
JARO PLNÉ DÁRKŮ
Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy a samosprávy a subjekty jimi zřizované a založené.

Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost do 30. 6. 2019 nebo do vyčerpání zásob. Změna dárků vyhrazena.
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›› Nové tabule Nobo + soutěž o širokoúhlou TV  26
›› Laminátory a laminovací kapsy Leitz + dárek powerbanka Leitz Compete  27

›› Papír Business + výběr z dárků (Husky set spací pytel a nafukovací karimatka,  
Philips zastřihovač OneBlade Pro nebo Tescoma wok pánev s poklicí President)  4-5

›› Papír Nautilus Refresh za akční cenu  5
›› Papír Eco-impact za akční cenu  6
›› Papír Navigator + výběr z dárků (Vitis bělicí sada, Prosecco nebo Nivea EDT)   7
›› Papír Vision Pro + dárek opravný popisovač na spáry edding 8200  8
›› Papír Multicopy Original + dárek Lenor gel na praní s květinovou vůní  8
›› Bílé etikety + dárek tělové mléko Afrodita s Aloe vera  8
›› Papír HP Premium + výběr z dárků LEGO (jmenovka, úložná hlava, sportovní vak nebo hodiny)  9
›› Polyesterové etikety + dárek nákupní taška Reisenthel  10
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›› Batoh nebo taška na notebook + dárek bezdrátová počítačová myš Kensington Pro Fit™  12
›› Silně lepicí bločky Post-it® + dárek černé silikonové hodinky  12
›› Samolepicí bločky 360° + dárek samolepicí bloček ve tvaru zvířátka v zářivé barvě  13
›› Blok International + dárek kuličkové pero Pilot Super Grip  13
›› Notebook Rhodia v akci 4+1 zdarma  13
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›› Sešívačka + dárek organizační blok Leitz WOW  13
›› Elektrická sešívačka + dárek organizační blok Leitz WOW  13
›› Oboustranné lepicí pásky + dárek sušenka Oreo Original  14
›› Lepicí tyčinka + dárek sprchový gel FA Divine Moments  18
›› Korekční strojek vyměnitelný + dárek šampon SCHAUMA Power Volume   18
›› Lepicí roller + dárek šampon SCHAUMA Power Volume  18
›› Tekuté lepidlo + sprchový gel FA Divine Moments  18
›› Univerzální lepidlo + dárek šampon SCHAUMA Power Volume  18
›› Vteřinové lepidlo + dárek sprchový gel FA Divine Moments  18
›› Zásuvkový box + dárek černý kalíšek na tužky CepPro  19
›› Děrovačka a sešívačka + dárek sada štětcových fixů na krasopsaní ICO  19
›› Stolní odvíječ + dárek balzám na rty Nivea Lip Butter, malina  19
›› Lepicí razítko + dárek sprchový gel Nivea Cream Care  19
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NÍ ›› Odvíječ balicí pásky + dárek sluneční ochranné brýle 3M™ SOLUS 1000  11

›› Dárková papírová taška + dárek lak na nehty Dermacol 5 Days Stay  11
›› Samolepicí obálky s okénkem + dárek čokoláda Ritter Sport  11
›› Balicí páska Strong + dárek tělové mléko do sprchy Nivea In-Shower Body Milka  19
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›› Gelový roller Inketti + dárek mechanická tužka Penac The Pencil 1,3 mm  14
›› Super Grip G v sadě 3+2 zdarma  14
›› Sada fixů Pen 68 + dárek STABILO® BOSS® MINI Funnimals   14
›› Kuličkové pero Atlantis + dárek modré kuličkové pero Atlantis  14
›› Zvýrazňovače edding EcoLine + výběr z dárků  

(detoxikační čaj nebo nerezové nůžky na bylinky a květiny)  15
›› Kuličkové pero + dárek zvýrazňovač Highlighter Flexi  16
›› Permanentní popisovač 2846 + dárek zvýrazňovač Highlighter Flexi  16
›› Korekční strojek + dárek kelímek modelovací hmoty Masi Kolor  16
›› Popisovač na bílé tabule + dárek sada 4 popisovačů Maxiflo Flex-Feel  16
›› Dvouhrotový popisovač  + dárek černý popisovač dvouhrotý Pilot Twin Marker  16
›› Korekční strojek v akci 2+1 zdarma  16
›› Gumovací liner Pilot FriXion Fineliner + dárek praktický FriXion box  17
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›› Čtvercová krabice Clic&Store + dárek stojan na časopisy Leitz  20
›› Heavy Duty Box + dárek dárkové balení pivních speciálů Ferdinand  20
›› Produkty řady Esselte Colour´Ice + výběr z dárků Dermacol  

(sprchový gel po opalování nebo tělové mléko na opalování)  21
›› Aktovky Exacompta + dárek dvoukroužkový pořadač Exacompta Baro Sarre  22
›› Skupinový box extra strong + dárek stojan na časopisy EMBA  22
›› Pořadače Esselte No. 1 + dárek kosmetická sada na ruce Afrodita  23
›› Prospektové obaly Esselte + výběr z dárků Leitz nebo Esselte (organizér Mybox nebo lepicí tyčinka)   23
›› Desky s klipem Duraswing za akční cenu  24
›› Desky s klipem Duraclip za akční cenu  24
›› Desky s chlopněmi a gumičkou + dárek švýcarské bonbóny Halter   24
›› Pákový pořadač + dárek švýcarské bonbóny Halter  24
›› Prešpánová odkládací kapsa na dokumenty za akční cenu  24
›› Produkty řady Pastelini + dárek Pastelini (blok s gumičkou nebo etue)  25
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Získejte náš nový katalog  
Zítra nebo zdarma® 2019/2020 
a nakupte vše pro vaši 
kancelář na jednom místě.

Nakupujte na online.officedepot.cz 
nebo objednávejte telefonicky  
na 800 154 322.

Katalog si vyžádejte  
u svého obchodního zástupce.
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›› Luxusní mýdlo a krém Lape collection + dárek kokosové pralinky Ferrero Raffaello  30
›› Čisticí krém a tekutý písek Real + osvěžovač vzduchu Real  30
›› WC gel Bref + dárek prostředek na nádobí Pur lemon  30
›› Ekologické čističe Feel Eco + dárek prostředek na nádobí Feel Eco  30
›› Úklidový set Catch&Clean Spontex za akční cenu  30
›› Mikroutěrka Söke + dárek univerzální houbička Spontex Delicate  30
›› Pěnové mýdlo Tork + dárek zásobník na pěnové mýdlo Tork  31
›› Ručníky Tork Matic v roli + dárek zásobník na papírové ručníky Tork Matic  31
›› Toaletní papír Tork + dárek instantní káva Nescafé Gold  31
›› Papírové kapesníčky Tork v krabičce + dárek bezoplachová pěnová dezinfekce Tork  31
›› Stojan pro dezinfekci Tork za akční cenu  31
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PP ›› Produkty značky Cerva + dárek dámská sada Hugo Boss Woman 40
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›› Flash disky Toshiba + dárek optická myš Genius  34
›› Počítačové čisticí prostředky + dárek kuchyňská váha Scarlett  34
›› Stolní kalkulačka Casio MX 8B + dárek LED žárovka E27  34
›› Produkty Fellowes + dárek dámská sada Hugo Boss The Scent  35
›› Skartovačky Leitz IQ + dárek zámek na kolo ABUS Bordo Big 6000  36
›› Podložka nohou Kensington + dárek podložka pod myš Kensington SmartFit  36
›› Skartovače Rexel + cashback až 1 628 Kč  37
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›› Tonerové a inkoustové náplně + výběr z dárků  
(osobní váha Huawei, kamera full HD do auta nebo navigace Navitel F150)  38

›› Tonerové a inkoustové náplně + výběr z dárků 
(přenosný reproduktor Jabra nebo sportovní kamera SC-400 Plus 4K)  39

›› Nástěnné hodiny Monster + dárek průhledný stolní organizér  28
›› Kancelářská židle Titan za akční cenu  28
›› Kancelářská židle Next za akční cenu  28
›› Kancelářská stolička Mickey za akční cenu  29
›› Konferenční židle Rave za akční cenu  29
›› Konferenční židle Aoki za akční cenu  29

›› Zrnková káva Segafredo + dárek zrnková káva Selezione Crema  32
›› Zrnková káva Vista Vida + dárek prémiový čaj Pure Earl Grey  32
›› Prémiový ovocný čaj Biogena + dárek ovocný čaj Biogena Fantasic Červený pomeranč  32
›› Bylinný čaj Leros + dárek čaj Leros spánek a nervy  32
›› Zlaté sušenky Opavia + dárek čokoládová tyčinka 3 Bit  32
›› Dobrá voda ochucená v akci 5+1  33
›› Aquila pramenitá voda v akci 5+1  33
›› Dobrá voda minerální v akci 5+1  33
›› Mattoni minerální voda + dárek plážová deka  33
›› Sirup Jupí + dárek praktická pumpička  33
›› Džus Cappy + dárek sušenky Bebe Dobré ráno oříšek a med  33
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BUSINESS
›› Kancelářský papír vhodný pro 

velkoobjemový a oboustranný 
tisk na laserových a inkoustových 
tiskárnách a kopírovacích strojích

›› Vyvážená kvalita a vysoká bělost (CIE 161)
›› Karton obsahuje 5 balíků po 

500 listech A4 80 g/m²

›› „Nonstop“ box obsahuje 
2 500 listů A4 80 g/m²

›› Cena 89,90 Kč/balík

akční cena

20 kartonů + dárek 8 990 Kč HB9-1453827

20 boxů + dárek 8 990 Kč HB9-1456202

https://online.officedepot.cz/Search?search=buspapholQ209
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Husky set spací pytel  
a nafukovací karimatka

Tescoma wok pánev  
s poklicí President

Philips zastřihovač  
OneBlade Pro QP6510/64

Kód dárku: MMB19.2P1

›● Použití od jara do podzimu, ideální pro 
vodáky, treking a turistiku 
›● Spací pytel Mantilla s dvouvrstvou 
konstrukcí z polyesteru až do -5 °C 
›● Nízká hmotnost 1 680 g 
›● Pohodlná a voděodolná karimatka Fury 3 
s protiskluzovou úpravou
›● Rozměr 187 × 55 × 3 cm; nízká hmotnost 410 g

Kód dárku: MMB19.2P3

›● Povrch s charakterem neleštěného přírodního kamene 
pro smažení na minimálním množství oleje 
›● Vysoce odolný antiadhezní povlak, lze 
pracovat i s kovovým nářadím 
›● Vnější průměr 30 cm, celková výška 24 cm

Kód dárku: MMB19.2P2

›● Pro zastřihování, tvarování a oholení libovolně dlouhých vousů 
›● Oboustranné ostří s dvojí ochrannou před 
pořezáním, vhodné i pro citlivou pleť 
›● Vhodný na mokré a suché holení 
›● Výdrž baterie 60 min / 1 hod nabíjení 
›● Cestovní pouzdro

VYBERTE SI DÁREK ZA NÁKUP 
PAPÍRU BUSINESS

Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.

https://online.officedepot.cz/Search?search=buspapholQ209
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ECO-IMPACT
›› Vysoce kvalitní kancelářský papír pro černobílý 

a příležitostný barevný tisk (CIE 161)
›› O 13 % méně odpadu oproti 80g papíru
›› Unikátní vlastnosti eukaliptového vlákna umožňují 

produkovat o 40 % papíru více při stejném množství dřeva 
›› 5 balíků v kartonu; balík 500 listů 70 g/m²
›› Nejmenší prodejní množství 5 balíků

NAUTILUS REFRESH
›› Multifunkční papír vysoké kvality nabízí díky technologii 

ColorLok® mimořádně ostrý text a syté barvy (CIE 161)
›› Prémiový, 30% recyklovaný papír vyráběný 

sendvičovou metodou TRIOTEC®

›› 5 balíků v kartonu; balík 500 listů 80 g/m²
›› Nejmenší prodejní  

množství 5 balíků

akční cena

balík 99 Kč HB9-120471

akční cena

balík 79 Kč HB9-6439964

AKČNÍ CENA

99
Kč

AKČNÍ CENA

79
Kč

Zvolte unikátní kancelářské papíry s mimořádně vysokou bělostí CIE 161 a minimalizujte 
nákupem dopad na životní prostředí. NAUTILUS je vyráběný sendvičovou metodou pro 
jeho výslednou pevnost, přičemž prostřední vrstva je z recyklovaného materiálu. Papír  
ECO-IMPACT minimalizuje díky své snížené hmotnosti spotřebu dřeva i následný odpad.

JAK CHRÁNIT PŘÍRODU  
BEZ KOMPROMISŮ  
V KVALITĚ PAPÍRU?

https://online.officedepot.cz/Search?search=naupapholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=imppapholQ209
https://online.officedepot.cz/Clanky/ClanekGen?guidClanek=bf141cc4-dcc6-4ab6-b1ee-1592942a4bf2


• Kancelářský papír mimořádné bělosti (CIE 169)

• Extra hladký povrch dodává profesionální vzhled vašim dokumentům, 
prodlužuje životnost kopírek a tiskáren, snižuje provozní náklady

• Téměř 100% vyloučení zasekávání v přístrojích

• Certifi kace The Buyers Lab – vysoce spolehlivý, s vynikajícím 
výkonem v oblasti kvality obrazu, prašnosti a vlnění papíru

• Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu

Objednejte si prémiový papír Navigator

a odměňte se dárkem

OKOUZLETE 
OSTATNÍ
SVÝM TISKEM

počet balíků formát gramáž objednací kód

20 balíků + prosecco A4 Universal 80 g/m2 HB9-592703
30 balíků + bělicí sada A4 Universal 80 g/m2 HB9-592703
60 balíků + Nivea EDT A4 Universal 80 g/m2 HB9-592703
10 balíků + prosecco A3 Universal 80 g/m2 HB9-592704
20 balíků + prosecco A4 Expression 90 g/m2 HB9-592710
30 balíků + bělicí sada A4 Expression 90 g/m2 HB9-592710
60 balíků + Nivea EDT A4 Expression 90 g/m2 HB9-592710

Millesimato Prosecco
di Treviso Extra Dry
Elegantní, harmonické šumivé víno z italského vinařství 
San Martino vyráběné tradiční metodou charmat. Cuvée se rodí 
z nejlepších, ručně sbíraných hroznů odrůd Verduzzo a Glera. 
Nejlépe se hodí jako aperitiv nebo k rybám, servírované při teplotě 
6–7°C. Zbytkový cukr: 15–17 g/l; obsah alkoholu: 11 % (0,75 l).

Toaletní voda
Nivea
Lehká, unisexová vůně pro horké letní dny, 
exkluzivně pro zákazníky Offi ce Depot. 
Okouzlující kombinace převládající krémové 
vůně s tóny citrusového ovoce příjemně 
evokuje atmosféru letní dovolené (30 ml).

Bělicí zubní sada Vitis Whitening
Pro krásný kontrast opálené pokožky a bílých zubů. Zubní pasta a ústní voda od předního 
španělského výrobce šetrně obnovuje přirozenou bělost zubů. Díky kombinaci obsažených látek 
odstraňuje zabarvení z jejich povrchu, ošetřuje a chrání zubní sklovinu (100 ml / 500 ml).

Navigator_Q1-2019.indd   1 11. 2. 2019   12:59:17

https://online.officedepot.cz/Search?search=navpapholQ209
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ORIGINAL
›› Velmi oblíbený papír výborné kvality s vysokou bělostí 

(CIE 168); vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny
›› Papír zpracován bez použití chlóru
›› Výjimečný enviromentální profil
›› 5 balíků v kartonu; balík 500 listů 80 g/m²

rozměry (mm) ks na archu

 A  bal. 100 ks + dárek snímatelné 210,0 × 297,0 1 HB9-723218
 B  bal. 800 ks + dárek snímatelné 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) HB9-400701
 A  bal. 100 ks + dárek permanentní 210,0 × 297,0 1 NOVINKA HB9-723251
 C  bal. 400 ks + dárek permanentní 105,0 × 148,0 4 (2 × 2) NOVINKA HB9-723250

mix 2 balíků + dárek
balík 500 listů A4 90 g/m² HB9-3077938
balík 500 listů A4 100 g/m² HB9-3077924
balík 250 listů A4 120 g/m² HB9-3077910
balík 250 listů A4 160 g/m² HB9-3077896
balík 250 listů A4 200 g/m² HB9-3077882
balík 250 listů A4 250 g/m² HB9-3077868
1 balík + dárek
balík 500 listů A3 90 g/m² NOVINKA HB9-3077931
balík 500 listů A3 100 g/m² NOVINKA HB9-3077917
balík 250 listů A3 120 g/m² HB9-3077903
balík 250 listů A3 160 g/m² HB9-3077889
balík 250 listů A3 200 g/m² HB9-3077875
balík 250 listů A3 250 g/m² HB9-3077861

BÍLÉ ETIKETY A4, A6, A7
›› Snímatelné etikety jsou vhodné pro použití tam, kde je 

nutné etiketu následně odstranit bez problému se zbytky 
lepidla, např. aplikace na sklo a lesklé povrchy 

›› Lesklé permanentní etikety upoutají pozornost a působí luxusně
›› Etikety jsou vhodné pro laserový tisk, snímatelné i pro inkoustový

VISION PRO
›› Dokonale hladký papír s velmi vysokou bělostí (CIE 168)
›› Ideální pro digitální tisk a profesionální vzhled

Tělové mléko Afrodita  
s Aloe vera (250 ml)

Lenor gel na praní  
s květinovou vůní (0,935 l)

Opravný popisovač  
na spáry edding 8200

10 balíků 500 listů + dárek A4 HB9-879025

2 boxy 2 500 listů + dárek A4 HB9-879026

5 balíků 500 listů + dárek A3 HB9-879027

PRO TISK 

DIPLOMŮ 

A POZVÁNEK

Hydratační mléko s chladivým efektem

 A  B  C

https://online.officedepot.cz/Search?search=vispapholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=mulpapholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=labetiholQ209


HRAJTE SI S BARVAMI
Objednejte si papír HP Premium

a odměňte se dárkem zn. LEGO®

• 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 fi xoval pigmenty na povrchu a nebyly absorbovány hluboko 
ve vláknech papíru. Díky tomu jsou barvy živé, černá výraznější a schnutí rychlejší.

počet balíků objednací kód

10 balíků + jmenovka HB9-122440

30 balíků + úložná hlava HB9-122440

45 balíků + sportovní vak HB9-122440

85 balíků + hodiny HB9-122440

Sportovní vak 
Star WarsTM

Vak s motivem postavičky 
LEGO® Stormtrooper 
ideální na sport, festivaly 
či výlety. Verze Deluxe 
s přední kapsou se zipem. 
Zavírání na stahovací 
pásky s bezpečnostní 
pojistkou. Kvalitní pevný 
materiál. Rozměry: 
43,5 × 32,5 × 1 cm.

Hodiny 
s budíkem 
Star WarsTM

Figurka mystické postavy 
Darth Vadera v provedení 
LEGO® pro dospělé 
fanoušky a děti od 6 let. 
Figurka je 25 cm vysoká 
s integrovanými hodinami 
s LCD podsvíceným 
displejem a budíkem 
s funkcí opakovaného 
buzení. Ovládání 
stiskem hlavy fi gurky. 
Napájení: 2× baterie 
AAA (součást balení).

Jmenovka 
na zavazadlo
Cestujte stylově se 
jmenovkou LEGO® 
Iconic! Napište na 
zadní stranu jmenovky 
své kontaktní údaje 
a připněte ji na 
batoh nebo kufr.

Úložná hlava
Úložný box ve tvaru 
hlavy LEGO® panáčka 
v novinkové verzi „silly“. 
Ikonický tvar boxu může 
posloužit dětem pro uložení 
LEGO® kostek či bonbónů, 
dospělým na kancelářské 
pomůcky. Vyrobeno 
z polypropylenu bez 
použití BPA, ftalátů a PVC. 
Rozměry: 16,0 × 19,3 cm.

HP_lego_cz-sk.indd   1 14. 2. 2019   12:02:59

https://online.officedepot.cz/Search?search=prepapholQ209
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mix 2 bal. + dárek rozměry (mm) ks na archu

 A bal. 3780 ks permanentní  stříbrná 25,4 × 10,0 189 (7 × 27) HB9-686571
 B bal. 960 ks permanentní  bílá 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) HB9-686570
 B bal. 960 ks permanentní  stříbrná 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) HB9-686568
 C bal. 480 ks permanentní  bílá 63,5 × 33,9 24 (3 × 8) HB9-626115
 D bal. 540 ks permanentní  stříbrná 63,5 × 29,6 27 (3 × 9) HB9-695723
 E bal. 240 ks permanentní  bílá 99,1 × 42,3 12 (2 × 6) HB9-686572
 F bal. 200 ks permanentní  stříbrná 96,0 × 50,8 10 (2 × 5) HB9-626300
 G bal. 80 ks permanentní  bílá 99,1 × 139,0 4 (2 × 2) HB9-686573
 H bal. 20 ks permanentní  bílá 210,0 × 297,0 1 HB9-626528
 H bal. 20 ks permanentní  stříbrná 210,0 × 297,0 1 HB9-686569
 H bal. 20 ks snímatelné  bílá 210,0 × 297,0 1 HB9-627402

VELMI ODOLNÉ 
POLYESTEROVÉ 
ETIKETY
›› Pro venkovní použití a všude 

tam, kde není možné 
použít papírovou etiketu

›› Polyesterové etikety, 
odolné vůči mastnotě, 
prachu, natržení, vodě, 
UV záření, vlivům počasí 
a teplotním změnám 
-20 °C až +80 °C u bílých 
etiket, -40 °C až +150 °C 
u stříbrných etiket

›› Stříbrné etikety vhodné pro 
laserové tiskárny, bílé etikety 
pro laserové + barevné 
laserové tiskárny a kopírky

›› Software a šablony zdarma 
na www.avery-zweckform.cz

Nákupní taška Reisenthel Mini 
Maxi Shopper Lemon Dots 

Rozměry 43,5 × 60,0 × 7,0 cm, 
objem 15 l, pratelné na 30 °C.

Odolné vůči natržení Odolné vůči nečistotám Odolné vůči teplotám Odolné vůči vlivům počasí Voděodolné

 A  B  C  D

 E  F  G  H

https://online.officedepot.cz/Search?search=aveetiholQ209
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Polykarbonátové ochranné brýle s šedým zorníkem jsou 
ošetřeny 3M™ Scotchgard™. I po několika mytích zajišťují 
kvalitní výhled i ve vlhkém a zamlženém prostředí.

Pro jarní a letní období jsme pro vás vybrali 
dlouhotrvající lak na nehty v odstínu č. 12 Coffee 
Break nebo v sadě s odstínem č. 01 Snow White.

ODVÍJEČ BALICÍ PÁSKY ODOLNÝ
›› Vysoce kvalitní ruční odvíječ pro lepení kartónových krabic
›› Kvalitní mechanické díly zaručují dlouhou 

životnost tohoto odvíječe
›› Pro pásky s návinem až 66,0 m,  

šíře až 50,0 mm

OBÁLKY S OKÉNKEM
›› Švýcarské obálky ELCO pro profesionální prezentaci 
›› Řada formátů pro zasílání korespondence, 

blahopřání či objemných dokumentů
›› Vhodné pro ofsetový tisk
›› Otevírání na delší straně u obálky C4
›› Vnitřní tisk, samolepicí s krycí páskou

DÁRKOVÁ PAPÍROVÁ TAŠKA
›› Papírová taška z rýhovaného hnědého papíru 90 g/m²
›› Decentní ucha z krouceného papíru
›› Vhodné pro lehčí vzorky či oděvy 

Sluneční ochranné brýle  
3M™ SOLUS 1000

Čokoláda  
Ritter Sport (100 g)

Lak na nehty Dermacol 
5 Days Stay

ks + dárek NOVINKA HB9-980201

bal. 200 ks + dárek C6/5 okénko vlevo 22,9 × 11,4 cm 80 g/m² HB9-365995

bal. 200 ks + dárek C6/5 okénko vpravo 22,9 × 11,4 cm 80 g/m² HB9-947052

bal. 100 ks + dárek C5 okénko vpravo 22,9 × 16,2 cm 100 g/m² NOVINKA HB9-341010

bal. 100 ks + dárek C5 okénko vlevo 22,9 × 16,2 cm 100 g/m² NOVINKA HB9-341011

bal. 50 ks + dárek C4 okénko vpravo 32,4 × 22,9 cm 120 g/m² NOVINKA HB9-323334

š × v × h (mm)

 A  250 ks + dárek (sada 2 ks) 240 × 320 × 100 NOVINKA HB9-218173
 B  250 ks + dárek (sada 2 ks) 320 × 410 × 120 NOVINKA HB9-218174
 C  100 ks + dárek 305 × 340 × 170 NOVINKA HB9-218175
 D  100 ks + dárek 350 × 440 × 180 NOVINKA HB9-218176

ŠVÝCARSKÁ 
KVALITA

 A

 B

 C
 D

https://online.officedepot.cz/Search?search=scopasholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=hartasholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=elcobaholQ209
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 A  BATOH NA NOTEBOOK 17” SECURETREK™
›› Chrání notebook před poškozením, ale nabízí 

i zabezpečovací systém proti krádeži, díky 
uzamykatelným jezdcům zipů

›› Notebook a tablet jsou uloženy v polstrovaných 
přihrádkách a jsou chráněny odolným materiálem 
Poly Twill a neroztrhnutelným zipem

›› Uvnitř tašky je dostatek místa pro všechny vaše 
věci, včetně oblečení pro vícedenní cestu

 B  TAŠKA NA NOTEBOOK 15” SECURETREK™
›› Chrání notebook před poškozením, ale nabízí 

i zabezpečovací systém proti krádeži, díky 
uzamykatelným jezdcům zipů

›› Polstrované přihrádky umožňují uložení notebooku 
s úhlopříčkou až 15,6“ a tabletu s úhlopříčkou 
10“ a jsou chráněny odolným materiálem 
Poly Twill a neroztrhnutelným zipem

›› Kapsa na příslušenství organizuje předměty a příslušenství

Bezdrátová počítačová myš střední 
velikosti Kensington Pro Fit™

 A  ks + dárek batoh NOVINKA HB9-851769
 B  ks + dárek taška NOVINKA HB9-851770

››
›› NÁZEV PRODUKTU: 
›› POPISEK:
››
››
››
›› KÓD
›› NÁZEV PRODUKTU:  
›› POPISEK:
››
››
›› DÁREK KE KAŽDÉ TAŠCE: 

 A

 B

Nakupte Post-it® silně lepicí 
bločky v libovolném mixu 

v hodnotě nad 750 Kč 
a získejte DÁREK:  Bíle silikonové 

hodinky ZDARMA! 

Post-it® silně lepicí bločky:
HB9-899515
HB9-700200
HB9-700201
HB9-700202

HB9-700204
HB9-700205
HB9-323110

https://online.officedepot.cz/Search?search=kenbatholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=posbloholQ209
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novinka SAMOLEPICÍ BLOČKY 360°
▪ unikátní patentovaná technologie - čtvercová lepicí vrstva
▪ psaní vzkazů v libovolném směru
▪ drží silněji a déle na nejrůznějších površích

stva

ks + dárek oranžový 76x76 mm, 100 listů HB9-840508

ks + dárek zelený 76x76 mm, 100 listů HB9-840509

ks + dárek modrý 76x76 mm, 100 listů HB9-840510

ks + dárek růžový 76x76 mm, 100 listů HB9-840511

KE KAŽDÉMU BLOČKU ZÍSKÁTE
SAMOLEPICÍ BLOČEK VE TVARU
ZVÍŘÁTKA V ZÁŘIVÉ BARVĚ
mix motivů zvířátek
200 listů v bločku
velikost 30-40 x 45 mm

BLOK  
INTERNATIONAL A5+
›› Exkluzivní blok s drátěnou vazbou 

a laminovanými deskami z kartonu
›› Umožňuje psaní na dokonale 

rovné podložce
›› Každý list má perforaci a 6 otvorů 

na založení do pořadače
›› Součástí je mapa světa s rozdělením na 

časové zóny a s telefonními kódy zemí
›› 80 listů, 80 g/m²

ks + dárek  černá NOVINKA HB9-224935

ks + dárek  modrá NOVINKA HB9-224934

4 ks + 1 ks zdarma A4+ HB9-794172

4 ks + 1 ks zdarma A5+ HB9-794174

ks + dárek  ledově modrá NOVINKA HB9-124793

ks + dárek  metalicky modrá NOVINKA HB9-124794

ks + dárek  metalicky oranžová NOVINKA HB9-124795

ks + dárek  metalicky růžová NOVINKA HB9-124796

ks + dárek  metalicky zelená NOVINKA HB9-124797
ks + dárek  purpurová NOVINKA HB9-124798

SEŠÍVAČKA SOFTPRESS
›› Snadné sešívání bez námahy 
›› Sešívání bez zasekávání drátků; 

šetří až 40% místa v pořadači 
›› Lze používat pouze s drátky 

Leitz Softpress (172.584)
›› 10 let záruka (při použití drátků Leitz) 
›› Součástí balení 200 drátků 
›› Rozměry: 4,4 × 6,5 × 14,9 cm (š × v × h)
›› Výkon: 30 listů; horní plnění

NOTEBOOK
›› Vysoce kvalitní kroužkový blok 

s měkkými deskami z kartonu 
s laminovaným povrchem

›› U formátu A4+ jsou stránky 
perforované a mají děrování, 
formát A5+ má stránky pouze 
perforované bez děrování

›› Dodáváme v mixu barev 
oranžové a černé

›› 80 listů, 80 g/m², linkovaný

ELEKTRICKÁ SEŠÍVAČKA
›› Typ sešívání: uzavřené; přední plnění drátků 
›› Napájení na 4 tužkové AA baterie (nejsou součástí balení)
›› Součástí je balení drátků e1 (1000 ks) 
›› Rozměry: 5 × 6,6 × 15,4 cm (š × v × h); hloubka vkládání: 10 mm 
›› Výkon 10 listů; ploché sešívání; drátky e1

Organizační blok Leitz WOW,  
A4 (linkovaný/čtverečkovaný)

Organizační blok Leitz WOW,  
A4 (linkovaný/čtverečkovaný)

Kuličkové pero Pilot Super  
Grip, neon modré

ks + dárek linkovaný HB9-794200

 4+1 zdarma

https://online.officedepot.cz/Search?search=hopbloholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=oxfoholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=rhonotholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=elesesholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=softsesholQ209
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SUPER GRIP G
›› Kuličkové pero s inkoustem 

pro opravdu rychlé psaní
›› Nová generace inkoustu
›› Ergonomická 

úchopová zóna
›› Píše podle barvy těla
›› Šířka stopy: 0,27 mm
›› Limitovaná edice 

sada + dárek  4 zářivé barvy NOVINKA HB9-597570

sada + dárek  4 základní barvy NOVINKA HB9-597571

sada + dárek 25 barev HB9-854180

ks + dárek univerzální NOVINKA HB9-686925

ks + dárek voděodolná NOVINKA HB9-686926

ks + dárek na sklo a kovy NOVINKA HB9-686927

ks + dárek na dřevo NOVINKA HB9-686928

ks + dárek na pryž a kůži NOVINKA HB9-686929

ks + dárek na plasty NOVINKA HB9-686930

ks + dárek na tkaniny NOVINKA HB9-686931

ks + dárek na venkovní použití NOVINKA HB9-686932

KULIČKOVÉ PERO ATLANTIS
›› S plně pogumavaným tělem pro pohodlné držení 
›› Odpružený hrot 
›› Dokumentní inkoust, 2x hladší psaní 
›› Šíře stopy: 0,4 mm 

GELOVÝ ROLLER INKETTI
›› Pro hladké a plynulé psaní, 

kreslení i vybarvování 
›› Inkoust velmi rychle zasychá, 

proto je vhodný i pro leváky 
›› Protiskluzový gumový úchop; 

šíře stopy: 0,25 mm

SADA  
FIXŮ PEN 68
›› Prémiový vláknový fix 

s tlakuodolným hrotem 
a náplní na vodní bázi 

›› Vysoká odolnost  
proti vysychání –  
vydrží až 24 hodin 
bez víčka

›› Každý potisk obalu je 
originální, foto je ilustrační 

›› Šíře stopy: 1,0 mm

OBOUSTRANNÉ  
LEPICÍ PÁSKY
›› Vyvinuty japonskou společností Nichiban, 

nabízí řešení pro každou příležitost 

STABILO® BOSS®  
MINI Funnimals (3 ks)

Modré kuličkové  
pero Atlantis

Mechanická tužka Penac  
The Pencil 1,3 mm (mix barev)

Sušenky Oreo  
Original (44 g)

3 ks + 2 ks zdarma  3 barvy NOVINKA HB9-401559

mix 3 ks + dárek

ks  modrá NOVINKA HB9-147162

ks  černá NOVINKA HB9-147163

 3+2 zdarma

https://online.officedepot.cz/Search?search=inkrolholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=gripilholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=penstaholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=nicpasholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=atlbicholQ209
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popisovač 
na bílé tabule

sada 4 barev

HB9-357555 HB9-357556 HB9-357557 HB9-357558 HB9-357559

náhradní inkoust HB9-357490 HB9-357491 HB9-357492 HB9-357493

sada 4 barev

zvýrazňovač HB9-305217 HB9-305218 HB9-305216 HB9-305213 HB9-305219

náhradní inkoust HB9-305212

ICO Trade_INZRECE_Holder Q2_2019_210x297_CZ_TISK.indd   1 31. 1. 2019   8:47:02
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mix 3 ks + dárek

ks  černá HB9-169600

ks  modrá HB9-169602

ks  červená HB9-169601

mix 6 ks + dárek

ks  červená NOVINKA HB9-465987

ks  modrá NOVINKA HB9-465988

ks  černá NOVINKA HB9-465989

mix 36 ks + dárek

ks  černá NOVINKA HB9-530186

ks  modrá NOVINKA HB9-530188

ks  červená NOVINKA HB9-530187

ks  zelená NOVINKA HB9-530189

2 ks + 1 ks zdarma kolmý HB9-531706

sada + dárek  4 barvy HB9-548500

DVOUHROTÝ POPISOVAČ
›› Dva permanentní popisovače na alkoholové bázi v jednom
›› Rychleschnoucí; neobsahuje xylen; lze použít i na CD 
›› Šíře stopy: 0,5 mm (vláknový hrot);  

0,4 mm (plastový hrot)

KULIČKOVÉ PERO
›› Jednorázové stiskací kuličkové pero pro 

velmi hladké a snadné psaní 
›› Trojúhelníkový tvar s ERGO úchopem 
›› Šířka stopy: 0,3 mm

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE
›› S pumpičkou zajišťující přísun tekutého inkoustu do hrotu
›› Délka stopy: 1 200 m; nahradí až 4 běžné popisovače
›› Šíře stopy: 6,0 mm; flexibilní hrot

KOREKČNÍ  
STROJEK
›› Jednorázový korekční strojek 

s ergonomickým úchopem
›› Vyroben ze 69 % z recyklovaných materiálů
›› Vhodný pro praváky i leváky
›› Rovnoměrné odmotávání pásky; 

možnost okamžitého přepsání
›› Nezanechává stíny na fotokopiích
›› Délka pásky: 6,0 m; šíře stopy: 5,0 mm

PERMANENTNÍ POPISOVAČ 2846
›› Pro psaní na porézní i neporézní materiály
›› Inkoust na alkoholové bázi
›› Šíře stopy: 1,0 mm; kulatý hrot

Sada 4 popisovačů  
Maxiflo Flex-Feel

Černý popisovač  
dvouhrotý Pilot Twin Marker

Kelímek modelovací hmoty  
Masi Kolor (mix barev)

Zvýrazňovač Highlighter  
Flexi (mix barev)

Zvýrazňovač Highlighter  
Flexi (mix barev)

5 ks + dárek kolmý  mix barev HB9-200726

 2+1 zdarma

KOREKČNÍ STROJEK
›› Unikátní jednorázový korekční strojek
›› Dodáváme v náhodném barevném mixu
›› Délka pásky: 8,0 m; šíře stopy: 4,2 mm

Popisovače v magnetickém držáku na 
tabuli s houbičkou na mazání.

https://online.officedepot.cz/Search?search=clicenholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=popcenholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=flexpenholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=scokorholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=twipilholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=tipbicholQ209


  

Pro psaní, skicování, barevné 
poznámky, kreslení myšlenkových 
map, psaní do šablon… 

• gumovací liner 
• ideální do kanceláře, školy a na doma 
• termosenzitivní inkoust stejně jako 
 u ostatních produktů z rodiny Pilot FriXion 
• odolný polyacetalový hrot
• šířka stopy: 0,45 mm 
• guma integrovaná v zakončení víčka 

Pilot FriXion Fineliner  černá HB9-561102

Pilot FriXion Fineliner  modrá HB9-561103

Pilot FriXion 
Fineliner

GUMOVACÍ LINER

Novinka

Napiš,
     vymaž, 
 přepiš!

+ Kup 3 ks gumovacího 
lineru a získej praktický
FriXion box pro uskladnění
oblíbených gumovacích per!

DÁREK

Box v mixu barev  
Barvu není možné vybrat.

Barvy lineru můžete namixovat.

https://online.officedepot.cz/Search?search=finpilholQ209


tel.: 800 154 322      objednavkacz@officedepot.eu2218

KA
NC

EL
ÁŘ

SK
É 

PO
TŘ

EB
Y 

VYMĚNITELNÝ  
LEPICÍ ROLLER
›› Lepicí roller s patentovanou flexibilní 

špičkou, která se automaticky 
přizpůsobuje povrchu

›› Vhodný na papír, karton, fotografie
›› Bez rozpouštědel
›› Délka stopy: 16,0 m; šíře stopy: 8,4 mm

3 ks + dárek 50 g HB9-215584

5 ks + dárek gel 8 g HB9-308129

šířka stopy

3 ks + dárek strojek 4,2 mm HB9-425889

6 ks + dárek náplň 4,2 mm HB9-215014

3 ks + dárek strojek 6,0 mm NOVINKA HB9-425891

6 ks + dárek náplň 6,0 mm NOVINKA HB9-425892

3 ks + dárek strojek permanentní HB9-329652

3 ks + dárek strojek nepermanentní HB9-516232

6 ks + dárek náplň permanentní HB9-223659

6 ks + dárek náplň nepermanentní HB9-190190

5 ks + dárek tekuté 3 g HB9-259628

5 ks + dárek gel 3 g HB9-215484

Šampon SCHAUMA  
Power Volume (250 ml)

Šampon SCHAUMA  
Power Volume (250 ml)

Šampon SCHAUMA  
Power Volume (250 ml)

mix 10 ks + dárek

ks trasparentní Klovatina HB9-474458

ks bílá Gamafix HB9-485468

TEKUTÉ 
LEPIDLO
›› Lepidlo se speciálním 

aplikátorem pro různá 
nanášení – úzká nebo 
široká aplikace lepidla

›› Vhodné na různé 
materiály

›› Obsah: 100 g

Sprchový gel FA Divine  
Moments (250 ml)

Sprchový gel FA Divine  
Moments (250 ml)

LEPICÍ TYČINKA
›› 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

Sprchový gel FA Divine  
Moments (250 ml)

15 ks + dárek 10 g HA9-342010

10 ks + dárek 20 g HA9-342020

5 ks + dárek 40 g HA9-342040

VYMĚNITELNÝ  
KOREKČNÍ STROJEK
›› Okamžitá možnost přepsání opraveného textu, 

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

VTEŘINOVÉ 
LEPIDLO
›› Univerzální voděodolné 

vteřinové lepidlo
›› Vhodné pro lepení porcelánu, 

keramiky, plastů, gumy, 
kůže, dřeva a kovů

UNIVERZÁLNÍ 
LEPIDLO
›› Vhodné k lepení  

savých i nesavých materiálů, 
pro interiér i exteriér

›› Vhodný na tyto materiály: 
kov, sklo, keramika, 
dřevo, korek, kůže, 
papír, tvrzené PVC, ...

https://online.officedepot.cz/Search?search=tycpriholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=refpriholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=rolpriholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=tekpriholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=atalocholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=unipstholQ209
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ks + dárek NOVINKA HB9-353104

sešívačka děrovačka

ks + dárek  světle modrá NOVINKA HB9-147260 HB9-147270

ks + dárek  světle zelená NOVINKA HB9-147261 HB9-147271

ks + dárek  růžová NOVINKA HB9-147262 HB9-147272

ks + dárek  oranžová NOVINKA HB9-147263 HB9-147273

ks + dárek NOVINKA HB9-211394

STRONG BALICÍ PÁSKA
›› Spolehlivá a vysoce kvalitní lepicí páska s nehlučným odvíjením 

se silnou lepivostí pro středně těžké a těžké kartony
›› Odolná proti vysokým teplotám, UV-záření a stárnutí
›› Obsahuje ekologicky šetrné akrylátové lepidlo bez rozpouštědel
›› Tloušťka: 45 μm
›› Rozměr: 50,0 mm × 66,0 m

ZÁSUVKOVÝ BOX 
›› Prostorný box pro ukládání 

předmětů denní potřeby
›› Ergonomické úchytky pro 

pohodlný přístup k obsahu
›› Spodní část je opatřena 

protiskluzovými nožičkami
›› Vyrobeno ze 100% recyklovatelného 

plastu; nárazuodolné
›› Rozměry: 36,0 × 27,0 × 28,8 cm  

(š × v × h) 

LEPICÍ RAZÍTKO
›› Spolehlivě a trvale nalepí 

lehké předměty, jako jsou 
papíry či fotografie

›› Lepení s ním je rychlé 
a snadné - čistá alternativa 
k tradičnímu lepení 

›› Plocha lepidla: 
8,4 × 8,4 mm

›› 1 100 použití

DĚROVAČKA A SEŠÍVAČKA
›› Sešívačka s kovovou konstrukcí 

a ergonomickým protiskluzovým povrchem 
›› Typy sešívání: uzavřené, otevřené, 

nástěnkové; horní plnění drátků 
›› Hloubka vkládání: 6,3 cm; výkon 25 listů
›› Spolehlivá celokovová děrovačka 
›› Příložník pro standardní formáty 

A4, A5, A6; výkon 20 listů 

Tělové mléko do sprchy Nivea 
In-Shower Body Milk (80 ml)

Černý kalíšek  
na tužky CepPro

Sada 10 ks štětcových fixů  
na krasopsaní ICO

Balzám na rty Nivea Lip  
Butter, malina (19 ml) 

Sprchový gel Nivea  
Creme Care (250 ml)

STOLNÍ ODVÍJEČ 
›› Konstrukce odvíječe umožňuje 

snadné ovládání jednou rukou 
›› Pro kteroukoliv pásku 

TesaFilm o šířce max. 
19 mm a délce do 33 m 

›› Vroubkovaný břit  
pro přesné řezání; jedinečná 
protiskluzová podložka  
pro stabilní polohu na stole 

›› Vyrobený ze 100% 
recyklovaného plastu

ks + dárek  NOVINKA HB9-308136

6 ks + dárek  čirá HB9-790620

6 ks + dárek  hnědá HB9-790621

https://online.officedepot.cz/Search?search=boxcepholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=saxsesholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=smatesholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=raztesholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=pastesholQ209
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 A  ks + 1x dárkové balení 24 litrů NOVINKA HB9-338750
 B  ks + 2x dárkové balení 60 litrů NOVINKA HB9-338752

3 ks + dárek  černá NOVINKA HB9-223077

3 ks + dárek  bílá NOVINKA HB9-223070

3 ks + dárek  modrá WOW NOVINKA HB9-223072

3 ks + dárek  oranžová WOW NOVINKA HB9-223073
3 ks + dárek  zelená WOW NOVINKA HB9-223076
3 ks + dárek  růžová WOW NOVINKA HB9-223071
3 ks + dárek  ledově modrá WOW NOVINKA HB9-223074
3 ks + dárek  purpurová WOW NOVINKA HB9-223075

HEAVY DUTY BOX PLASTOVÝ
›› Pro ukládání a uspořádání spotřebního materiálu
›› Dokonale chrání proti vlhkosti, prachu či zdeformování
›› Bezpečné a stabilní stohování
›› Pevné stěny s výstuží - odolá tlaku 350 kg (A) a 630 kg (B)
›› 2 pevné úchyty slouží k uzavírání víka
›› Lze uzamknout visacím zámkem pro ochranu dokumentů
›› Materiál polypropylen;  

100% recyklovatelný

ČTVERCOVÁ  
KRABICE CLICK&STORE 
›› Atraktivní univerzální krabice s víkem pro 

multifunkční použití, jednoduše a rychle složitelné 
díky důmyslné konstrukci; vyšší pevnost a stabilita

›› Ideální do standardních policových 
systémů (např. Kallax od IKEA)

›› Krabice jsou vyrobeny z polaminovaného (PP) kartonu
›› Pro ukládání vysokých či oblých předmětů
›› Rozměry: 32,0 × 31,0 × 36,0 cm (š × v × h)

Dárkové balení pivních  
speciálů Ferdinand (3x 0,33 l)

Stojan na časopisy A4 Leitz  
ve stejné barvě

 A

 B

Max 11 %, Sedm kulí 13 % a d´Este 15 %.

10,3 × 33,0 × 25,3 cm (š × v × h)

https://online.officedepot.cz/Search?search=krableiholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=dutstrholQ209


OSVĚŽUJÍCÍ ŘADA

Ochutnejte novou osvěžující řadu Colour'Ice 
a získejte moderní vzhled na váš stůl.

Barva Kód
 ledově žlutá HB9-559250

meruňková HB9-559251

 ledově zelená HB9-559253

 ledově modrá HB9-559252

Box 
na spisy A4
● Kapacita 380 listů; šíře hřbetu 4,0 cm

Barva Kód
 ledově žlutá HB9-559270

meruňková HB9-559271

 ledově zelená HB9-559273

 ledově modrá HB9-559272

Zásuvka A4
● Moderní embosing po stranách
● Kapacita odkládání 5,5 cm
● Rozměry: 25,4 x 6,1 x 35 cm

Barva Kód
 ledově žlutá HB9-559230

meruňková HB9-559231

 ledově zelená HB9-559233

 ledově modrá HB9-559232

Desky 
s chlopněmi a gumičkou A4
● Kapacita 150 listů

DÁREK
Dárek 
k nákupu 
nad 450 Kč  
sprchový gel 
Dermacol 
po opalování 
s beta-
karotenem 
(250 ml).

Dárek 
k nákupu 
nad 790 Kč
tělové mléko 
Dermacol 
na opalování 
ve spreji
(200 ml).

Plastový 
pákový pořadač No.1 Power

Barva Kód
 ledově žlutá HB09-559294

meruňková HB09-559295

 ledově zelená HB09-559297

 ledově modrá HB09-559296

● Pevný karton potažený PP fólií
● Kapacita 500 listů; šíře hřbetu 7,5 cm

Barva Kód
 ledově žlutá HB9-559204

meruňková HB9-559205

 ledově zelená HB9-559206

 ledově modrá HB9-559207

Mini děrovačka FC5 Rapid
● Mini děrovačka kompaktní velikosti
● Výkon 10 listů

Barva Kód
 ledově žlutá HB9-559200

meruňková HB9-559201

 ledově zelená HB9-559202

 ledově modrá HB9-559203

Mini sešívačka F4 Rapid
● Mini sešívačka praktické kompaktní 

velikosti
● Výkon 10 listů; drátky 10/4

Colour’Ice

CBT22252_cp_ColourIce_promo_Q2_CZ_v4.indd   1 14.02.19   12:21
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 A   B  MINIAKTOVKY
›› Miniaktovky na spisy menších formátů, doklady, poukázky či 

hotovost, vyrobená z kvalitního embosovaného polypropylenu
›› Barevné přihrádky pro přehledné třídění
›› Roztažitelný hřbet; uzavírání na druk; u aktovky se 7 přihrádkami kapsa na vizitku

 C ›AKTOVKA A4
›› S barevnými přihrádkami pro přehledné třídění
›› Dvě kapsy na vizitky či etikety; pevný hřbet; zavírání na klip; kapacita 400 listů

 D ›AKTOVKA/ORGANIZÉR
›› Pro třídění a přenos velkého množství dokumentů formátu A4
›› Dvě kapsy na etikety pro vedení evidence; roztažitelný hřbet, kapacita až 800 listů

 E ›STOJAN NA ČASOPISY S PŘIHRÁDKAMI
›› Na dokumenty formátu A4, časopisy a katalogy
›› Kapsa na etiketu pro vedení evidence; roztažitelný 

hřbet 3–39 cm; kapacita 250 listů

 F ›AKTOVKA A4 VERTIKÁLNÍ
›› Aktovka pro formát A4 s barevnými přihrádkami pro 

přehledné třídění dokumentů na výšku
›› Dvě kapsy na vizitky či etikety; roztažitelný hřbet; 

zavírání na chlopeň; kapacita 200 listů

 G ›AKTOVKA A4 S DRŽADLEM
›› Pro třídění a přenos velkého množství dokumentů, zavírání na klip, držadlo
›› Dvě kapsy na etikety pro vedení evidence; roztažitelný hřbet;  

kapacita až 800 listů

5 ks + dárek NOVINKA HB9-341203

SKUPINOVÝ BOX  
EXTRA STRONG
›› Stohovatelný uzavíratelný box, nosnost až 100 kg
›› Pojme až 6 ks pořadačů šíře 8,0 cm
›› Vysoce kvalitní vlnitá lepenka
›› Zpevněná konstrukce usnadňuje manipulaci a přenášení
›› Rozměry: 50,0 × 30,0 × 33,0 mm

Stojan na časopisy 
EMBA A4

Dvoukroužkový pořadač 
Exacompta Baro Sarre A4

 A 2 ks + dárek 6 přihrádek 18,0 × 11,0 cm HB9-470650
 B 2 ks + dárek 7 přihrádek 26,0 × 14,0 cm HB9-470651
 C ks + dárek 13 přihrádek 33,0 × 25,0 cm HB9-341842
 D ks + dárek 24 přihrádek organizér 33,0 × 23,5 × 25,0 cm HB9-341841
 E ks + dárek 12 přihrádek na časopisy 26,5 × 32,5 × 39,0 cm HB9-477112
 F ks + dárek 6 přihrádek vertikální 25,5 × 30,5 cm NOVINKA HB9-470652
 G ks + dárek 24 přihrádek s držadlem 25,5 × 30,5 cm NOVINKA HB9-341843

Vyroben z polypropylenu, šíře hřbetu 15 mm. Mix motivů, dodáváno v náhodném pořadí.

Hladká lepenka 1 000 g/m²

 F

 D
 C

 A

 B

 E

 G

OBJEDNEJTE AKTOVKY EXACOMPTA 
CRYSTAL A ZÍSKEJTE DÁREK

https://online.officedepot.cz/Search?search=cryexaholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=embboxholQ209


Hladká lepenka 1 000 g/m²

PROSPEKTOVÉ OBALY „U“ ZÁVĚSNÉ A4
•  Závěsné obaly „U“; nahoře otevřené; europerforace
•  Materiál polypropylen; balení v „pizza“ krabici
•  100 ks v balení

AT HAND PROSPEKTOVÉ OBALY „U” ZÁVĚSNÉ A4
•  Závěsné obaly „U“ v praktickém balení v kartonové       
   krabičce; rychlá a pohodlná manipulace
•  Materiál polypropylen; průhledný
• 40 ks / 50 ks v balení

✓
Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

✗
Již žádné rozsypané obaly

10 bal. + dárek 105 mic           hladký N    HB9-645650

10 bal. + dárek 75 mic           hladký N    HB9-245649

10 bal. + dárek 55 mic           hladký HB9-245648

10 bal. + dárek 46 mic           krupičkový HB9-263678

1 bal. + dárek 40 ks 55 mic hladký HB9-915569

1 bal. + dárek 50 ks 48 mic krupičkový HB9-915568

DÁREK

DÁREK 
K 10 BALENÍM

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku

Vyberte si z 28 barev

ZÁRUKA
3 ROKY

mix 20 ks + dárek 5,0 cm 7,5 cm
bílý  HB9-222065 HB9-111122 

černý  HB9-222164 HB9-111157 

červený  HB9-222269 HB9-111203 

modrý  HB9-222304 HB9-111312 

zelený  HB9-222385 HB9-111359 

žlutý  HB9-222415 HB9-111406 

oranžový  HB9-222565 HB9-111487 

bordó  HB9-222701 HB9-111687 

šedý  HB9-222899 HB9-111702 

fialový  HB9-522268 HB9-488189 

sv.modrý  HB9-522386 HB9-488267 

tyrkysový  HB9-522491 HB9-488365 

mátový  HB9-222175   HB9-111360 

růžový  HB9-222176   HB9-111365 

mix 20 ks + dárek 5,0 cm 7,5 cm
modrý Solea  HB9-222167 HB9-111361 

červený Solea  HB9-222168 HB9-111362 

levandulový Solea  HB9-222169 HB9-111363 

broskvový Solea  HB9-222170 HB9-111364 

pískový Naturele  HB9-222165 HB9-111489 

krémový Naturele  HB9-222166 HB9-111490 

modrý VIVIDA  HB9-222171 HB9-215500 

červený VIVIDA  HB9-222172 HB9-215501 

zelený VIVIDA  HB9-222173 HB9-215502 

žlutý VIVIDA  HB9-222174 HB9-215503 

ledově žlutý Colour‘Ice  - HB9-559294 

meruňkový Colour‘Ice  - HB9-559295 

ledově modrý Colour‘Ice  - HB9-559296 

ledově zelený Colour‘Ice  - HB9-559297 

Odolný!
Potaženo odolnou 
a omyvatelnou 
PP fólií
z vnitřní i vnější 
strany.

Vždy perfektní!
Vždy přesné otevření a zavření 
mechaniky, garantováno  
10.000 použití.

Stabilní!
Díky silnějšímu  
kartonu 2,2 mm   
a kovovým lištám.

Kosmetická  
sada Afrodita
s vůní vanilky obsahuje 
krémové mýdlo a krém 
na ruce a nehty 
(300 ml / 75 ml).

Organizér  
Leitz Mybox® 
Stylový úložný prostor pro malé  
předměty, nebo jako organizér  
pro malý a velký Leitz MyBox®.

Lepicí tyčinka  
Esselte 
Pro nejširší kancelářské využití.  
Lepí papír, lepenku, fotografie aj.  
Snadné použití.

DÁREK k celoplastovým pákovým pořadačům Esselte No.1!

DÁREK

Nové barvy  
Colour‘Ice

CBT22226_fl_promo_Esslete_LAF_Pocket_A4_CZ_v4.indd   1 14.02.19   10:19
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DESKY 
S CHLOPNĚMI 
A GUMIČKOU A4
›› Trojchlopňové desky na dokumenty
›› Příjemný Soft Touch povrch
›› Zaoblené rohy, silný 

karton 320g/m²
›› Šířka hřbetu až 2 cm

akční cena

bal.  světle modrá 295 Kč NOVINKA HB9-138130

bal.  růžová 295 Kč NOVINKA HB9-138131

bal.  fialová 295 Kč NOVINKA HB9-138132

bal.  černá 295 Kč NOVINKA HB9-138133

akční cena

bal.  mix barev 129 Kč NOVINKA HB9-102372

akční cena

ks  tmavě modrá 25 Kč NOVINKA HB9-330700

3 ks + dárek  černá NOVINKA HB9-170300

3 ks + dárek  modrá NOVINKA HB9-170301

3 ks + dárek  růžová NOVINKA HB9-170302

3 ks + dárek  tyrkysová NOVINKA HB9-170303

PREŠPÁNOVÁ  
ODKLÁDACÍ KAPSA  
NA DOKUMENTY A4
›› Vyrobeno z pevného kvalitního prešpánu 350 g/m²
›› Limitovaná edice
›› Velká výdrž, stálobarevné
›› Rozměry: 32,0 × 23,0 × 3,0 cm 
›› Balení obsahuje 20 ks

DURASWING® 
DESKY 
S KLIPEM A4
›› PP desky s barevným, 

výkyvným, plastovým 
klipem

›› Vhodné pro archivaci 
a prezentaci neděrovaných 
dokumentů

›› Snadné a rychlé zakládání 
a vyjímání dokumentů

›› Kapacita 30 listů A4
›› Balení obsahuje 5 ks

DURACLIP® DESKY 
S KLIPEM A4
›› Ocelový klip, průhledná  

přední a barevná  
zadní strana

›› Zakládané dokumenty 
není nutné děrovat, pouze 
se uchytí klipem

›› Pro vodorovný formát  
(např. Excel tabulky, 
PowerPoint prezentace apod.)

›› Snadné a rychlé zakládání 
a vyjímaní dokumentů

›› Kapacita 30 listů A4

PÁKOVÝ 
POŘADAČ A4
›› Příjemný Soft 

Touch povrch
›› Prémiová mechanika 

zn. ELBA
›› Zaoblený hřbet šíře 7 cm

Švýcarské bonbóny  
Halter citrusové (40 g)

Švýcarské bonbóny  
Halter citrusové (40 g)

6 ks + dárek  žlutá NOVINKA HB9-173430

6 ks + dárek  modrá NOVINKA HB9-173431

6 ks + dárek  růžová NOVINKA HB9-173432

6 ks + dárek  tyrkysová NOVINKA HB9-173433

AKČNÍ CENA

295
Kč

AKČNÍ CENA

129
Kč

AKČNÍ CENA

25
Kč

VODOROVNÝ 

FORMÁT

https://online.officedepot.cz/Search?search=swidurholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=clidurholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=oxfporholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=desoxfholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=prehitholQ209
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mix v hodnotě 290 Kč nebo 990 Kč + dárek
 A ks desky s chlopněmi A4  modrá NOVINKA HB9-251920
 A ks desky s chlopněmi A4  zelená NOVINKA HB9-251922
 A ks desky s chlopněmi A4  růžová NOVINKA HB9-251921
 A ks desky s chlopněmi A4  žlutá NOVINKA HB9-251923
 A ks desky s chlopněmi A4  fialová NOVINKA HB9-251924
 B ks čtyřkroužkový pořadač A4  modrá NOVINKA HB9-170720
 B ks čtyřkroužkový pořadač A4  zelená NOVINKA HB9-170722
 B ks čtyřkroužkový pořadač A4  růžová NOVINKA HB9-170721
 B ks čtyřkroužkový pořadač A4  žlutá NOVINKA HB9-170723
 B ks čtyřkroužkový pořadač A4  fialová NOVINKA HB9-170724

Doplňte svůj šatník
o produkty designové řady

K nákupu v hodnotě 290 Kč získejte blok s gumičkou Pastelini A6 nebo  
k nákupu v hodnotě 990 Kč etui na zip Pastelini (mix barev - nedodáváme po barvách).

Blok s gumičkou Pastelini A6  
nebo etue na zip Pastelini

OBJEDNEJTE PRODUKTY ŘADY 
PASTELINI A ZÍSKEJTE DÁREK

 A  DESKY S CHLOPNĚNI A GUMIČKOU A4
›› Plastové desky se třemi chlopněmi a gumičkou
›› Materiál polypropylen, tloušťka 0,5 mm
›› Roztažitelný hřbet až 3,0 cm; kapacita 250 listů

 B  KROUŽKOVÝ POŘADAČ A4
›› Čtyřkroužkový pořadač z extra silného polypropylenu
›› O-mechanika 15,0 mm
›› Kapacita 70 listů; šíře hřbetu 2,0cm

 C  PÁKOVÝ POŘADAČ A4
›› S vnějším pastelovým a vnitřním černým lamino potahem
›› Radokroužky proti samovolnému rozevírání
›› Kapacita 670 listů; šíře hřbetu 7,0 cm

 D  BLOK A5
›› Kvalitní blok s kroužkovou vazbou s pevnými 

deskami z polypropylenu s dlouhou životností
›› Linkovaný s perforací; 60 listů, 70 g/m²

 E  PROSPEKTOVÉ OBALY A4
›› Pevné hladké obaly tloušťky 75 μm
›› 100 ks v balení 

 C ks pákový pořadač A4  modrá NOVINKA HB9-170100
 C ks pákový pořadač A4  zelená NOVINKA HB9-170102
 C ks pákový pořadač A4  růžová NOVINKA HB9-170101
 C ks pákový pořadač A4  žlutá NOVINKA HB9-170103
 C ks pákový pořadač A4  fialová NOVINKA HB9-170104
 D ks blok A5  modrá NOVINKA HB9-115505
 D ks blok A5  zelená NOVINKA HB9-115506
 D ks blok A5  růžová NOVINKA HB9-115507
 D ks blok A5  žlutá NOVINKA HB9-115508
 D ks blok A5  fialová NOVINKA HB9-115509
 E bal. prospektové obaly A4  čirá HB9-550761

 A  B

 C
 D

 E

https://online.officedepot.cz/Search?search=pppastholQ209
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Úzký rám
Ohraničená moderním, nenápadným 
úzkým rámem, který maximalizuje prostor 
pro psaní na tabuli. 

Přihrádka na popisovače
Pod tabulí se nachází prostorná 
přihrádka na popisovače, která 
nezasahuje do plochy tabule.

InvisaMount™
Systém InvisaMount™ usnadňuje 
instalaci. Úchytky jsou úhledně 
schovány za deskou tabule.

6 mm

DEJTE NÁPADŮM PROSTOR - NOVÉ širokoúhlé tabule

Kód
537.105 

Širokoúhlá smaltovaná 
32" / 710 x 400 mm

537.106 40" / 890 x 500 mm
537.107 55" / 1220 x 690 mm
537.108 70" / 1550 x 870 mm

Smaltované popisovací tabule Nobo
•  Magnetická tabule se smaltovaným povrchem,

vynikající mazatelnost pro časté používání

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
•  Popisovací tabule z magnetické oceli s technologií

Nano Clean™ a lepší mazatelností pro časté používání

KUPTE širokoúhlou tabuli.

VYHRAJTE širokoúhlou TV.

Nový širokoúhlý 
formát  maximalizuje 
využitelnou plochu pro 
nejlepší možné využití, 
psaní, kreativitu 
a spolupráci.

Širokoúhlé
 formáty

70”

55”

40”

32”

Stejně, jako na moderní širokoúhlé televize, tak i na nové širokoúhlé tabule Nobo je radost pohledět. Při příležitosti uvedení této naprosté novinky 
jsme se rozhodli tyto dvě věci spojit a jednou týdně vybereme výherce nové televize Samsung UE55NU7093. 
Více informace získáte na: www.noboeurope.com

Kód
265.600

Širokoúhlá tabule Nano Clean™ 
32" / 710 x 400 mm

265.601 40" / 890 x 500 mm
265.602 55" / 1220 x 690 mm

Akce trvá od 1.4.2019 do 30.6.2019

CBT22174_ad_nobo_Q2 promotion_A4_CZ_final.indd   2 04.02.19   18:38

*obrázek je pouze ilustrační. Společnost ACCO Brands si vyhrazuje právo specifikovat značku a model televizoru.

Další velikosti a druhy tabulí zařazené do soutěže naleznete na www.online.officedepot.cz

Hlavní charakteristiky tabulí Nobo

https://online.officedepot.cz/Search?search=tabnobholQ209


Více informací a dárek vyžádáte na:
www.leitz.com/ilam

DÁREK*
DÁREK*

DÁREK*
DÁREK*

NABITO K BRILANTNÍM 
VÝSLEDKŮM
Ke každému laminátoru Leitz iLAM
při nákupu spolu s balením 
laminovacích kapes, získáte 
Powerbanku Leitz zdarma.

DÁREK*
DÁREK*

Laminátor Leitz iLAM Home Offi ce
Stylový laminátor řady WOW. Ideální pro domácí 
a menší kanceláře. Nízká spotřeba energie
a zahřátí do 3 minut.

Kód      Růžový HB9-388902 / Modrý  HB9-388904/ 
Zelený HB9-388906 /Šedý HB9-388908

Laminátor Leitz iLAM Offi ce
Kompaktní laminátor s rychlým zahřátím
do 1 minuty. Ideální pro menší a střední
kanceláře. Nízká spotřeba energie.

Kód HB9-388920

Laminátor Leitz iLAM Touch Turbo Pro 
Plně automatický vysokorychlostní laminátor
s inteligentní senzorovou technologií. Obsluha
jedním tlačítkem. Nízká spotřeba energie
a prodloužená záruka 3 roky.

Kód HB9-713150

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání 
a vždy perfektní výsledky. A3, 125 mikronů.

Kód  HB9-748800

Powerbanka Leitz Complete 10 400 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na čtyři 
dobití smartphonu.

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  HB9-747800

Powerbanka Leitz Complete 5 200 mAh
S vysokorychlostním nabíjením, zvládne nabíjet 
současně dvě zařízení. Kapacita zhruba na dvě 
dobití smartphonu.

Laminovací kapsy iLAM UDT
S unikátní technologií UDT pro snadné používání
a vždy perfektní výsledky. A4, 80 mikronů.

Kód  HB9-747800

Powerbanka Leitz Complete 2 600 mAh
Okamžitě dostupný a přenosný zdroj energie 
pro vaše mobilní zařízení. Kapacita zhruba na jedno 
dobití baterie smartphonu.

*jak získat dárek a více informací naleznete na: www.leitz.com/ilam

CBT21619_ad_ilam_promo_powerbank_CZ_final.indd   1 14.01.19   10:16

https://online.officedepot.cz/Search?search=lamleiholQ209
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KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE TITAN
›› Moderní kancelářská židle pro široké použití
›› Na sedáku a opěráku použita studená pěna 

vstřikovaná do formy (molded foam)
›› Tvarování opěradla poskytuje významnou podporu 

v bederní části a současně i boční vedení trupu
›› Kolečka na měkké podlahy ø 65 mm
›› Český výrobek
›› Nosnost: 130 kg

Doba dodání 7 dní. Na tuto židli se nevztahuje 
garance Zítra nebo zdarma®.

NÁSTĚNNÉ HODINY 
MONSTER
›› Obří analogové hodiny ideální pro velké 

prostory - průměr 60 cm, výška 4 cm
›› Velmi dobře čitelné díky velkým černým 

číslovkám na bílém podkladu 
›› Ochranná bezpečnostní skleněná 

plocha a plastové pouzdro
›› Baterie AA není součástí balení

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE NEXT
›› Moderní kancelářská židle pro široké použití
›› Splňuje veškeré požadavky pro plnohodnotné sezení
›› Opěrák s šedou síťovinou a výškově 

nastavitelnou bederní výztuhou
›› Na sedáku použita studená pěna 

vstřikovaná do formy (molded foam)
›› Výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy 
›› Kolečka na měkké podlahy ø 65mm
›› Výškově, úhlově a podélně nastavitelné 

područky s měkkou dotykovou plochou
›› Nosnost: 130 kg

Doba dodání 7 dní. Na tuto židli se nevztahuje 
garance Zítra nebo zdarma®.

akční cena

ks  černá 3 490 Kč HB9-201770

ks  šedá 3 490 Kč HB9-201771

ks + dárek  stříbrná NOVINKA HB9-200530

akční cena

ks  vínová 5 990 Kč NOVINKA HB9-601807

ks  černá 5 990 Kč NOVINKA HB9-601808

AKČNÍ CENA

3 490
Kč

AKČNÍ CENA

5 990
Kč

5
Záruka

let

Průhledný stolní  
organizér

3
Záruka

roky

https://online.officedepot.cz/Search?search=hodoriholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=titantholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=nexantholQ209
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KONFERENČNÍ ŽIDLE AOKI
›› Designová židle s multifunkčním použitím 
›› Flexibilní opěradlo se zakomponovanými područkami 

poskytuje optimální podporu a pohodlí
›› Ocelový chromovaný rám
›› Stohovatelnost 5 židlí 
›› Vyrobeno v ČR
›› Nosnost: 120 kg

Doba dodání 7 dní. Na tuto židli se nevztahuje 
garance Zítra nebo zdarma®.

KANCELÁŘSKÁ STOLIČKA MICKEY
›› Designová otočná a výškově nastavitelná 

stolička s naklápěcím kloubem
›› Poutko pro nastavení výšky umožňuje navíc 

snadné přenášení stoličky z místa na místo
›› Vhodná pro kanceláře, open space prostory, 

ateliéry, recepce a domácnosti
›› Široký rozsah výškového nastavení za pomoci pístu 

umožňuje dynamické používání výrobku - jako klasické 
nízké stoličky nebo jako opěrky při práci vestoje 

›› Možnost náklonu 10 % v rámci skrytého spodního 
kloubu a tím kopíruje polohu sedící osoby 

›› Nosnost: 100 kg
Doba dodání 25 dní. Na tuto židli se nevztahuje 
garance Zítra nebo zdarma®.

KONFERENČNÍ ŽIDLE RAVE
›› Konferenční židle převyšující standardy pro multifunkční 

prostory, zasedací místnosti, školící centra či čekárny
›› Chromovaný povrch konstrukce s plastovým 

sedákem a opěrákem
›› Patentovaný systém pro spojování do řady 
›› Vynikající stohovatelnost s vodícími a ochrannými prvky
›› Nosnost: 120 kg

Doba dodání 7 dní. Na tuto židli se nevztahuje 
garance Zítra nebo zdarma®

akční cena

ks  černá 990 Kč HB9-201631

ks  modrá 990 Kč HB9-201633

ks  šedá 990 Kč HB9-201634

akční cena

ks  béžová 1 590 Kč HB9-490723

ks  bílá 1 590 Kč HB9-490724

ks  oranžová 1 590 Kč HB9-490728

akční cena

ks  šedá 5 690 Kč HB9-201733

ks  zelená 5 690 Kč HB9-201734

ks  modrá 5 690 Kč HB9-201736

AKČNÍ CENA

990
Kč

AKČNÍ CENA

1 590
Kč

AKČNÍ CENA

5 690
Kč

3
Záruka

roky

3
Záruka

roky

6
Záruka

let

Další varianty této židle můžete objednat na online.officedepot.cz

Další varianty této židle můžete objednat na online.officedepot.cz

https://online.officedepot.cz/Search?search=micproholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=ravavtholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=oakantholQ209
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akční cena

sada 349 Kč NOVINKA HB9-300547

mix 3 ks + dárek

ks komplexní čistič povrchů 500 ml NOVINKA HB9-175722

ks prášek do myčky 800 g NOVINKA HB9-831827

ks WC čistič 750 ml HB9-831826

mix 2 ks + dárek

ks tekuté mýdlo citronový čaj HB9-963409

ks krém na ruce citronový čaj HB9-963410

ks tekuté mýdlo med a vanilka HB9-963411

ks krém na ruce med a vanilka HB9-963412

3 bal. + dárek HB9-481740

mix 3 ks + dárek

ks krém jemný, levandule HB9-218546

ks krém jemný, fresh HB9-154999

ks písek klasik HB9-155000

mix 3 ks + dárek

ks Fresh Mist HB9-717029

ks Floral Delight HB9-717030

ÚKLIDOVÝ SET 
CATCH&CLEAN
›› Revoluční zametání 

prachu a tekutin 
z libovolného povrchu

›› Teleskopická násada 
a ohybná hlava smetáku

›› Lopatka díky níž se při 
zametání již nemusíte ohýbat

EKOLOGICKÉ 
ČISTIČE 
›› Vysoce účinné a biologicky 

snadno odbouratelné 
čisticí prostředky

›› Šetrné k přírodě 
i pokožce uživatele

›› Účinné nejen v kuchyni, 
ale i v koupelně

LUXUSNÍ MÝDLO 
A KRÉM
›› Velmi kvalitní mýdlo  

a krém na ruce
›› S orientální vůní
›› Objem: 300 ml

MIKROUTĚRKA
›› Velmi savý hadr z mikrovlákna 

pro perfektní úklid i bez použití 
čisticích prostředků

›› Pro utírání prachu a otírání povrchů
›› Univerzální použití na všechny 

povrchy v domácnosti
›› Možné použít i za sucha 

jako prachovku
›› Balení obsahuje 5 ks utěrek
›› Rozměry: 32,0 × 32,0 cm

ČISTICÍ KRÉM 
A TEKUTÝ PÍSEK
›› Čisticí prostředky 

na všechny 
omyvatelné plochy

›› Vhodné na čištění odolných 
nečistot v kuchyni i koupelně

›› Hmotnost: 600 g

WC GEL 
›› Účinný WC čistič, 

který odstraní vodní 
kámen a zanechá 
dlouhodobou 
příjemnou vůni 
na toaletě 

›› Objem: 700 ml 

Prostředek na nádobí  
Feel Eco (500 ml)

Kokosové pralinky  
Ferrero Raffaello (40 g)

Osvěžovač vzduchu Real 
antitobacco (300 ml)

Prostředek na nádobí  
Pur lemon (450 ml)

Univerzální houbička  
Spontex Delicate

AKČNÍ CENA

349
Kč

https://online.officedepot.cz/Search?search=mydlapholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=cisreaholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=feelholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=wcbreholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=utesokholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=setspoholQ209
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mix 6 ks + dárek

ks jemné HB9-833491

ks antimikrobiální HB9-833492

mix 3 bal. + dárek

bal. celulóza s recyklem  bílá HB9-799698

bal. recyklované  zelená HB9-787964

2 bal. + dárek  bílá HB9-602368 3 bal. + dárek  bílá HB9-602919

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

umytí rukou 
›› Vhodné na časté mytí 

rukou, nedráždí pokožku

TOALETNÍ 
PAPÍR
›› Kvalitní recyklovaný 

třívrstvý toaletní papír
›› Balení obsahuje 10 rolí
›› Tork systém T4
›› Návin role 19,4 m, 

150 útržků

Instantní káva  
Nescafé Gold (200 g)

Zásobník Tork Matic  
na papírové ručníky

Zásobník Tork SmartOne  
na toaletní papír 

Zásobník Tork  
na pěnové mýdlo

RUČNÍKY 
MATIC V ROLI
›› Kvalitní dvouvrstvé 

papírové ručníky v roli 
s velkou kapacitou

›› Tork systém H1
›› Balení obsahuje 6 rolí

TOALETNÍ PAPÍR
›› Dvouvrstvý recyklovaný 

toaletní papír
›› Ze zásobníku vytáhnete 

pouze 1 útržek a tím 
šetříte až 40 % nákladů

›› Tork systém T9
›› Návin role: 111,6 m; 

620 útržků, velikost 
útržku: 13,4 × 18,0 cm

›› Balení obsahuje 12 rolí  

bílý plast

bílý plast

bílý plast

AKČNÍ CENA

2 999
Kč

STOJAN PRO 
DEZINFEKCI 
›› Praktické řešení hygieny  

v open space nebo na recepcích
›› Stojan obsahuje plastové kapsy 

pro umístění dalších informací 
›› Sada obsahuje: kovový stojan, 

2 nerezové bezdotykové zásobníky 
a 2 bezoplachové pěnové desinfekce 

›› K sadě lze dokoupit nerezový 
zásobník na papírové kapesníčky

›› Rozměry stojanu:  
168 × 47 cm (výška × ø podstavce)

›› Váha: 17,7 kg

akční cena

sada 2 999 Kč HB9-794282

1 ze 4 60%
pracovníků
open space tvrdí,
že je znepokojuje
úroveň hygieny
na pracovišti

Dezinfikujte si ruce

PAPÍROVÉ  
KAPESNÍČKY
›› Extra jemné  

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)

Bezoplachová pěnová  
dezinfekce Tork (47 ml)

10 bal. + dárek HB9-403987

https://online.officedepot.cz/Search?search=tormydholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=ructorholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=tritorholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=dvotorholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=kaptorholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=stotorholQ209
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PRÉMIOVÝ 
OVOCNÝ 
ČAJ
›› Kvalitní ovocný čaj
›› Sáčky s přebalem

mix 2 ks + dárek

ks Selezione Espresso HB9-247510

ks Selezione Crema HB9-805600

mix 2 ks + dárek

ks Esíčka 220 g HB9-304500

ks Koka 180 g HB9-556469

mix 3 bal. + dárek

bal. 20 ks á 2,2 g ginkgo HB9-144613

bal. 20 ks á 2,2 g zázvor s lípou HB9-144615

bal. 20 ks á 2,2 g rakytník a pomeranč HB9-144616

2 ks + dárek  NOVINKA HB9-258539

ZRNKOVÁ KÁVA
›› Prémiově pražená 

italská káva
›› Vybraná kávová zrna 

z odrůd Arabica a Robusta
›› Specifické krémové 

espresso s dlouhotrvající 
a vyváženou chutí

›› Hmotnost: 1 000 g

ZLATÉ 
SUŠENKY
›› Tradiční kakové sušenky 

s kokosem nebo se skořicí

BYLINNÝ  
ČAJ
›› Ochucený bylinný 

nebo zelený čaj 
s příznivými účinky 
na organismus 

›› Sáčky s přebalem

ZRNKOVÁ KÁVA 
›› Skládá se z nejjemnějších  

zrn Arabica, které jsou  
pěstovány trvale  
udržitelným způsobem

›› Ochutnejte tuto výtečnou 
kávu a přispějte ke 
zlepšování podmínek 
lidí a životního prostředí 
v zemích, odkud 
káva pochází

›› Hmotnost: 1 000 g

Čaj Leros Spánek a nervy  
(10 sáčků á 1,3 g)

Čaj Biogena Fantasic  
Červený pomeranč 

Prémiový čaj Pure Earl Grey 
(25 sáčků á 2 g)

Zrnková káva 
Selezione Crema (500 g)

Čokoládová  
tyčinka 3Bit (46 g)

mix 3 bal. + dárek

bal. 20 ks á 2,2 g Malina & Ostružina NOVINKA HB9-666854

bal. 20 ks á 2,2 g Lesní plody NOVINKA HB9-666855

bal. 20 ks á 2,2 g Jablko & Echinacea NOVINKA HB9-666853

bal. 20 ks á 2,2 g Červený pomeranč NOVINKA HB9-666856

https://online.officedepot.cz/Search?search=kavsegholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=viscafholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=lercajholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=cajbioholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=susopaholQ209
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bal. 6 ks Orange & Tangerine & Grape NOVINKA HB9-921992

bal. 6 ks Multifruit s medem   NOVINKA HB9-921993
bal. 6 ks Fruit & Veggie NOVINKA HB9-921994

DŽUS 
›› Šťáva z ovoce 

a zeleniny doplněná 
vitamíny

›› Objem: 0,8 l

Sušenky Bebe Dobré ráno  
Oříšek a med (400 g)

bal. 6 ks za cenu 5 ks

bal. 6 ks pomeranč jemně perlivá HB9-579356

bal. 6 ks malina neperlivá HB9-579366

bal. 6 ks jahoda neperlivá HB9-579386

bal. 6 ks citrón jemně perlivá HB9-632014

bal. 6 ks meduňka neperlivá HB9-579367

bal. 6 ks mateřídouška neperlivá HB9-579369

bal. 6 ks bezinka neperlivá HB9-579368

bal. 6 ks za cenu 5 ks

bal. 6 ks neperlivá HB9-542441

bal. 6 ks jemně perlivá HB9-785403

bal. 6 ks perlivá HB9-215421

mix 10 bal. + dárek

bal. 6 ks neperlivá HB9-164800 

bal. 6 ks jemně perlivá HB9-446159

bal. 6 ks perlivá HB9-587887

SIRUP
›› S ovocnou příchutí, 

bez umělých sladidel 
a konzervantů

›› Objem: 3 l

OCHUCENÁ VODA 
›› Lehce mineralizovaná 

ochucená voda
›› Objem: 1,5 l

MINERÁLNÍ 
VODA
›› Světově oblíbená  

voda z Karlových Varů
›› Objem: 1,5 l

PRAMENITÁ 
VODA
›› Přírodní 

pramenitá voda
›› Objem: 1,5 l

Praktická  
pumpička

Plážová 
deka

 5+1 zdarma  5+1 zdarma

MINERÁLNÍ 
VODA 
›› Nízce 

mineralizovaná 
voda

›› Objem: 1,5 l

bal. 6 ks za cenu 5 ks

bal. 6 ks neperlivá HB9-785225

bal. 6 ks jemně perlivá HB9-785401

bal. 6 ks perlivá HB9-785125

 5+1 zdarma

mix 2 ks + dárek

ks pomeranč HB9-840943

ks malina HB9-840942

ks jahoda HB9-840941

ks citron HB9-840944

https://online.officedepot.cz/Search?search=ochuvodholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=aquvodholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=matvodholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=dobvodholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=dzucapholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=sirjupholQ209
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mix nad 400 Kč + dárek

Utěrky na tonerový prach, 10 ks 534.3399

Airduster, 200 ml 151.1423

Airduster, 400 ml 151.1631

Airduster nehořlavý, 200 ml 151.3823

Airduster nehořlavý, 350 ml 337.9148

Airduster nehořlavý, 400 ml 151.3665

Kuchyňská váha  
Scarlett SC 1210

• Nádoba s upraveným hrdlem pro kapalné suroviny
• Mechanická a velmi přehledná stupnice po 25 g; 

maximální zatížení 3 kg, přesnost ± 30 g
• Kapacita nádoby: 1,5 l; hmotnost: 1,3 kg 

Nakupte počítačové čisticí 
prostředky Office Depot nad 400 Kč 
a získejte kuchyňskou váhu.

Vlhké utěrky na sklo a monitory, 50 ks 150.8547

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

Univerzální čisticí sprej, 250 ml 151.3263

Utěrka mikrovlákno 151.4028

Sada na čištění inkoustových tiskáren 151.3644

Sada na čištění dotykových displejů 542.9718

Sada na čištění a ochranu monitoru 151.8961

Univerzální čisticí sada 151.4745

Optická myš  
Genius NX-7015

LED žárovka  
RETLUX E27

Nakupte flash disk Toshiba U202 
s jakoukoliv kapacitou nad 3 000 Kč 
a získejte optickou myš.

mix nad 3 000 Kč + dárek

ks 16 GB 920.7187

ks 32 GB 258.2956

ks 64 GB 893.2232

ks + dárek  černá 694.293

FLASH DISK TOSHIBA U202 
›› Paměťové médium pro ukládání a přenos dat v pouzdře
›› Univerzální použití s USB porty 1.1 a 2.0
›› Kompatibilní s Windows® XP / Vista®/ 7-10 /

Mac OS® X v10.5+ / Linux

STOLNÍ KALKULAČKA MX-8B 
›› 8-místný velký LCD displej se zobrazením funkcí
›› Duální napájení; plastová tlačítka
›› Výpočet procent, marže, odmocniny; tlačítko +/-
›› 4-tlačítková paměť
›› Rozměry (v × š × h): 2,9 × 10,6 × 14,7 cm
›› Hmotnost: 115 g

• Klasický tvar 15 W # 91 W; patice E27; 220-240V
• 2700K - teplá bílá; světelný tok 1350 lm
• Životnost více než 20000 h 

• Praktická bezdrátová myš v čokoládové barvě
• Blue-Eye senzor; optický senzor (1600 DPI)

https://online.officedepot.cz/Search?search=flastosholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=odcisholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=kalcasholQ209
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Další produkty Fellowes včetně bezpečnostních filtrů naleznete v e-shopu online.officedepot.cz

SKARTOVACÍ STROJE

Skartovač Fellowes 225CI, řez na částice 3,9 × 38 mm 821.605

Skartovač Fellowes 225I , řez na proužek 5,8 mm 821.505

Skartovač Fellowes 225Mi, řez na mikročástice 2 × 12 mm 701.8792

Skartovač Fellowes 325Ci, řez na částice 4 × 38 mm 490.7196

Skartovač Fellowes 325i, řez na proužek 5,8 mm 701.8799

Skartovač Fellowes 425Ci, řez na částice 4 × 30 mm 701.8778

Skartovač Fellowes 425i, řez na proužek 5,8 mm 701.8771

Skartovač Fellowes 60Cs, řez na častice 4 × 50 mm 740.203

Skartovač Fellowes 70S, řez na proužek 5,8 mm 701.8813

Skartovač Fellowes 90S, řez na proužek 5,8 mm 644.7924

Skartovač Fellowes 99Ci, řez na částice 4 × 38 mm 562.0725

Skartovač Fellowes 99Ms, řez na mikročástice 2 × 14 mm 701.8820

Skartovač Fellowes AutoMax 130C, částice 4 × 51 mm 701.130

Skartovač Fellowes AutoMax 200C, částice 4 × 38 mm 701.200

Skartovač Fellowes MS-450M, řez na mikročástice 2 × 8 mm 378.250

Skartovač Fellowes W-1C, řez na částice 4 × 35 mm 701.8729

Skartovač Fellowes W-61Cb, řez na částice 4 × 50 mm 701.8736

Skartovač Fellowes W-71Ci, řez na částice 4 × 38 mm 701.8743

Skartovač Fellowes W-81Ci, řez na částice 4 × 38 mm 701.8750

ERGONOMICKÉ DOPLŇKY

Opěrka zádová Fellowes Mesh, černá 530.3358

Opěrka zádová Fellowes Ultimate, černá 496.6155

Podložka Fellowes s motivem - lázeňské květy 519.2046

Podložka Fellowes s motivem - listy 539.9694

Podložka Fellowes s motivem - pod mořem 539.9658

Podložka Fellowes s motivem - vodopád 539.9679

Podložka gelová ke klávesnici Fellowes, černá 485.8515

Podložka gelová pod myš Fellowes, černá 485.8578

Podložka pěnová ke klávesnici Fellowes, tm. modrá 485.8596

Podložka pěnová ke klávesnici Komfort, černá 485.8569

Podložka pěnová pod myš Fellowes Komfort, černá 485.8506

Podložka pěnová pod myš Fellowes, tmavě modrá 485.8497

Stojan pod monitor Fellowes LCD/TFT, šedý 436.960

Stojan pod monitor Fellowes PLUS bez zásuvky 436.958

Stojan pod monitor Fellowes PLUS se zásuvkou 436.959

Stojan pod monitor Fellowes Smart Suites 126.385

Stojan pod notebook Fellowes Professional 539.9793

Stojan pod notebook Fellowes Smart Suites 839.694

Stojan pod notebook Fellowes I-Spire, bílý 126.415

ODMĚŇTE SE 
ZA NÁKUP
jakýchkoliv produktů  
Fellowes nad 10 000 Kč

Dámská sada  
Hugo Boss The Scent

Ženská, květinově-ovocná vůně je inspirovaná uměním 
svádění a neodolatelným krokem sbližování se. Tato luxusní 
a smyslná vůně je dokonalou partnerkou stejnojmenné 
pánské vůně, přičemž jejím úkolem je probuzení skryté 
svůdné síly v ženě, která ji nosí a její oslnivé přitažlivosti.

Vůně se otevírá tóny broskve a frézie, poté se pozvolna 
rozvine tón osmanthu a na závěr vás pohltí pražené kakaové 
boby. Na trh byla tato vůně uvedena v roce 2016. 

Sada obsahuje:
• parfémovanou vodu 30 ml 
• tělové mléko 100 ml

STOLNÍ KALKULAČKA MX-8B 
›› 8-místný velký LCD displej se zobrazením funkcí
›› Duální napájení; plastová tlačítka
›› Výpočet procent, marže, odmocniny; tlačítko +/-
›› 4-tlačítková paměť
›› Rozměry (v × š × h): 2,9 × 10,6 × 14,7 cm
›› Hmotnost: 115 g

https://online.officedepot.cz/Search?search=profellholQ209


BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Skartace dat podporuje 
splnění GDPR

Až 40 % bezpečnostních incidentů se týká
tištěných dokumentů**, takže jednoduchou

odpovědí je skartace. Skartovačky Auto Feed
zkracují o 98 % čas, který ztrácíte skartováním,

a proto s nimi ušetříte váš čas i peníze.

Až

Cashback

1628 Kč
Auto+
Technologie 
automatického 
podávání.  
Šetří až 98 % času. 
Vložit, zavřít, hotovo.

Auto+ 130X 130.132
Auto+ 300X 562.0419 
Auto+ 600X 601.444

Až 4hodinové 
nepřetržité skartování.

MomentumAž

Cashback

626 Kč

Momentum X415  524.272
Momentum X420 524.270

Chcete-li žádat o odměnu nebo ji darovat na charitu, jděte na:

cashback.officerewards.eu
**ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends

*skartace dat podporuje splnění GDPR

Technologie Jam 
Free zabraňuje 
zaseknutí papíru uvnitř 
skartovačky.

Mercury™Až

Cashback

800 Kč

Mercury™ RSX1834 530.485
Mercury™ REX1323 530.490

DATA SKARTOVÁNA

D   TA
CHRÁNĚNA
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www.leitz.com/iqshredder

 Kupte skartovačku Leitz IQ  

a získejte špičkový zámek na kolo

ABUS Bordo Big 6000 zdarma.  

ZÍSKEJTE DÁREK

• Tichý chod a moderní design
•  Anti jam technologie 
• LED dioda signalizuje přehřátí přístroje
• Dotykové ovládání – jednoduchá a intuitivní obsluha
•  Skartuje drátky do sešívačky a sponky na papír
• Záruka 2+1 rok po registraci

fi t for work
Ergonomická řada výrobků Kensington je vytvořena pro udržení pracovníků 
v nejlepší kondici a pohodlí.

ZÍSKEJTE Podložku pod myš 
Kensington SmartFit™

Podložka pod myš 
SmartFit™

Poskytuje komfortní podporu 
zápěstí pro pohodlnou práci.

KUPTE Podložku nohou
Kensington SmartFit™

Podložku nohou 
SmartFit™ Solemate
Zvyšuje polohu nohou, čímž 
zlepšuje držení těla i krevní 
oběh a maximalizuje oporu 
kyčlí a beder.

Kód    HB9-527.901

Pokud jde o ochranu dat, důležitým prvkem je opatrnost a minimalizace 
zbytečných rizik. Skartovačky Leitz IQ usnadňují váš každodenní pracovní 
život a pomáhají čelit i takovým výzvám, jako je GDPR. Vložte bezpečí 
vašich dat do rukou značky Leitz a VSAĎTE NA JISTOTU!

Kód Model Zabezpečení
DIN

Skartuje 
listů

Skartovací
cyklus (min)

Objem koše 
(l)

A 520.8407 IQ Home Offi  ce P4 10 6 23

B 520.8408 IQ Slim Home Offi  ce P4 10 6 23

C 520.844 IQ Offi  ce P4 15 120 23

D 520.843 IQ Offi  ce Pro P4 20 240 30

Všechny modely a více 
informací naleznete 
na www.online.offi cedepot.cz

Více informací a dárek vyžádáte na: 

VSAĎTE NA JISTOTU

CBT22227_ad_Leitz_IQ_Shredder_Promo_2019_A4_CZ_final.indd   1 13.02.19   17:41

https://online.officedepot.cz/Search?search=skaleiholQ209
https://online.officedepot.cz/Search?search=podkenholQ209


BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Skartace dat podporuje 
splnění GDPR

Až 40 % bezpečnostních incidentů se týká
tištěných dokumentů**, takže jednoduchou

odpovědí je skartace. Skartovačky Auto Feed
zkracují o 98 % čas, který ztrácíte skartováním,

a proto s nimi ušetříte váš čas i peníze.

Až

Cashback

1628 Kč
Auto+
Technologie 
automatického 
podávání.  
Šetří až 98 % času. 
Vložit, zavřít, hotovo.

Auto+ 130X 130.132
Auto+ 300X 562.0419 
Auto+ 600X 601.444

Až 4hodinové 
nepřetržité skartování.

MomentumAž

Cashback

626 Kč

Momentum X415  524.272
Momentum X420 524.270

Chcete-li žádat o odměnu nebo ji darovat na charitu, jděte na:

cashback.officerewards.eu
**ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends

*skartace dat podporuje splnění GDPR

Technologie Jam 
Free zabraňuje 
zaseknutí papíru uvnitř 
skartovačky.

Mercury™Až

Cashback

800 Kč

Mercury™ RSX1834 530.485
Mercury™ REX1323 530.490

DATA SKARTOVÁNA

D   TA
CHRÁNĚNA

CBT21615_2019 Cashback promotion A4 advert_CZ_final.indd   1 09.01.19   09:50
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RY NAKUPTE JAKÉKOLI TONERY 
A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ
libovolné značky nad 7 000 Kč 
a vyberte si dárek dle vlastního výběru

Kód dárku 907.177

›● Kamera do auta značky Forever zaznamená veškeré dění před a za 
vaším vozidlem. Součástí balení je totiž, jak přední, tak zadní kamera

›● VR-200 se může pochlubit vysokou kvalitou při Full HD rozlišení 

›● Kamera disponuje 2,7“ barevným LCD displejem a podporou paměťových karet 
až do kapacity 32 GB. Menu je kompletně v české a slovenské lokalizaci

›● Rozlišení Full HD, 5 Mpx, CMOS senzor; LED přisvicování

›● Rozhraní miniUSB, konektor pro zadní kameru

›● Podpora microSDHC až do 32 GB

›● Úhel záběru je 140°

›● Rozměry: 19,0 × 5,6 cm; hmotnost: 54 g

Kód dárku 907.301

›● Váha s analýzou tělesných parametrů

›● Propojení s telefonem pomocí BT; podporované OS Android a iOS

›● Max. nosnost 150 kg; min. měřitelná hmotnost 5 kg

›● Vypočítá BMI i BMR; udává množství tělesného tuku, svalů, kostí i vody

›● Skleněná vrchní deska

Kód dárku 907.304

›● GPS navigace s 5" TFT displejem a pokročilými funkcemi

›● Rozlišení displeje  480 × 272 px

›● Operační systém Windows CE s předinstalovanými offline mapami

›● Přesné hlasové pokyny, vizuální instrukce, asistent 
jízdních pruhů i databází SPEEDCAM

›● Časový výpočet trasy

›● Rozměry: 13,2 × 8,8 × 1,2 cm (š × v × h)

Full HD kamera do auta  
s LCD displejem

Osobní váha  
Huawei AH100

Navigace  
Navitel F150

Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.

https://online.officedepot.cz/Catalog/Group/3/Tonery-a-cartridge
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NAKUPTE 
JAKÉKOLI TONERY 
A INKOUSTOVÉ 
NÁPLNĚ
libovolné značky nad 
14 000 Kč a vyberte si  
dárek dle vlastního výběru

Kód dárku 907.302

›● Připojí se k jakémukoliv zařízení, které umí přehrávat 
hudbu pomocí bluetooth (podporuje Bluetooth verze 
3.0), má také USB vstup či 3,5 mm audio kabel 

›● Silné a hluboké basy prostřednictvím vestavěného subwooferu 
a bohatá akustika z duálních výškových reproduktorů 

›● Dosahuje až 112 dB SPL 

›● Výdrž baterie až 10 hodin hudby a až 960 hodin pohotovostního režimu 

›● Odolná konstrukce je odolná proti prachu i stříkající vodě

›● Rozměry: 17,2 × 7,0 × 6,4 cm (š × v × h); hmotnost: 610 g 

Kód dárku 907.303

›● Skvělý doplňek pro milovníky extrémních sportů a aktivit, kteří 
chtějí zaznamenat všechny důležité okamžiky z jejich cest

›● Kamera nahrává video ve 4K rozlišení s pozorovacím úhlem 170°

›● Lze pořizovat fotografie o rozlišení až 12 Mpx. 

›● Kameru můžete spárovat s telefonem nebo tabletem pomocí WiFi

›● Aplikace pro Android a iOS

›● Voděodolné pouzdro s kterým lze kameru používat pro 
natáčení podvodních záběrů až do hloubky 30 m

›● Rozměry kamery: 5,9 × 4,1 × 2,4 cm (š × v × h); hmotnost 44 g

Přenosný bluetooth  
reproduktor Jabra

Sportovní kamera  
SC-400 Plus 4K - WIFI

Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.

https://online.officedepot.cz/Catalog/Group/3/Tonery-a-cartridge


NAKUPTE OCHRANNÉ PRACOVNÍ 
POMŮCKY ZNAČKY CERVA*

nad 4 990 Kč a získejte vůni Hugo Boss Woman

›● Parfemovaná voda Hugo Boss Woman je květinově-ovocná 
jemná vůně, jež má razanci a smysl pro styl

›● Složení: hlava: pomeranč, mandarinka, ananas, kiwi, mango;  
srdce: květ mučenky, ylang-ylang, frézie, kosatec;  
základ: bílé cedrové dřevo, santalové dřevo, vanilka, mošus

›● Objem: 50 ml

* Akce platí pro všechny produkty CERVA označené v e-shopu logem akce.

Dámská parfémovaná voda  
Hugo Boss Woman (50 ml)

https://online.officedepot.cz/Search?search=cerholQ209



