Bloky Pastelini
Pouzdro
Mika
k nákupu
rollerů Pilot
FriXion

k nákupu
prospektových
obalů

Tapenáda
k nákupu papíru
OD Advanced

Sluchátka

Bonbóny Jelly Bean

k nákupu
kalkulačky
MS-20UC

k nákupu papíru OD Contrast

Popisovač na
porcelán edding
k nákupu popisovačů
edding

VÍCNEŽ
NEŽJEN
JENNÁKUP
NÁKUP
VÍC
Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy, samosprávy a subjekty jimi zřizované a založené.
Platnost
do chyby
30. 9. 2018
nebo do
vyčerpání
zásob. Tiskové
chyby
vyhrazeny.
Změna
dárků
vyhrazena.
Tiskové
vyhrazeny.
Platnost
do 30.6.2018
nebo do
vyčerpání
zásob.
Změna
dárků
vyhrazena.

DÁREK
bonbóny
originál Jelly Bean
Přinášíme vám 9 báječných příchutí žvýkacích bonbónů s obsahem
ahem
pravých ovocných šťáv - mandarinka, hruška, jahoda, divoká višeň,
citron, hroznové víno, banánový split, meloun, broskvový koláč (75 g).

CONTRAST
f Profesionální barevný papír pro tisk na laserových i inkoustových
tiskárnách a kopírkách
f Nižší gramáž je vhodná pro tisk dokumentů či letáků, vyšší
gramáž doporučujeme pro výrobu diplomů, karet či barevných
rozlišovačů dokumentů
f Balík 500 listů (80 g/m²) nebo 250 listů (120 a 160 g/m²)

mix 2 balíků + dárek
balík 500 listů

A4

80 g/m²

 mix barev

HC8-3222290

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 mix barev

HC8-3222477

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 intenzivní modrá

HC8-3221955

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 intenzivní modrá

HC8-3222170

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 intenzivní červená

HC8-3221444

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 intenzivní červená

HC8-3096902

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 intenzivní červená

HC8-3221619

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 intenzivní žlutá

HC8-3219016

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 intenzivní žlutá

HC8-3096797

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 intenzivní žlutá

HC8-3219784

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 intenzivní oranžová

HC8-3218920

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 intenzivní oranžová

HC8-3218927

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 intenzivní zelená

HC8-3220194

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 intenzivní zelená

HC8-3097224

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 intenzivní zelená

HC8-3220460

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová modrá

HC8-3213959

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 pastelová modrá

HC8-3097070

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová modrá

HC8-3214003

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová žlutá

HC8-3213625

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 pastelová žlutá

HC8-3096587

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová žlutá

HC8-3213723

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová zelená

HC8-3214272

balík 250 listů

A4

120 g/m²

 pastelová zelená

HC8-3096958

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová zelená

HC8-3214947

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová růžová

HC8-3215006

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová růžová

HC8-3215889

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová krémová

HC8-3216332

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová krémová

HC8-3216384

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 pastelová lososová

HC8-3218405

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 pastelová lososová

HC8-3218696

balík 500 listů

A4

80 g/m²

 šeříkově fialová

HC8-3217199

balík 250 listů

A4

160 g/m²

 šeříkově fialová

HC8-3217430

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová modrá

HC8-3214190

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová žlutá

HC8-3213724

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová zelená

HC8-3214962

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová růžová

HC8-3215996

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová krémová

HC8-3216802

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 pastelová lososová

HC8-3218766

balík 500 listů

A3

80 g/m²

 šeříkově fialová

HC8-3217631

1 balík + dárek

Získejte dobrý pocit z nákupu kancelářského papíru. Náš barevný papír CONTRAST a recyklovaný papír BRIGHT
WHITE (str. 4) 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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LÉTO PLNÉ
BAREV
Objednejte si papír Advanced
a odměňte se dárkem

t 1BQÓSQSÏNJPWÏLWBMJUZBŬFYUSÏNOÓCĶMPTUJ $*&
t 5FDIOPMPHJF$PMPS-PL®[BSVĲVKFPTUSâUFYUBŬäJWÏCBSWZ
t "EWBODFE%BJMZ1SJOUJOHHN¤KFWZSPCFOâUFDIOPMPHJÓ
53*05&$®QSPEPTBäFOÓOFKWZÝÝÓNPäOÏLWBMJUZUJTLV
t "EWBODFE-BTFSHN¤QœJOÈÝÓEPLPOBMÏWâUJTLZ
OBWÝFDIUZQFDI QœFEFWÝÓNMBTFSPWâDIUJTLÈSFO 
OFLSPVUÓTFQœJWZÝÝÓDIUFQMPUÈDI OF[BTFLÈWÈTF
t #BMÓLMJTUŞCBMÓLŞWŬLBSUPOV

QPĲFUCBMÓLŞ

10 balíků + tapenáda
10 balíků + tapenáda

GPSNÈU

HSBNÈä

A4
A4

80 g/m2 Daily Printing
90 g/m2 Laser

PCKFEOBDÓLØE

HCS8-5322825
HCS8-5322816

Zeleninová tapenáda Mama´s Malizzano
Delikátní pochoutka z pečlivě vybraných pečených zelených paprik a pečeného lilku bez chemických
přísad. Podává se vychlazená, bývá předkrmem jako pomazánka na pečivo nebo dip k sýru, vejci
natvrdo nebo kouskům zeleniny (290 g).

$PMPS-PL®UFDIOPMPHJF
Speciální technologie použitá při výrobě papíru, díky níž je černá sytější a barvy
živější při tisku na inkoustových i laserových tiskárnách. U inkoustových tiskáren
zaručí rychlejší schnutí a u tiskáren s technologií ColorLok® též úsporu nákladů.

DÁREK
sada ovocných
sirupů Kitl Syrob
Dárkové balení sirupů Kitl s mimořádně vysokým podílem
ovocné složky. Vhodný pro přípravu domácích limonád,
koktejlů a na dochucení dezertů (3x 500 ml).

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

A4

80 g/m²

HC8-1453826

6 boxů + dárek

A4

80 g/m²

HC8-1456200

15 balíků + dárek

A3

80 g/m²

HC8-1454307

DÁREK
BIO mléčná čokoláda
nebo instantní čaj
Odměňte se čokoládou Rococo, vítězem Academy of Chocolate 2011,
kombinující chuť exkluzivní mléčné čokolády s jemnou mořskou solí
(70 g). Osvěžte se ledovým nebo horkým čajem Whittard s chutí
tropického ovoce manga a maracuji. Snadná příprava a lahodná chuť (450 g).

BRIGHT WHITE
f Unikátní, vysoce bílý 100% recyklovaný papír (CIE 150)
f Speciální technologie ColorLok® zaručuje sytejší černou
a živější barvy
f Výjimečný ekologický profil včetně kompenzace
za uhlíkovou stopu CO2 Neutral
f 5 balíků v kartonu;
balík 500 listů 80 g/m²
10 balíků + čokoláda

A4

80 g/m²

HC8-5226498

20 balíků + čaj

A4

80 g/m²

HC8-5226498

5 balíků + čokoláda

A3

80 g/m²

HC8-5226489

10 balíků + čaj

A3

80 g/m²

HC8-5226489

V Čechách jsme letos 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.

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 2018 MŮŽETE I VY, NAŠI ZÁKAZNÍCI.
Za každých 50 prodaných balíků papíru Office Depot® vysadíme 1 strom.

4

tel.: 800 154 322

objednavkacz@officedepot.eu

DÁREK
koření ve spreji s 80%
bazalkovým extraktem (40 ml)

ETIKETY
NA OZNAČOVÁNÍ,
ČÍSLOVÁNÍ,
OCEŇOVÁNÍ
f Pomocí bílých etiket označíte sortiment či
inventář nebo vylepíte dlouhodobé oznámení
f Díky barevným etiketám zdůrazníte obsah
textu, obrázku či sdělení
f V balení barevných etiket je 5 barev po 20
arších
(bílá, žlutá, červená, zelená, modrá)
f Vhodné pro potisk v inkoustových
a laserových tiskárnách

ks na archu rozměry (mm)
A

bal. 18 900 ks + dárek

189 (7 × 27)

25,4 × 10,0

 bílá

HC8-130644

B

bal. 5 200 ks + dárek

52 (4 × 13)

52,5 × 21,2

 bílá

HC8-680614

C

bal. 4 000 ks + dárek

40 (4 × 10)

48,5 × 25,4

 bílá

HC8-684701

C

bal. 4 000 ks + dárek

40 (4 × 10)

48,5 × 25,4

 mix barev HC8-947978

D

bal. 2 400 ks + dárek

24 (3 × 8)

70,0 × 36,0

 bílá

D

bal. 2 400 ks + dárek

24 (3 × 8)

70,0 × 36,0

 mix barev HC8-691548

E

bal. 800 ks + dárek

8 (2 × 4)

105,0 × 74,0

 bílá

E

bal. 800 ks + dárek

8 (2 × 4)

105,0 × 74,0

 mix barev HC8-614466

F

bal. 100 ks + dárek

1

210,0 × 297,0  bílá

F

bal. 100 ks + dárek

1

210,0 × 297,0  mix barev HC8-361444

HC8-130600
HC8-130601
HC8-130602
A

B

C

D

E

F

DÁREK
sada náplastí 3M™
k 6 nebo 12 ks
sada Trollové (Spofaplast 113, 10 ks) k 6 ks nebo sada
Minilékárnička (Spofaplast 602, 20 ks) k 12 ks

NEHLUČNÁ BALICÍ
PÁSKA EXTRA PEVNÁ
f Balicí páska s nehlučným odvíjením ve značkové kvalitě
f Vyznačuje se téměř dvojnásobnou nosností oproti běžným
páskám, vynikající přilnavost ihned po nalepení
f Výborná pevnost a odolnost vůči teplotním extrémům i vlhkosti
f Dlouhodobá životnost pásky
f Tloušťka: 50 μm; rozměr: 50,0 mm × 66,0 m

6 ks + náplasti Trollové

 transparentní

HC8-980230

12 ks + náplasti Minilékarnička

 transparentní

HC8-980230

6 ks + náplasti Trollové

 hnědá

HC8-980231

12 ks + náplasti Minilékarnička

 hnědá

HC8-980231

www.online.officedepot.cz
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DÁREK
náhradní náplň
v barvě popisovače

POPISOVAČ NA BÍLÉ
TABULE V BOARD MASTER
f Popisovač na bílé tabule s vyměnitelnou náplní
f Ekologický popisovač je vyroben z 91 % z recyklovaných
materiálů (nezahrnuje vyměnitelné části)
f Inkoust má intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti
f Díky technologii TPF není nutné pumpovat inkoust
f Šíře stopy: 2,3 mm; kulatý hrot
ks + dárek

 černá

HC8-604684

ks + dárek

 modrá

HC8-604685

ks + dárek

 červená

HC8-604686

ks + dárek

 zelená

HC8-604687

ks + dárek

 oranžová

HC8-604688

DÁREK

5 ks za cenu 4 ks

popisovač na
mrazničky edding ke 2 ks

POPISOVAČ
NA ODSTRANĚNÍ ETIKET 8180
f Popisovač slouží ke snadnému odstranění většiny papírových
štítků, etiket a zbytků lepidla např. od dálničních známek, na
podrážkách bot, na skle a porcelánu
f Obsahuje bezbarvý olej s přírodními
složkami a slabým zápachem
f Šíře stopy: 4,0 mm; zkosený hrot
2 ks + dárek

HC8-223488

PERMANENTNÍ POPISOVAČ 8566
f Permanentní popisovač s inkoustem na alkoholové bázi
f Píše na většinu povrchů; odolný vůči vodě
a teplotě do 100 °C
f Šíře stopy: 2,5 mm; kulatý hrot
 sada 4 barev

sada 5 ks za cenu 4 ks

DÁREK

DÁREK

liner
Stabilo 88

2 ks pastelových
zvýrazňovačů Boss

HC8-279856

(mix barev)

(mix barev černá, modrá nebo červená)

LINER
POINT 88
ZVÝRAZŇOVAČ NEON
f
f
f
f

Zvýrazňovač ve stylovém minimalistickém provedení v tubě
Jemný povrch těla pro praktické a komfortní držení
Fluorescenční náplň na vodní bázi; na papír i faxy
Patentovaný inkoust technologie Anti-Dry-Out zabraňuje
vysychání (4 hodiny ochrany proti vysychání)
f Šíře stopy: 2,0–5,0 mm; zkosený hrot
sada 3 ks + dárek
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 3 barvy

tel.: 800 154 322

HC8-171480

f Jemný inkoustový
liner; vhodný pro psaní
i rýsování podle šablony
nebo pravítka
f Vysoká odolnost proti
vysychání – vydrží až 24
hodin bez víčka
f Hrot v kovovém pouzdru
zajistí dlouhou životnost
f Šíře stopy: 0,4 mm
sada + dárek

objednavkacz@officedepot.eu

 15 barev

HC8-854102

VODYÆ

let #happywriting
PILOT FRIXION BALL
LIMITOVANÁ EDICE PILOT BY MIKA
SADA 6 KS
• Oblíbený gumovací roller s víčkem
v limitované edici Pilot by Mika
• Napsaný text lze snadno vygumovat
a opětovně přepsat
• Barva inkoustu odpovídá barvě těla
• Šířka stopy: 0,35 mm
• Sada obsahuje 6 barev:
černá «buřinka»
červená «muchomůrka»
modré «nářadí»
zelená «geometrie»
růžová «ruka»
světle modrý «tukan»

.VDGÝĝHVWLUROOHUī)UL;LRQ%DOOE\
0LND]¯VN£WHH[NOX]LYQ¯NRPELQDFL
SRX]GUDDVWRM£QNXYGHVLJQX0LND

Objednací kód: HC8-323599

/LPLWRYDQ£
QDE¯GND

DÁREK
stylový stojánek
v designu Mika

DÁREK
modrá
gumovací fixa

GUMOVACÍ FIX
f Unikátní gumovací fixy Pilot FriXion se speciálním
inkoustem – můžete kreslit, skicovat či psát, gumovat
a opět kreslit tolikrát, kolikrát chcete
f Stopu zneviditelníte zahřátím „gumováním“
plastovým zakončením víčka na papíře
f Šíře stopy: 0,63 mm
ks + dárek

 černá

HC8-225580

ks + dárek

 červená

HC8-225582

ks + dárek

 modrá

HC8-225581

DÁREK
gelový roller Pentel
ntel
Kawai k libovolným
m 12 ks

3+1 zdarma

(černá náplň)

ROLLER ENERGEL X
f Nová generace rolleru Energel X s celoplastovým tělem
a pogumovaným úchopem; vhodný i pro leváky
f Rychleschnoucí gelová náplň, barva těla
odpovídá barvě náplně
f Šíře stopy: 0,25 mm (05) a 0,35 mm (07)
mix 12 ks + dárek
ks

07

 černá

HC8-522703

ks

07

 červená

HC8-522705

ks

07

 fialová

HC8-350501

ks

07

 modrá

HC8-522704

ks

07

 růžová

HC8-350500

ks

07

 tyrkysová

HC8-350502

ks

07

 zelená

HC8-522706

3 ks + 1 ks zdarma

 černá

HC8-656227

ks

05

 černá

HC8-522700

3 ks + 1 ks zdarma

 modrá

HC8-224579

ks

05

 červená

HC8-522702

3 ks + 1 ks zdarma

 červená

HC8-505487

ks

05

 modrá

HC8-522701

3 ks + 1 ks zdarma

 zelená

HC8-103454

3+1 zdarma

KULIČKOVÉ PERO ORANGE
f Jednorázové kuličkové pero s dokumentním inkoustem
f Výjimečně odolná kulička z karbidu wolframu
f Šíře stopy: 0,3 mm; délka stopy až 3 500 m

4+1 zdarma

KOREKČNÍ
STROJEK

LINER 4611 F

f
f
f
f
f
f

f Liner v trojhranném
designu s ERGO držením
f Velmi jemný plastový hrot
f Speciální nevysychavý
inkoust, vydrží
i 14 dní bez víčka
f Šíře stopy: 0,3 mm; délka
stopy: až 1 500 m

Jednorázový korekční strojek s ergonomickým úchopem
Vysoce kvalitní páska z polyesterového 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

3 ks + 1 ks zdarma
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HC8-280063

4 sady + 1 sada zdarma
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 4 barvy

HC8-615994

Popisovače na bílé tabule 28 a 360
edding 28 EcoLine

NOVINKA

• Popisovač na bílé tabule z ekologické řady edding Ecoline
• Tělo popisovače je nejméně z 90 % vyrobené z recyklovaných
materiálů
• Vyměnitelný hrot a možnost znovu naplnění vypsaného
popisovače pomáhá snižovat množství odpadu, takže je šetrný
k životnímu prostředí
• Popisovač je vhodný na emailové a melaminové tabule
• Sytá stopa rychle zasychá a je zasucha stíratelná
• Díky inkoustu “cap-off” vydrží popisovač bez víčka i několik dní
aniž by vyschl
• Inkoust neobsahuje butylacetát
• Šíře stopy: 1,5 - 3 mm; kulatý hrot

ks
ks
ks
ks
sada

černá
modrá
červená
zelená
4 barvy

edding 28

edding 360

HC8-357555
HC8-357556
HC8-357557
HC8-357558
HC8-357559

HC8-357547
HC8-357548
HC8-357549
HC8-357550
HC8-357446

Nakupte popisovače na bílé
tabule edding 28 a 360
v libovolném mixu
a získejte dárek!

NAD

250
Kč

popisovač na textil edding 8408
včetně 25 štítků na textil nebo
10 štítků na obuv (mix)

NAD

550
Kč

sada 6 popisovačů
na porcelán (mix
3 barevných kombinací
- základní barvy; studené
nebo teplé barvy)

Zvolte si vždy ten správný popisovač!

DÁREK

DÁREK

WC gel Bref Duo Aktiv
k nákupu nad 250 Kč

WC gel Bref Duo Aktiv
k libovolným 5 ks

KOREKČNÍ STROJEK
S VYMĚNITELNOU
NÁPLNÍ

100% LEPIDLO
A LEPICÍ
PROUŽKY

f Okamžitá možnost přepsání
opraveného textu, na kopiích nezanechává
tmavé okraje a stíny; papír se nekrabatí;
nezasychá ve strojku
f Kazeta vyrobena z minimálně 50% recyklovaných materiálů
f Vyměnitelná náplň; zasouvací špička rolleru
f Délka pásky: 12,0 m; šíře stopy: 4,2 mm
mix nad 250 Kč + dárek

f Univerzální lepidlo na bázi
FEXTEC polymeru bez
obsahu rozpouštědel
f Oboustranné lepicí proužky
k upevňování předmětů
na hladké povrchy
mix 5 ks + dárek

ks

strojek

HC8-425889

ks

8g

100% lepidlo, gel

HC8-308129

ks

náplň

HC8-215014

bal.

10 proužků

lepicí proužky FIX

HC8-308128

DÁREK

DÁREK

prostředek na nádobí Pur
Lavender k 15, 10 nebo 5 ks

prostředek na nádobí Pur
Lavender k libovolným 10 ks

(450 ml)

(450 ml)

LEPICÍ
TYČINKA

TEKUTÉ
LEPIDLO

f Lepicí tyčinka na papír,
karton, fotografie
f 90 % lepicí hmoty je vyrobeno
z obnovitelných zdrojů
f Nevysychá - minimální
trvanlivost 2 roky
f Vypratelná při 30 °C
f Neobsahuje rozpouštědla

f Tekuté lepidlo se
speciálním aplikátorem
pro různá nanášení
f Vypratelné při 40 °C
f Neobsahuje rozpouštědla
f Objem: 100 g

15 ks + dárek

10 g

HC8-342010

mix 10 ks + dárek

10 ks + dárek

20 g

HC8-342020

ks

Klova Fix

HC8-474458

5 ks + dárek

40 g

HC8-342040

ks

Gamafix

HC8-485468

DÁREK

DÁREK

WC gel Bref Duo Aktiv
k nákupu nad 250 Kč

prostředek na nádobí Pur
Lavender ke 3 ks

PERMANENTNÍ
A NEPERMANENTNÍ
LEPICÍ ROLLER

(450 ml)
A

UNIVERZÁLNÍ
LEPIDLO
60 SEC.

B

f Lepicí roller s patentovanou flexibilní špičkou,
která se automaticky přizpůsobuje povrchu
f Vhodný na papír, karton, fotografie
f Délka stopy: 16,0 m (vyměnitelný);
10,0 m (jednorázový); šíře stopy: 8,4 mm

C

mix nad 250 Kč + dárek
A

ks

permanentní

strojek s výměnnou náplní

HC8-329652

A

ks

permanentní

náplň

HC8-223659

B

ks

nepermanentní

strojek s výměnnou náplní

HC8-516232

B

ks

nepermanentní

náplň

HC8-190190

C

ks

permanentní

jednorázový

HC8-190191
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f Extrémně rychlé a pevné
univerzální lepidlo ve formě gelu
f Ideální pro vertikální lepení
f Možnost korigovat spoj během
10 sekund, za 60 sekund je spoj
pevně slepený
f Snadná aplikace; uzavření
pomocí víčka
3 ks + dárek

objednavkacz@officedepot.eu

HC8-225043

VYCHYTANÉ VYBAVENÍ PRO
VAŠE LETNÍ CESTOVÁNÍ
KAPSY NA ZIP

Léto je období jako stvořené pro cestování.
Ať už vyrážíte na dovolenou k moři, letíte
pracovně do Londýna nebo jedete vlakem
do Dolní Lhoty, vždycky se hodí mít
s sebou vychytané a profesionální vybavení.

Cestovní kapsy Leitz znamenají efektivní organizaci
a přehlednost. Vaše příruční zavazadlo bude zabalené
v několika minutách, rychle odbavené na letišti a snáze
v něm budete hledat. Balení obsahuje 3 různé velikosti:
A

B

C

XS velikost
Cestovní peněženka nebo jako sáček na šperky.
Rozměry: 13,0 x 9,5 cm

3+1
ZDARMA

S velikost
Organizér pro kabely a nabíječky,
nebo jako taška na léky.
Rozměry: 23,2 x 12,2 cm
M velikost
Ideální jako kosmetická taška pro odbavení
na letišti, rozšiřitelné dno i pro vetší předměty.
Rozměry: 22,0 x 17,5 cm

3 bal. + 1 bal.

C

HC8-715320

B

A

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




Balení v krabici pro lepší
manipulaci
10 bal. + dárek

55 mic

Již žádné rozsypané obaly

hladký

HC8-245648

DÁREK
K 10 BALENÍM

Úložný box
Leitz MyBox L
18 litrů. Pro dokumenty A4,
časopisy, katalogy
a další předměty.

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

DÁREK
KE 3krabičce;
BALENÍM

Zápisník Leitz WOW A5
Balení šetří místem
3 bal. + dárek

55 mic

Lze postavit i na výšku
hladký

HC8-915569

Pevné kartonové desky,
linkovaný papír. 80 listů.
Mix barev.

KOLEKCE V ZÁŘIVÝCH,
SVĚŽÍCH BARVÁCH

Přeneste barevnou harmonii i do své kanceláře.

DÁREK
Za nákup
výrobků
z této
dvoustrany
v hodnotě
590 Kč získáte
PURE fresh
džus.

Plastový pákový
pořadač No.1 Power
Ɣ
Ɣ

Box na spisy A4
Ɣ
Ɣ

Ideální pro přenos objemnějších
dokumentů
Kapacita 380 listů; šíře hřbetu 4,7 cm

Barva

Kód

 černá

+&6

 bílá

+&6

 modrá

+&6

 červená

+&6

 žlutá

+&6

 zelená

+&6

Zásuvka A4
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Kolmé i předsazené stohování, výřez
pro snadný přístup k uloženým
dokumentům
Kapacita odkládání 5,5 cm
Rozměry: 25,4 x 6,1 x 35 cm

Zesílený karton pro vyšší stabilitu
pořadače, potažen odolnou PP fólií
Kapacita 500 listů; šíře hřbetu 7,5 cm

Barva

Kód

 černá

+&6

 bílá

+&6

 modrá

+&6

 červená

+&6

 žlutá

+&6

 zelená

+&6

Desky s chlopněmi
a gumičkou A4
Ɣ
Ɣ

Ideální pro bezpečný přenos
dokumentů
Kapacita 150 listů

Barva

Kód

Barva

Kód

 černá

+&6

 černá

+&6

 bílá

+&6

 bílá

+&6

 modrá

+&6

 modrá

+&6

 červená

+&6

 červená

+&6

 žlutá

+&6

 žlutá

+&6

 zelená

+&6

 zelená

+&6

NOVINKA

OSVĚŽUJÍCÍ ŘADA

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

Žlutá

Meruňková

Modrá

Zelená

Box
na spisy A4
Ɣ

Plastový
pákový pořadač No.1 Power
Ɣ
Ɣ

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

Barva

Kód

 žlutá

+&6

 meruňková

+&6

 zelená

+&6

 modrá

+&6

Desky
s chlopněmi a gumičkou A4

Kapacita 380 listů; šíře hřbetu 4,7 cm

Barva

Kód

 žlutá

+&6

Ɣ

+&6

 meruňková

+&6

 zelená

+&6

 modrá

Zásuvka A4

Mini sešívačka F4 Rapid

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ

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

Ɣ

Mini sešívačka praktické kompaktní
velikosti
Výkon 10 listů; drátky 10/4

Kapacita 150 listů

Barva

Kód

 žlutá

+&6

 meruňková

+&6

 zelená

+&6

 modrá

+&6

Mini děrovačka FC5 Rapid
Ɣ
Ɣ

Mini děrovačka kompaktní velikosti
Výkon 10 listů

Barva

Kód

Barva

Kód

Barva

Kód

 žlutá

+&6

 žlutá

+&6

 žlutá

+&6

 meruňková

+&6

 meruňková

+&6

 meruňková

+&6

 zelená

+&6

 zelená

+&6

 zelená

+&6

 modrá

+&6

 modrá

+&6

 modrá

+&6

DÁREK
blok A6 Pastelini k nákupu nad 500 Kč nebo
pořadač A4 Pastelini k nákupu nad 800 Kč

PROSPEKTOVÉ OBALY A4

A

B

f Závěsné prospektové obaly z polypropylenu (PP)
nebo pevného PVC bez obsahu ftalátů
f Hladký nebo krupičkový povrch
f Do obalů na katalogy lze vložit dokumet tloušťky až 15 mm
f U L/U obalů otevírání shora a z poloviny delší strany

C

mix nad 500 Kč nebo 800 Kč + dárek
A

bal. 100 ks

U

75 μm

hladký PP

HC8-550761

A

bal. 50 ks

U s rozšíř.kapacitou

55 μm

krupičkový PP

HC8-550765

B

bal. 10 ks

s chlopní

100 μm

krupičkový PP

HC8-765571

C

bal. 25 ks

L/U

150 μm

hladký PVC

HC8-745698

D

bal. 10 ks

na katalogy

180 μm

hladký PVC

HC8-853223

D

tloušťka
15 mm

DÁREK
švýcarské bonbóny
Halter s tekutou náplní
Tvrdé bonbóny s obsahem přírodního sladidla Isomalt, které
neškodí zubům a nepřidají na váze. Mají velmi osvěžující
příchuť s nečekaně lahodnou tekutou náplní uvnitř (40 g).

PROSPEKTOVÉ OBALY
S UZAVÍRÁNÍM
NA ZIP A4
f Praktické průhledné obaly se zipem jsou
ideálním prostředkem pro uložení všech vašich
drobností, dokumentů, tužek, per
f Europerforace pro zavěšení; vnější formát A4
f Materiál PVC, hladké, tloušťka: 140 μm
bal. 10 ks + dárek
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HC8-123401

OBJEDNEJTE PRODUKTY IDERAMA
v hodnotě 900 Kč a získejte
zápisník se stuhou Exacompta A5.
PÁKOVÝ POŘADAČ A4

A

f Pevná lepenka s lesklou lamino fólií
f PremTouch páková mechanika s garancí 10 let
f Šíře hřbetu 7,0 cm; kapacita 760 listů
A

ČTYŘKROUŽKOVÝ POŘADAČ A4

B

f Pevná lepenka s lesklou lamino fólií
f O-mechanika 30 mm; šíře hřbetu 4,0 cm

DESKY S CHLOPNĚMI A GUMIČKOU A4

C

f Prémiový karton 425 g/m² potažený lesklým laminem
f Rozměry: 24,0 × 32,0 cm (š × v)
f Roztažitelný hřbet až 3,5 cm; kapacita 300 listů

RYCHLOVAZAČ A4

D

f Prémiový karton 355 g/m² potažený lesklým laminem
f Rozměry: 24,0 × 32,0 cm (š × v); kapacita 200 listů

ROZŠÍŘITELNÉ ZÁSUVKY

E

f Z bytelného plastu, na formát A4+
f 4 ks v balení, mix barev
f Rozměry: 24,4 x 35,5 x 34,7 cm (š x v x h)

B

C

DRŽÁK NA VIZITKY

F

f Pojme až 400 navštívenek max. 10,5 × 5,4 cm
f Osm rozřazovačů ve čtyřech barvách
f Rozměry: 24,5 × 6,0 × 17,0 cm (š x v x h)
mix v hodnotě 900 Kč + dárek
A

ks

pákový pořadač

A4

 černá

HCS8-477100

A

ks

pákový pořadač

A4

 modrá

HCS8-477101

A

ks

pákový pořadač

A4

 světle modrá

HCS8-477102

A

ks

pákový pořadač

A4

 červená

HCS8-477103

A

ks

pákový pořadač

A4

 růžová

HCS8-477104

A

ks

pákový pořadač

A4

 tmavě zelená

HCS8-477107

A

ks

pákový pořadač

A4

 limetková

HCS8-477105

A

ks

pákový pořadač

A4

 purpurová

HCS8-477106

A

bal. 10 ks

pákový pořadač

A4

 mix barev

HCS8-477108

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 černá

HCS8-291885

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 světle modrá

HCS8-291883

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 červená

HCS8-291881

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 žlutá

HCS8-291882

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 oranžová

HCS8-291887

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 tmavě zelená

HCS8-291884

B

ks

čtyřkroužkový pořadač

A4

 růžová

HCS8-291886

C

ks

desky s gumičkou

A4

 černá

HCS8-173410

C

ks

desky s gumičkou

A4

 modrá

HCS8-173417

C

ks

desky s gumičkou

A4

 světle modrá

HCS8-173411

C

ks

desky s gumičkou

A4

 červená

HCS8-173418

C

ks

desky s gumičkou

A4

 růžová

HCS8-173412

C

ks

desky s gumičkou

A4

 žlutá

HCS8-173413

C

ks

desky s gumičkou

A4

 tmavě zelená

HCS8-173414

C

ks

desky s gumičkou

A4

 limetková

HCS8-173415

C

ks

desky s gumičkou

A4

 purpurová

HCS8-173416

C

ks

desky s gumičkou

A4

 oranžová

HCS8-173419

D

ks

rychlovazač

A4

 černá

HCS8-335200

D

ks

rychlovazač

A4

 modrá

HCS8-335201

D

ks

rychlovazač

A4

 světle modrá

HCS8-335202

D

ks

rychlovazač

A4

 červená

HCS8-335203

D

ks

rychlovazač

A4

 růžová

HCS8-335204

D

ks

rychlovazač

A4

 žlutá

HCS8-335205

D

ks

rychlovazač

A4

 tmavě zelená

HCS8-335206

E

ks

rozšířitelné zásuvky

A4

 mix barev

HCS8-477116

F

ks

držák na vizitky

D

E

F

HCS8-477111

www.online.officedepot.cz
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DÁREK
box na spisy A4 z lepenky
Luxor ke 2 ks
s

STĚHOVACÍ
KONTEJNER

max.
nosnost

100 kg

f Vyrobený z mimořádně kvalitní
třívrstvé vlnité lepenky
se zeleným potiskem
f Odklápěcí víko
f Určený pro přenášení objemných
dokumentů či předmětů
f Vhodné pro archivaci dokumentů
formátu A2 či 2× A3
f Max. nosnost 100 kg

2 ks + dárek

61,0 × 38,0 × 43,0 cm (š × v × h)

HC8-102283

3. místo
běta
MgA. Alž
Surá
441.792

Mladí
designéři
nám
navrhli
OBÁLKU
BLOKU.
Který z nich
je Váš favorit?

2. místo
stýna
BcA. Kri vá
Gregoro
441.790

1. místo
nešová
Anna Be
441.791

DÁREK
průhledný
stolní organizér

STOLNÍ LED LAMPA
A

CHLOE

f Hravá a moderní stolní lampa
f Mimořádně tenká, pevná základna, která zajistí prostor a velkou
stabilitu; dokonale se hodí pro malé pracovní prostory
f Snadno nastavitelný paprsek
f 100% recyklovatelný hliník a ocel

A

B

REFLECT

f Jednoduchá, elegantní a moderní stolní lampa
f 3 klouby zaručují vynikající pohyb ramen a manipulaci s hlavou lampy
f Dodáváme se zrcátkem, které je upevněnné
na vršek lampy: diskrétní a praktické
f 100% recyklovatelná ocel a hliník

B

ks + dárek

Chloe

 černá/stříbrná

HC8-200501

A

ks + dárek

Chloe

 bílá/bronzová

HC8-200502

B

ks + dárek

Reflect

 růžová

HC8-200503

B

ks + dárek

Reflect

 modrá

HC8-200504

A

DÁREK
černý kalíšek
na tužky

NÁSTĚNNÉ HODINY
A
A

f
f
f
f
f
B

GOMA
Moderní a elegantní nástěnné hodiny v černé barvě
Rám s gumovou povrchovou úpravou
Velice tichý chod hodin
Plastové nárazuvzdorné pouzdro
Baterie (AA) není součástí balení

ELEGANTA

f Elegantní nastěnné hodiny
f Velice tichý chod
f Ochranná bezpečnostní skleněná plocha
a plastové pouzdro
f Baterie (AA) není součástí balení
A

ks + dárek

Goma

ø 35,0 cm

 černá

HC8-200505

B

ks + dárek

Eleganta

ø 29,3 cm

 černá

HC8-200519

B

DÁREK
pokladnička
Traun

C

SEJF
f Jednoplášťový sejf z kvalitní oceli
f Sejfy jsou certifikovány v bezpečnostní
třídě Z1

A

A

ks + dárek

elektronický

Speedy

 antracit

HC8-547148

B

ks + dárek

na klíče

Saturn

 antracit

HC8-916989

C

ks + dárek

elektronický

Atlantis

 antracit

HC8-696458

B

www.online.officedepot.cz
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DÁREK
páska Dymo D1
(šíře 9 mm, černá/bílá)

ŠTÍTKOVAČ LM 280
f
f
f
f
f
f
f
f

Klávesnice typu QWERTY – snadné a rychlé zadávání textu
Možnost připojení k PC přes USB kabel
Rychlý přístup ke speciálním symbolům (interpunkce, symboly měn a diakritika)
Výběr ze 3 fontů, 6 velikostí, 6 stylů písma, 9 rámečků i s možností
podtržení, 222 symbolů a klipartů
Automatická paměť s možností uložení až 9 štítků
Napájení: vestavěná Li-Ion baterie se dobíjí přes USB port – není
potřeba adaptér ani baterie; funkce automatického vypínání
Rozměry: 10,7 × 4,6 × 20,6 cm (š × v × h); hmotnost: 395 g
Dvouletá záruka plus prodloužení
o 1 rok na www.dymo.com

ks + dárek

HC8-621704

DÁREK
páska Dymo D1
(šíře 12 mm, černá/bílá)

ŠTÍTKOVAČ LM 420P
f Lze používat samostatně nebo připojený k počítači
f Není potřeba instalovat žádný software ani ovladače, ihned
po připojení se software zobrazí na monitoru počítače
f Výběr z 8 fontů, 7 velikostí fontu, 10 stylů písma a 8 typů rámečků
f Rychlý přístup ke speciálním symbolům vč. interpunkce, symbolům
měny a diakritiky (např. é, ą, č…)
f Tiskne: UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 8, EAN 13
f Přehledný čtyřřádkový podsvícený displej
f Napájení: vestavěná Li-lon baterie se dobíjí přes USB port
f Rozměry: 10,4 × 5,7 × 21,5 cm (š × v × h); hmotnost: 415 g
f Dvouletá záruka plus prodloužení
o 1 rok na www.dymo.com
ks + dárek

HC8-5376267

Snadný tisk štítků
z Vašeho chytrého telefonu
Připojte se. Napište. Vytiskněte.
Díky novému štítkovači Mobile Labeler lze
jednoduše, rychle a kdekoliv tisknout štítky
z Vašeho chytrého telefonu pomocí technologie
Bluetooth. Kompatibilní s Android a s iOS.
Tiskne na D1 pásky šíře 6 až 24 mm. Lze
použít různé fonty a styly písma, ikony, symboly
a šablony pro rychlé vytvoření připomínek,
jmenovek, štítků na pořadače, čárových
kódů atd. Funkce Voice to text umožňuje
tisknout štítky na základě hlasových příkazů.
Automatická řezačka štítků. Dobíjecí bateriový
blok v balení.

Kód produktu: 537.550

www.dymo.com
www.dymo.com

DÁREK
stěrka Nobo pro skleněné
ěné
magnetické tabule Diamond
ond

SKLENĚNÁ TABULE DIAMOND
B

f Elegantní a stylový vzhled s neviditelnými
montážními prvky, třikrát jednodušší čištění
f Řada magnetických desek Nobo Diamond Glass
má tvrzený povrch
f Vysoká odolnost proti skvrnám inkoustu,
stopám popisovačů, poškrábání a promáčknutí
f Dodáváme s perem Nobo a sadou extra
silných magnetů ze skla Nobo
f Tabule mají celoživotní záruku
A

ks + dárek

s odjímatelnou lištou

99 × 56 cm

 bílá

A

ks + dárek

s odjímatelnou lištou

99 × 56 cm

 černá

HC8-2656005

A

ks + dárek

s odjímatelnou lištou

99 × 56 cm

 červená

HC8-2656007

A

ks + dárek

s odjímatelnou lištou

126 × 71 cm

 černá

HC8-2656011

A

ks + dárek

s odjímatelnou lištou

126 × 71 cm

 modrá

HC8-2656012

B

ks + dárek

s výklopnou lištou

99 × 56 cm

 bílá

HC8-2656008

B

ks + dárek

s výklopnou lištou

126 × 71 cm

 bílá

HC8-2656014

HC8-2656010
A

DÁREK
magnetická stěrka Nobo
na magnetické tabule
Magnetická stěrka Nobo Mini k tabuli o rozměrech 60 x 90 cm
nebo magnetická stěrka Nobo k tabuli o rozměrech 90 x 120 cm.
m.

MAGNETICKÁ TABULE
NANO CLEAN ™
f Snadno čistitelná odolná ocelová tabule
f O 30 % lepší stíratelnost a vylepšená odolnost proti skvrnám
od inkoustu, stopám popisovačů, poškrábání či promáčknutí,
v porovnání s kovovými tabulemi se standardním nátěrem
f Vysoce kvalitní eloxovaný hliníkový obklad
f Dodáváme s popisovačem Nobo
f Tabule má 15letou záruku
ks + stěrka Nobo Mini

60 × 90 cm (š × v)

 bílá

HC8-2656021

ks + stěrka Nobo

90 × 120 cm (š × v)

 bílá

HC8-2656022

DÁREK
modré plastové hřbety
y
pro kroužkovou vazbu
Balení 8 mm po 100 ks a balení 10 mm po 100 ks.

VÁZACÍ STROJ
GBC COMBBIND 200
f Manuální vázací stroj pro formát A4 a A3 (pouze na šířku)
pro každodenní použití ve středně velké kanceláři
f Vhodný pro plastové hřbety pro kroužkovou vazbu
f QuickStep WorkFlow Guide - jednoduché a intuitivní ovládání
f Pohodlná obsluha - pro děrování je třeba použít o polovinu méně
síly než je potřeba u běžných vázacích strojů
f Vertikální děrování pro rychlejší a přesné děrování
f Kapacita děrování: max. 20 listů papíru 80 g/m2, 21 otvorů
f Kapacita vázání: max. 330 listů, vhodný pro plastové hřbety
do průměru kroužku 38,0 mm
f Rozměry: 39,5 x 12,3 x 34,2 cm (š x v x h);
hmotnost: 6,1 kg
ks + dárek

HC8-361830

330 listů

www.online.officedepot.cz
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DÁREK

3+1 zdarma

mikroutěrka Spontex
Magic Effect
Odolnější proti opotřebení; efektivní s vodou; balení obsahuje 2 ks.

SYSTÉMOVÝ
MOP
f Premiový plochý
mop s integrovaným
ždímacím systémem
f Vhodný pro všechny
typy podlah
f Pro snadné užívání
a komfort vašich rukou
f Materiál mopu: 100%
mikrovlákno
ks + dárek

HADR
f Kompaktní tkaná
látka s vysokou sací
schopností
f Dlouhá životnost
a snadné ždímání
f Rozměry: 50,0 × 70,0 cm
Express System+

HC8-544748

3 ks + 1 ks zdarma

HC8-310100

DÁREK

3+1 zdarma

čistič myčky Somat
k libovolným 3 bal.
3× 20 g; použití při plné myčce

PRACÍ
PRÁŠEK

PROSTŘEDEK
DO MYČKY
f Univerzální tablety pro
všechny typy myček
f Gel do myčky Somat Gold
Antigrease odstraňuje mastné
skvrny a chrání filtr myčky
před usazováním tuků
mix 3 bal. + dárek
bal.

tablety All in 1

52 tablet

HC8-349320

bal. 2 ks

gel do myčky

2x 600 ml

HC8-717028

f Prádlo krásně vypere
a současně provoní
vůní hor
f Vhodný pro všechny
typy automatických
praček i pro ruční praní
f Pro bílé i barevné prádlo
f Počet pracích dávek: 20;
hmotnost: 1,4 kg
3 bal. + 1 bal. zdarma

HC8-908580

DÁREK

DÁREK

houbička Delicate
(mix barev)

prostředek na nádobí
Lena k libovolným 2 ks
citron, 500 ml

Měkká houbička určená pro mytí jemných povrchů.

EKOLOGICKÝ
ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

MIKROUTĚRKA
f Velmi savý hadr z mikrovlákna
pro perfektní úklid i bez použití
čisticích prostředků
f Pro utírání prachu a otírání
povrchů
f Univerzální použití na všechny
povrchy v domácnosti
f Možné použít i za sucha jako
prachovku
f Balení obsahuje 5 ks utěrek
f Rozměry: 32,0 x 32,0 cm
bal. + dárek

20

f Vysoká čisticí síla
a šetrnost v jednom
f Ideální pro kanceláře
s čističkami odpadních vod
mix 2 ks + dárek

HC8-481740

tel.: 800 154 322

ks

na podlahy

1 000 g

HC8-314127

ks

na plochy

500 g

HC8-314128

ks

na toalety

750 g

HC8-314129

ks

na nádobí

500 g

HC8-314130

objednavkacz@officedepot.eu

DÁREK
A

pěnová dezinfekce na ruce
nebo zásobník na mýdlo

B

Dezinfekce na ruce ke 2 libovolným ks
nebo zásobník na pěnové mýdlo ke 3 libovolným ks.

PĚNOVÉ MÝDLO
f Tork systém S4
f Objem: 1,0 l = 2 500 dávek;
1 dávka stačí na důkladné umytí rukou
A
Jemné mýdlo - vhodné na časté mytí rukou, nedráždí pokožku
ožku
B
Antimikrobiální pěnové mýdlo - ničí bakterie, viry a plísně
› Vhodné do potravinářství, zdravotnictví
a dalších provozů se zvýšenými nároky
na hygienu
› Využijete např. v období chřipek
mix 2 nebo 3 ks + dárek
A

ks

jemné

HC8-833491

B

ks

antimikrobiální

HC8-833492

DÁREK
zásobník PeakServe
ke 48 bal.

Systém
rve:
PeakSe

výrazná
úspora
ů
náklad

Bílý plast, rozměry zásobníku: 73 x 37 x 10,1 cm (v x š x h).

NAVAZUJÍCÍ
PAPÍROVÉ RUČNÍKY
f Inovace určená pro toalety
a umývárny s vysokou nárazovou
návštěvností
f Výrazná úspora nákladů díky méně častému
doplňování
f Vyrobeno z celulózy; 1vrstvé; 410 ručníků
v balení
48 bal. + dárek

HC8-716992

ZÁSOBNÍKY ZA JEDNORÁZOVOU
CENU JIŽ OD 60 Kč
Více informací získáte
u našeho obchodního
zástupce.

www.online.officedepot.cz
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DÁREK
ledový čaj Fresh Forest Fruit
(0,5 l) k libovolným 3 bal.

ČAJ
f 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

DÁREK

DÁREK

sušenky Oreo
k libovolným 2 bal.

sada 2 sklenic
(380 ml)

HC8-397224
HC8-397226
HC8-397225
HC8-446360
HC8-446361
HC8-446362
HC8-645888
HC8-404210
HC8-397223
HC8-397219
HC8-404208
HC8-446354
HC8-446352
HC8-446358
HC8-446359

(44 g)

SUŠENKY

ZRNKOVÁ
KÁVA

f Dvě tmavé
křupavé kávové
sušenky spojené
lahodnou
a jemnou náplní
mix 2 bal. + dárek
bal.

110 g

originál

bal.

157 g

double filling

NOVINKA

HC8-719260

bal.

154 g

brownie

NOVINKA

HC8-719261

HC8-719259

f Espresso se
vyznačuje střední
tělnatostí a aciditou,
sladkou hořkostí
a mandlovými tóny
f Hmotnost: 1 000 g
ks + dárek

DÁREK

Espresso

50% Arabica a 50% Robusta

NOVINKA

HC8-767560

C

podnos na šálky
k libovolným 4 ks
D

kapacita 11 šálků; rozměry: 33 × 25 × 4,6 cm

ORGANIZÉRY
f Kvalitní designové organizéry
z plastu do každé kuchyňky
f Lze je vzájemně kombinovat
f Detailní informace a rozměry
najdete pod kódem produktu

A

mix 4 ks + dárek
A

ks

zásobník na kapsle

 černá

HC8-707246

B

ks

velký podnos

 černá

HC8-707247

C

ks

organizér se zásuvkami

 černá

HC8-707250

D

ks

krabička s víkem

 šedá

HC8-707251

D

ks

krabička s víkem

 čirá

HC8-707252

E

ks

servírovací organizér

 černá

HC8-707253
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B

E

DÁREK
sirup Yo jahoda (0,7 l)
k libovolným 7 bal.

MINERÁLNÍ
VODA
f Světově oblíbená
voda z Karlových Varů
f Balení obsahuje
6× 1,5 l v PET
mix 7 bal. + dárek
bal.

neperlivá

HC8-164800

bal.

jemně perlivá

HC8-446159

bal.

perlivá

HC8-587887

5+1 zdarma
MINERÁLNÍ
VODA
f Lehce mineralizovaná
voda
f Balení obsahuje
6x 1,5 l v PET
bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. 6 ks

neperlivá

HC8-785225

bal. 6 ks

jemně perlivá

HC8-785401

bal. 6 ks

perlivá

HC8-785125

DÁREK
zrnková káva Selezione
Crema (500 g) ke 2 ks

ZRNKOVÁ KÁVA
f Velmi kvalitní italská káva, vhodná k přípravě
různých druhů káv
f Hmotnost: 1 000 g

mix 2 ks + dárek
ks

Selezione Espresso

HC8-247510

ks

Selezione Crema

HC8-805600

www.online.officedepot.cz
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DÁREK
barevná sluchátka
Maxxel v barvě kalkulačky
•
•
•
•
•
•
•
•

Provedení sluchátka 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

BAREVNÁ
KALKULAČKA MS-20UC
f
f
f
f
f
f
f

Stolní kalkulátor v módních barvách
12místný velký displej
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

ks + dárek

 černá

HC8-694285

ks + dárek

 modrá

HC8-694286

ks + dárek

 zelená

HC8-694287

ks + dárek

 růžová

HC8-694288

DÁREK
stylus Leitz
Complete 4 v 1
Multifunkční stylus pro ovládání dotykových displejů,
kuličkové pero, laserové ukazovátko a LED svítilna.
Umožňuje přesné ovládání dotykem a chrání tablet či
chytrý telefon před nečistotami a otisky prstů.

SKARTOVAČ
PROMAX RPX612
f Pokročilé chlazení této skratovačky
ventilátorem umožňuje skartování po
delší dobu
f Skartuje až 6 listů (80 g/m²) najednou
na křížově rozřezané částečky
4 × 40 mm (typ utajení P-4)
f Odpadní koš s objemem 12 litrů,
který pojme až 132 rozřezaných listů A4

ks + dárek
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HC8-5208310

3+1 zdarma

BEZPEČNOSTNÍ
FILTR
NA OBRAZOVKY
f Ochrana citlivých a důvěrných dat se
s narůstající četností využívání mobilních
zařízení na pracovišti stává nutností
f Na veřejných místech, ale také během
obchodních střetnutí se data jednoduše
zapisují, nebo se fotografuje celá obrazovka
f Chcete-li na veřejném místě (v kavárně,
ve vlaku nebo v obchodě) používat
notebook, privátní filtry Fellowes
PrivaScreen™ zajistí ochranu vašich dat
f Osoba dívající se z boku pod úhlem 30° uvidí
pouze černý displej
f Data budou viditelné pouze pro osobu, která
se nachází přímo před displejem
f Ochrana soukromí, která navíc ochrání displej
před poškrábáním a otisky prstů
f Dva způsoby instalace – bezpečná
a trvalá pomocí oboustranně lepících
pásků, nebo pomocí bočních průhledných
lístků, umožňující snadnou demontáž
f Bezpečnostní fólie také snižuje
odrazy na displeji

poměr stran

úhlopříčka

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

14,1“

celkové rozměry (mm)
310,0 × 175,0

HC8-425800

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

15,6“

346,0 × 195,0

HC8-425801

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

19,5“

432,0 × 237,0

HC8-425802

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

21,5“

476,0 × 268,0

HC8-425803

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

23“

509,8 × 286,7

HC8-425804

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

24“

531,0 × 298,0

HC8-425805

3 ks + 1 ks zdarma

16:9

27“

596,0 × 335,0

HC8-425806

3 ks + 1 ks zdarma

16:10

14,1“

305,0 × 191,0

HC8-425807

3 ks + 1 ks zdarma

16:10

19“

410,0 × 257,0

HC8-425808

3 ks + 1 ks zdarma

16:10

22“

475,0 × 297,0

HC8-425809

3 ks + 1 ks zdarma

16:10

24“

518,0 × 324,0

HC8-425810

3 ks + 1 ks zdarma

iMac

27“

649,3 × 387,4

HC8-425811

3 ks + 1 ks zdarma

MacBook Air

13,3“

287,0 × 179,0

HC8-425812

3 ks + 1 ks zdarma

MacBook Pro

13“

306,0 × 201,0

HC8-425813

3 ks + 1 ks zdarma

MacBook Pro

15“

406,4 × 203,2

HC8-425814

www.online.officedepot.cz
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Akční cena 8 190 Kč
ENJOY BASIC
f Exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem,
opěrákem a opěrkou hlavy
f Synchronní mechanizmus s automatickým nastavením síly
přítlaku, několikanásobná aretace
f Mechanizmus ovládaný multifunkční páčkou přes bovdeny
f Nastavení úhlu a výšky područek a opěrky hlavy
f Kolečka s gumovou obručí na všechny typy podlah
f Područky se třemi funkčními nastaveními
f Nosnost: 150,0 kg

akční cena
ks

8 190 Kč

černá

HC8-490711

Akční cena 2 990 Kč
RAHAT
f Moderní kancelářská židle s vysokým kvadratickým
opěradlem a s vestavěnou bederní opěrkou
f Kvalitní potah s otěruvzdorností 30 000 cyklů
f Elegantní výškově nastavitelné područky jsou součástí židle
f Kolečka na měkké podlahy
f Vyrobeno v ČR
f Nosnost: 120,0 kg

akční cena
ks

černá

2 990 Kč

HC8-412400

ks

červená

2 990 Kč

HC8-412401

ks

modrá

2 990 Kč

HC8-412402

Akční cena 490 Kč
ISO N
f Stohovatelná konferenční židle klasického tvaru
f Provedení s černou ocelovou konstrukcí
a odolným textilním čalouněním
f Stohovatelnost: 4 židle
f Nosnost: 120,0 kg

akční cena
ks

černá

490 Kč

HC8-191433

ks

modrá

490 Kč

HC8-191434

ks

červená

490 Kč

HC8-191435

ks

šedá

490 Kč

HC8-191436
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