Plus byl nově obohacen

o vyměnitelné břity kleští, díky čemuž zůstává multitool
jako nový i po mnoha letech usilovného užívání

●●Délka čepele: 7,37 cm; délka zavřeného nástroje: 10 cm
●●Hmotnost: 252 g
●●Obsah balení: pouzdro nylon black medium se 4 kapsami

Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.
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NAKUPTE ORIGINÁLNÍ
TONEROVÉ
A INKOUSTOVÉ
NÁPLNĚ HP
nad 50 000 Kč
a získejte
Sportovní hodinky
Forerunner 235 Garmin
Model Forerunner 235 vychází z modelu Forerunner 230 s tím
rozdílem, že k měření srdečního tepu nepoužívá hrudní pás, ale
vestavěný optický snímač a srdeční tep měří přímo na zápěstí
ruky. V souvislosti s integrovaným snímačem tepu, má
Forerunner 235 výdrž baterií na jedno nabití až 9 dní v režimu
hodinek, nebo až 11 hodin s plným GPS záznamem.

V porovnání se staršími modely (řada Forerunner 220/225) narostla
plocha displeje u nových hodinek o vice než 40%. Poznáte to podle
užšího rámečku okolo displeje. Všechny nové modely společně podporují
platformu Connect IQ a mohou tak využívat další instalovatelné
funkce, aplikace a vzhledy hodinek. Všechny nové modely také
nabízí funkce chytrých hodinek a zobrazují informace z chytrých
telefonů (Android, iOS) - příchozí/ztracená volání, sms, emaily
a další notifikace. Při propojení s chytrým telefonem umí odesílat
tréninky po doběhnutí přímo na tréninkový server nebo živě sledovat
sportovce na trati pomocí funkce Live Tracking. Pokud jste zvyklí
běhat s telefonem a sluchátky, mohou vám nové hodinky dát pomocí
hlasových pokynů průběžné informace o dosažených výsledcích.
Kromě zmíněného displeje a multisportovních profile (kolo, běh,
ostatní) patří oproti Forerunner 220 k největším změnám vyšší
výdrž baterie, podpora příjmu ruského družicového systému
GLONASS nebo výpočet hodnoty běžeckého VO2Max. (volitelně).
Obsah balení:

●●Forerunner 235 GPS hodinky
●●Nabíjecí/datový klip
●●Návod k použití

Najděte si ten správný toner v našem
průvodci na online.officedepot.cz

Špičková kvalita,
kterou si můžete snadno dovolit.

Díky originálním vysokokapacitním kazetám HP prodávaným ve
dvojbaleních a multibaleních dosáhnete nižších nákladů na stránku,
aniž by se snížila kvalita tisku. Pouze originální tonerové kazety HP jsou
vždy zárukou bezkonkurenční kvality a profesionálních výtisků!

