
VÍC NEŽ JEN NÁKUP
Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy, samosprávy a subjekty jimi zřizované a založené.

Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost do 30.6.2018 nebo do vyčerpání zásob. Změna dárků vyhrazena.

VÍC NEŽ JEN NÁKUP
Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy, samosprávy a subjekty jimi zřizované a založené.

Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost do 30. 12. 2018 nebo do vyčerpání zásob. Změna dárků vyhrazena.

Bohemia 
Sekt 
Prestige 
Demi sec
k nákupu 
produktů 
Exacompta

Sirup z černého 
rybízu Kitl Syrob 
k nákupu samolepicích 
etiket S&K Label

Ferrari Bright Neroli 
k nákupu jakýchkoli osobních 
ochranných pracovních pomůcek

Stříbrné náušnice 
s krystaly Swarovski
k nákupu papíru Navigator

Monster Buggy 
4×4 na ovládání
k nákupu jakýchkoli tonerů

Full HD kamera do auta 
k nákupu jakýchkoli tonerů
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ADVANCED
 � Papír prémiové kvality a extrémní bělosti (CIE 170)
 � Technologie ColorLok® zaručuje ostrý text a živé barvy
 � Advanced Daily Printing 80 g/m² je vyrobený technologií 

TRIOTEC® pro dosažení nejvyšší možné kvality tisku
 � Advanced Laser 90 g/m² přináší dokonalé výtisky 

na všech typech, především laserových tiskáren, 
nekroutí se při vyšších teplotách, nezasekává se

 � 5 balíků v kartonu; balík 500 listů

BRIGHT WHITE
 � Unikátní, vysoce bílý 100% recyklovaný papír (CIE 150)
 � Speciální technologie ColorLok® zaručuje 

sytější černou a živější barvy 
 � Výjimečný ekologický profil včetně kompenzace 

za uhlíkovou stopu CO2 Neutral
 � 5 balíků v kartonu; balík 500 listů 80 g/m²

10 balíků + dárek A4 HD8-5226498
5 balíků + dárek A3 HD8-5226489

čajová kazeta Biogena 
Tea2O k 20 bal.

DÁREK

květový pastovaný med 
z včelí farmy Fikarovi

DÁREK

20 balíků + dárek A4 80 g/m² Daily Printing HD8-5322825
20 balíků + dárek A4 90 g/m² Laser HD8-5322816

(0,5 kg)

stromů 
vysazeno

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

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.

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

 30 873 

Dárková sada ovocných a bylinných čajů 
v šesti unikátních variacích (60 sáčků × 2,5 g).



• Prémiový papír nejvyšší 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

počet balíků formát gramáž objednací kód

20 balíků + sekt Freixenet A4 80 g/m2 HD8-592703
40 balíků + kosmetika Afrodita A4 80 g/m2 HD8-592703
60 balíků + Chopard Wish EDP A4 80 g/m2 HD8-592703
80 balíků + náušnice Galaxy A4 80 g/m2 HD8-592703
10 balíků + sekt Freixenet A3 80 g/m2 HD8-592704
20 balíků + sekt Freixenet A4 90 g/m2 HD8-592710
40 balíků + kosmetika Afrodita A4 90 g/m2 HD8-592710
60 balíků + Chopard Wish EDP A4 90 g/m2 HD8-592710
80 balíků + náušnice Galaxy A4 90 g/m2 HD8-592710

Sekt Freixenet
Cordon Negro brut
Vychutnejte si exkluzivní španělský sekt (Cava) 
s čistou, suchou, svěží chutí a elegantní vůní, 
klasickou pro sekty, které zrají tradiční metodou 
v lahvi. Poznejte, proč je Freixenet nejprodávanějším 
sektem na světě. Doporučujeme podávat při teplotě 
6–7°C (0,75 l).

Náušnice ze stříbra
a s krystaly Swarovski 
Obdarujte sebe nebo své blízké stříbrnými náušnicemi 
Galaxy z dílny české značky Evolution Group. 
Překrásný šperk pro výjimečné příležitosti z kvalitního 
sterlingového stříbra s porhodiovaným povrchem, který 
si zachovává lesk a je hypoalergení. Díky zapínání 
na šroubek je jen tak neztratíte (š. 0,45 cm).

Chopard Wish
EDP v diamantu
Přej si něco! Padá hvězda! Již staří Řekové 
věřili, že diamanty jsou hvězdný prach, který 
spadl na zem. V duchu tohoto mýtu Chopard 
vytvořil okouzlující parfémovou vodu Wish, 
teplou, sladkou s příjemným květinovým 
náznakem. Romantická a mystická vůně 
nejen pro každodenní nošení (75 ml).

Pečující kosmetická sada Afrodita
Dopřejte své pokožce luxusní péči s tělovým máslem 100% 
SPA s hřejivou vůní vanilky. Má hydratační a výživný účinek 
díky obsahu aktivních složek, jakými jsou jojobový olej 
a bambucké máslo (200 ml). Navíc hýčkejte i své ruce krémem 
s unikátním složením – extraktem z bavlny, hedvábnými 
proteiny, makadamiovým olejem, kakaovým a bambuckým 
máslem (75 ml). Neobsahuje paraben, parafín a silikon.

Navigator_Q4-2018.indd   1 4. 9. 2018   8:28:55
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NAUTILUS REFRESH
 � Multifunkční papír vysoké kvality nabízí díky technologii 

ColorLok® mimořádně ostrý text a syté barvy
 � Prémiový, 30% recyklovaný papír vyráběný 

sendvičovou metodou TRIOTEC®

 � Vysoká bělost (CIE 161)
 � Vhodný pro kopírky a laserové tiskárny
 � 5 balíků v kartonu;  

balík 500 listů 80 g/m²

VISION PRO
 � Dokonale hladký papír s velmi vysokou bělostí (CIE 168)
 � Nezbytný tam, kde je požadován profesionální vzhled a výjimečná kvalita
 � Ideální pro digitální tisk, 

tisk diplomů či poukázek

SAMOLEPICÍ OBÁLKY 
 � Švýcarské obálky ELCO pro profesionální prezentaci
 � Široká řada formátů pro zasílání korespondence, 

blahopřání či objemných dokumentů
 � Vnitřní tisk, samolepicí s krycí páskou

15 balíků + dárek HD8-120471

mix 2 balíků + dárek   
balík 500 listů A4 90 g/m² HD8-3077938
balík 500 listů A4 100 g/m² HD8-3077924
balík 250 listů A4 120 g/m² HD8-3077910
balík 250 listů A4 160 g/m² HD8-3077896
balík 250 listů A4 200 g/m² HD8-3077882
balík 250 listů A4 250 g/m² HD8-3077868
1 balík + dárek   
balík 250 listů A3 120 g/m² HD8-3077903
balík 250 listů A3 160 g/m² HD8-3077889
balík 250 listů A3 200 g/m² HD8-3077875
balík 250 listů A3 250 g/m² HD8-3077861

bal. á 200 ks + dárek C6 HD8-584100
bal. á 200 ks + dárek C6/5 HD8-648988
bal. á 200 ks + dárek C6/5 okénko vpravo HD8-947052
bal. á 200 ks + dárek C6/5 okénko vlevo HD8-365995
bal. á 100 ks + dárek C5 HD8-341001
bal. á 50 ks + dárek C4 HD8-323333

náušnice s krystaly 
Swarovski

DÁREK

mléčná čokoláda Heidi 
Pure Creamy Milk

DÁREK

(80 g)

set čokoládových krémů 
Grashoff k 15 bal. 

DÁREK

PRO TISK 

DIPLOMŮ 

A POUKÁZEK

Lahodný mléčný čokoládový krém s lískovými oříšky 
a bílý čokoládový krém s malinami (2x 250 g).

ŠVÝCARSKÁ 
KVALITA

(14 × 4 mm)



Tiskněte 
barevně
a s chutí

Objednejte si papír 
HP Premium a odměňte 
se dárkem od Tescoma

• 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

15 balíků + pečicí forma HD8-122440

40 balíků + konvice s kabátkem HD8-122440

50 balíků + pánev HD8-122440

Pečicí forma na vanilkové rohlíčky
Vyrobena z prvotřídního pružného silikonu, který odolá teplotám až 230° C. 
Cukroví se k formě nelepí a lze jej snadno vyklopit. Forma je vhodná do 
všech typů pečicích trub i do ledničky a lze ji mýt v myčce (22 × 32 cm).

Hluboká pánev se 2 úchyty
Masivní pánev s nerezovým indukčním dnem a úchyty a antiadhezním povlakem 
proti připalování je vhodná pro použití na sporáku i v pečicí troubě. Broušený 
hliníkový povrch je chráněný vysoce odolnou vrstvou, díky které pánev nemění 
svůj vzhled a nezachází ani při intenzivním používání a mytí v myčce. Pánev lze 
používat pro elektrický, sklokeramický, plynový i indukční ohřev (ø 28 cm).

Konvice s termoizolačním kabátkem
S jemným sítkem vyluhujete sypaný čaj, s hlubokým pak lístky máty, zázvor, 
šípek nebo ovoce. Konvice ze žáruvzdorného skla je vhodná na plynový, 
elektrický a sklokeramický sporák i do mikrovlnné trouby (1,7 l). 
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SAMOLEPICÍ ETIKETY A4
 � Fluorescentní etikety upoutají pozornost
 � Transparentní polyesterové etikety jsou 

určené i pro venkovní použití 
 � Rozměry: 210,0 × 297,0 mm

BALICÍ PÁSKA PEVNÁ
 � Balicí páska ve značkové kvalitě Scotch® 
 � Vyznačuje se téměř dvojnásobnou 

nosností oproti běžným páskám
 � Kaučukové lepidlo zajistí vysokou 

přilnavost ihned po nalepení na všechny 
běžné povrchy včetně lepenky

 � Tloušťka: 45 µm; rozměry: 50,0 mm × 66,0 m

bal. á 100 ks + dárek  žlutá HD8-140115
bal. á 100 ks + dárek  oranžová HD8-140116
bal. á 100 ks + dárek  červená HD8-140117
bal. á 100 ks + dárek  zelená HD8-140118
bal. á 20 ks + dárek  transparentní HD8-140301

6 ks + dárek  čirá HD8-445640
6 ks + dárek  hnědá HD8-445877

sirup z černého 
rybízu Kitl Syrob 

DÁREK

třpytivá páska Scotch® 
Expression Duo pack k 6 ks

DÁREK

PROFESIONÁLNÍ ODVÍJEČ  
BALICÍ PÁSKY COMFORT

 � Profesionální ruční odvíječ 
 � Pevné kovové tělo s ručně nastavitelnou kontrolou 

napnutí pásky s pevnou pogumovanou rukojetí
 � Ostří nože je skryté, chrání před 

zraněním a poškozením
 � Vhodný pro balicí pásky do šíře 

50,0 mm a délky 66,0 m

ks + dárek HD8-730100

sprchový krém Nivea 
Creme Care

DÁREK

(250 ml)

Skvělý pro přípravu osvěžující domácí limonády, francouzského 
koktejlu Kir Royal či pro dochucení dezertů (500 ml).
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UNIVERZÁLNÍ ETIKETY
 � Univerzální bílé etikety jsou určeny pro každodenní použití:  

    – na listovní zásilky a balíky  
    – na označování, číslování, oceňování sortimentu či výrobků  
    – formáty A6, A5, A4 lze použít k nejrůznějším plošným aplikacím

 � Speciální lemování zabraňuje zanášení tiskárny lepidlem
 � Na etikety se jednoduše tiskne a mají dlouhodobou přilnavost
 � Díky technologii QuickPEEL™ jsou etikety snadno snímatelné
 � Vhodné pro inkoustové, laserové tiskárny  

a kopírovací stroje
 � Šablony a software online zdarma  

na www.avery-zweckform.cz

ETIKETY NA POŘADAČE
 � Pro profesionální popisování; pomocí těchto etiket přelepíte staré 

popisky a především vytvoříte nový vzhled svých pořadačů
 � Vhodné pro inkoustové a laserové tiskárny  

a kopírovací stroje
 � 100% krycí materiál, barva: bílá
 � Šablony a software online zdarma  

na www.avery-zweckform.cz

mix 2 bal. + dárek rozměry (mm)      ks na archu archů v bal.
 A bal. 6 500 ks 38,0 × 21,2 65 (5 × 13) 100 HD8-626847
 B bal. 5 600 ks 52,5 × 21,2 56 (4 × 14) 100 HD8-626549
 C bal. 4 000 ks 52,5 × 29,0 40 (4 × 10) 100 HD8-606747
 D bal. 4 000 ks 48,5 × 25,4 40 (4 × 10) 100 HD8-626666
 E bal. 3 300 ks 70,0 × 25,4 33 (3 × 11) 100 HD8-686530
 F bal. 2 400 ks 64,6 × 33,8 24 (3 × 8) 100 HD8-353987
 G bal. 2 400 ks 70,0 × 35,0 24 (3 × 8) 100 HD8-686534
 H bal. 2 400 ks 70,0 × 36,0 24 (3 × 8) 100 HD8-686542
 I bal. 2 400 ks 70,0 × 37,0 24 (3 × 8) 100 HD8-626003
 J bal. 2 100 ks 70,0 × 41,0 21 (3 × 7) 100 HD8-686544
 K bal. 2 100 ks 70,0 × 42,3 21 (3 × 7) 100 HD8-626159
 L bal. 1 600 ks 105,0 × 33,8 16 (2 × 8) 100 HD8-686548
 M bal. 1 600 ks 105,0 × 37,0 16 (2 × 8) 100 HD8-353988
 N bal. 1 400 ks 105,0 × 41,0 14 (2 × 7) 100 HD8-626825
 O bal. 1 400 ks 105,0 × 42,3 14 (2 × 7) 100 HD8-686585
 P bal. 1 200 ks 97,0 × 42,3 12 (2 × 6) 100 HD8-686545
 Q bal. 1 200 ks 105,0 × 48,0 12 (2 × 6) 100 HD8-353989
 R bal. 800 ks 97,0 × 67,7 8 (2 × 4) 100 HD8-686547
 S bal. 800 ks 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) 100 HD8-626154
 T bal. 400 ks 105,0 × 148,0 4 (2 × 2) 100 HD8-626357
 U bal. 200 ks 210,0 × 148,0 2 (1 × 2) 100 HD8-626106
 V bal. 100 ks 210,0 × 297,0 1 100 HD8-626169

mix 2 bal. + dárek rozměry (mm)     ks na archu
 A  bal. 100 + 20 ks 192,0 × 61,0 4 (1 × 4) HD8-371714
 B  bal. 175 + 35 ks 192,0 × 38,0 7 (1 × 7) HD8-698104

Hamé pražská šunka  
k libovolným 2 bal.

DÁREK

etikety Z-Design s vánočními 
motivy k libovolným 2 bal.

DÁREK

(průměr 3,8 cm, 50 ks, mix motivů)

(340 g)
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PERO IM
 � Vysoce kvalitní provedení per nové řady IM
 � Elegantní kovové tělo a jednoduchý design
 � Lesklý lak a chromové doplňky
 � Kuličkové pero má stiskací mechanismus; roller  

a plnicí pero s víčkem
 � Baleno v dárkové krabičce Parker
 � Šíře stopy: M = 0,5 mm (kuličkové pero);  

F = 0,35 mm (roller)

barva náplně barva těla
ks + dárek kuličkové pero  modrá  černá HD8-441689
ks + dárek roller  černá  černá HD8-441690
ks + dárek plnicí pero  modrá  černá HD8-441691

stříbrné kuličkové pero 
Jotter v dárkové krabičce

DÁREK

Nakombinujte produkty 3M a  obdarujte sa šperkem Swarowski!

*Není možné kombinovat produkty z I. varianty 
s produkty z II. varianty.

Při nákupu produktů nad 
1 100 Kč získáte dárek:

Náušnice ve tvaru srdce s křišťálem Swarovski 
různých barev v dárkovém sáčku

Na výběr ze  2 možností

zásobník na Z-bločky:
HD8-906501 / HD8-145251  

Z-bločky:
HD8-330201 / HD8-330202 / HD8-330203 / HD8-330204  
HD8-330206 / HD8-404084 / HD8-330200 / HD8-788705  
HD8-335998 / HD8-323115 / HD8-145252

zásobník na pásky:
HD8-308130 / HD8-308131 /  HD8-631156 / HD8-255215  

barevné bločky:
HD8-700200 / HD8-700201 / HD8-700202 / HD8-700204  

HD8-770419 / HD8-700205 / HD8-323110 / HD8-323111  
 HD8-780505 / HD8-780501 / HD8-780503 / HD8-780504  

 HD8-780500 / HD8 -780502 / HD8-834685 / HD8-834686  
 HD8-834687  

Při nákupu produktů nad 
2 150 Kč získáte dárek:

Náhrdelník s přívěskem 
Swarovski v dárkové krabičce

I. varianta 
Nakupte jakýkoliv zásobník 

na Z-bločky a Post-it® Z-bločky*

II. varianta 
Nakupte jakýkoliv Scotch®  zásobník 
na pásky a Post-it® barevné bločky*

inzercia184x174_new2.indd   1 28.8.2018   13:29
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SADA MINI SEŠÍVAČKY 
A DĚROVAČKY

 � Sada celokovové mini sešívačky 
a děrovačky v metalických barvách

 � Součástí je startovací balení drátků (1 000 ks)
 � Výkon 10 listů; drátky No. 10
 � Rozměry (š × v × h): 6,7 × 7,1 × 10,0 cm (děrovačka);  

4,3 × 2,9 × 9,8 cm; hloubka vkládání: 4,0 cm (sešívačka)

ks + dárek  metalicky růžová HD8-225115  
ks + dárek  metalicky modrá HD8-225116  
ks + dárek  metalicky oranžová HD8-225117  
ks + dárek  metalicky zelená HD8-225118  
ks + dárek  metalicky ledově modrá HD8-226119  
ks + dárek  metalicky purpurová HD8-226120

krém na ruce Dermacol 
Aroma Ritual černá třešeň

DÁREK

ZÁPISNÍKY 360°
 � Flexibilní zápisník formátu A5 s deskami 

s měkkým koženým vzhledem
 � Otevření a přehnutí desek o 360°
 � Listy lze vyjmout a opětovně vrátit zpět
 � 56 linkovaných listů, 100 g/m²

ks + dárek  černá HD8-142400
ks + dárek  modrá HD8-142401
ks + dárek  tyrkysová HD8-142402
ks + dárek  fuchsiová HD8-142404
ks + dárek  červená HD8-142405
ks + dárek  limetková HD8-142421

plánovací měsíční kalendář 
2019 do zápisníku Filofax

DÁREK

KULIČKOVÉ PERO SUPER GRIP
 � Gumový vroubkovaný úchop pro pohodlné držení
 � Náplň na olejové bázi zajišťuje komfort psaní
 � Dokumentní inkoust; šíře stopy: 0,27 mm

PERMANENTNÍ 
LEPICÍ ROLLER

 � Lepicí roller vyrobený 
ze 100 % z recyklovaných plastů 

 � Moderní způsob čistého, rychlého 
a jednoduchého lepení

 � Vhodný na papír, karton a fotografie
 � Náhradní náplně (140.812) jsou 

ve strojku vzájemně vyměnitelné, 
a to jak korekční, tak lepicí

 � Délka stopy: 14,0 m; 
šíře stopy: 8,4 mm

MONTÁŽNÍ 
PÁSKA

 � Extra pevná lepicí 
montážní páska 
sloužící k fixaci zrcadel 
do 4,0 mm tloušťky 
a jiných plochých 
těžkých předmětů 

 � Oboustranná s extra 
silným lepidlem 

 � Vysoká odolnost 
vůči vlhkosti

mix 3 ks + dárek
ks  černá HD8-201203
ks  modrá HD8-201887
ks  červená HD8-201584
ks  zelená HD8-201008

2 ks + dárek HD8-140811 ks + dárek 19,0 mm × 5,0 m HD8-303531

modré kuličkové pero Pilot 
Acroball k libovolným 3 ks

DÁREK

sprchový gel Nivea  
Creme Care ke 2 ks

DÁREK
tělový krém  
Nivea Care

DÁREK

(100 ml)

(100 ml)(250 ml)
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KULIČKOVÉ PERO
 � Jednorázové kuličkové pero s dokumentním inkoustem
 � Výjimečně odolná kulička z karbidu wolframu
 � Šíře stopy: 0,4 mm; délka stopy až 3 000 m

ZVÝRAZŇOVAČ 
8552

 � Velkokapacitní zvýrazňovač 
vhodný na všechny druhy 
papíru, včetně faxového

 � Fluorescenční 
pigmentový inkoust

 � Šíře stopy: 1,0–4,6 mm;  
zkosený hrot

4 ks + 1 ks zdarma  černá HD8-913570
4 ks + 1 ks zdarma  modrá HD8-913567
4 ks + 1 ks zdarma  červená HD8-913568
4 ks + 1 ks zdarma  zelená HD8-913569 sada      4 barvy HD8-878959

4+1 zdarma 5 ks za cenu 4 ks

ROLLER ENERGEL
 � Tělo s kovovými doplňky, stiskací mechanismus, dokumentní inkoust
 � Pogumovaný úchop pro pohodlné psaní 

a rychleschnoucí gelová náplň vhodná i pro leváky
 � Šíře stopy: 0,35 mm

GELOVÝ ROLLER G-2
 � Špičkový roller se stiskacím mechanismem a gumovým úchopem
 � Dokumentní inkoust (černá a modrá);  

šíře stopy: 0,32 mm 

mix 4 ks + dárek
ks  černá HD8-522774
ks  modrá HD8-522778
ks  červená HD8-522776
ks  zelená HD8-522775

mix 3 ks + dárek
ks  černomodrá HD8-212883
ks  černá HD8-212022
ks  modrá HD8-212787
ks  červená HD8-212878
ks  zelená HD8-212095

barevné gelové pero Dual 
Metallic k libovolným 4 ks

DÁREK
gelový roller Pilot FriXion 
MIKA k libovolným 3 ks

DÁREK

Třpytivá krycí stopa mění barvu podle použití na bílý nebo černý papír 
(mix barev).

(modrá barva)

FIXY PEN 68
 � Sada fixů v 25 barvách
 � Náplň na vodní bázi bez zápachu; 

vydrží až 24 hodin bez víčka  
 � Ideální na psaní, vybarvování, 

kreslení i velkých ploch
 � V praktickém rolovacím poudře se 

zavíráním na suchý zip (každý potisk 
obalu je originální, foto je ilustrační)

 � Šíře stopy: 1 mm

sada + dárek NOVINKA HD8-854180

sada zvýrazňovačů 
Boss Mini pastel

DÁREK

(3 ks)



• Kreativní popisovač s pigmentovým 
 inkoustem na vodní bázi 
• Na porézní i neporézní povrchy a tmavé 
 plochy: papír, dřevo, sklo, keramiku, plasty, 
 kovy, tkaniny…
• Šíře stopy: 1,0 mm

©
Ph

ot
o:

 S
. R

am
ba

ud

OBJ. KÓD: HD8-206774

K sadě 6 barev 
Pilot Pintor získáte 
vonnou svíčku 
ve skleněném obalu, který 
si sami ozdobíte. 

+

VYBARVI SI SVŮJ SVĚT

Jak si vybarvíte svůj svět? 
Užitečné rady a tipy  ke stažení.



12 tel.: 800 154 322    objednavkacz@officedepot.eu

POPISOVAČ NA TABULE M220
 � Tekutý inkoust zaručuje třikrát delší stopu, inkoust 

se využije do poslední kapky; velmi sytá stopa
 � Kontrola stavu inkoustu; šestihranné víčko v barvě 

inkoustu zabraňuje skutálení popisovače
 � Šíře stopy: 2,0 mm; kulatý hrot

SADA NA BÍLÉ  
TABULE A FLIPCHARTY 

 � Popisovače na bílé tabule a flipcharty 
v sadě nových barev nebo s houbičkou

 � Rychle zasychá, beze šmouh; 
lze použít i na sklo

 � Popisovač vydrží bez víčka min. 48 hod. 
 � Šíře stopy: 3,0 mm; kulatý hrot 
 � Magnetická stírací houbička 

(rozměry: 11,0 × 5,5 × 2,0 cm)

POPISOVAČ 100
 � Spolehlivý permanentní popisovač s inovativním 

inkoustem CSP, který zajišťuje sytou a zářivou stopu 
 � Popisovač vyniká vysokou světlostálostí
 � Určený na téměř všechny povrchy; vodě a otěru odolný
 � Vláknový tlaku odolný hrot; lehké plastové tělo
 � Vydrží až 24 hodin bez víčka; neobsahuje xylen a toluen 
 � Šíře stopy: 4,0–4,5 mm (kulatý hrot)

LEPICÍ 
TYČINKA

 � Lepicí tyčinka na papír, 
karton, fotografie

 � Vypratelná při 40 °C
 � Neobsahuje 

rozpouštědla
 � Vyrobeno v ČR

BOSS ORIGINAL
 � Zvýrazňovač s fluorescenčními a pastelovými 

náplněmi na vodní bázi
 � Odolný proti vysychání; vysoká životnost
 � Šíře stopy: 2,0-5,0 mm; zkosený hrot

mix 24 ks + dárek
ks  černá HD8-123136
ks  modrá HD8-123137
ks  červená HD8-123138
ks  zelená HD8-123139

mix 2 sad + dárek
 A sada s houbičkou      4 barvy HD8-704545
 B sada       6 barev HD8-704548

ks + dárek  černá HD8-180285
ks + dárek  modrá HD8-180286
ks + dárek  červená HD8-180287
ks + dárek  zelená HD8-180288

12 ks + dárek 8 g HD8-314021
  6 ks + dárek 15 g HD8-851410
  6 ks + dárek 20 g HD8-403752
  3 ks + dárek 40 g HD8-647847

sada + dárek                 15 barev NOVINKA HD8-212150

sada 24 popisovačů Monami 
k libovolným 24 ks

DÁREK

tyčinka Margot 
k libovolným 2 ks

DÁREK

černý popisovač 
Pilot 100

DÁREK

tyčinka Mars  
ke 3, 6 nebo 12 ks

DÁREK

gelový roller 
Stabilo Worker

DÁREK

POPISOVAČ 
NA BÍLÉ 
TABULE 8559

 � Popisovač pro psaní 
na bílé tabule, PVC, 
sklo, porcelán apod.

 � Inkoust na alkoholové 
bázi je za sucha 
stíratelný; světlostálý

 � Náplň je zdravotně 
nezávadná

 � Šíře stopy: 2,5 mm; 
kulatý hrot

sada      4 barvy HD8-546545

5 ks za cenu 4 ks

(100 g) (48 g)

 A

 B

tenký odolný hrot; šířka stopy 0,4 mm



Zvolte si vždy ten správný popisovač!

Gelové rollery nebo fixy edding pro 
vánoční dekorování.

edding 300 edding 330
ks černá HD8-911499 HD8-545860
ks modrá HD8-911561 HD8-545861
ks červená HD8-913329 HD8-545862
ks zelená HD8-914257 HD8-545863
sada     4 barvy HD8-870750 HD8-545864

sada pěti gelových rollerů 
edding 2185 v metalických 
barvách (šíře stopy: 0,7 mm)

sada šesti fixů edding 1200  
v metalických barvách v kovové 
krabičce (šíře stopy: 1,0-3,0 mm)

Nakupte permanentní popisovače  
edding 300 a 330 v libovolném mixu  
a získejte dárek!

NAD 

290
Kč

•  Permanentní popisovač s inkoustem na alkoholové bázi 
rychle schne a je vodě a otěru odolný

•  Vhodný na téměř všechny povrchy - kov, dřevo, plast, sklo
• Šíře stopy: 1,5 - 3,0 mm (300); 1,0 - 5,0 mm (330)

NAD 

590
Kč
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KOREKČNÍ 
STROJEK

 � Korekční strojek s lehce 
vyměnitelnou páskou

 � Vyroben z 65 % 
z recyklovaných materiálů

 � Ukazatel délky pásky 
upozorní na její výměnu

 � Možnost okamžitého přepsání; 
nezanechává stíny na fotokopiích

 � Délka pásky: 14,0 m; 
šíře stopy: 5,0 mm

KOREKČNÍ 
STROJEK

 � Jednorázový korekční 
strojek s kvalitní 
korekční páskou 
ve tvaru myši

 � Umožňuje okamžité 
přepsání; vysoká 
kvalita překrytí textu

 � Délka pásky: 6,0 m; 
šíře stopy: 5,0 mm

4 ks + 1 ks zdarma HD8-2114418

mix 10 ks + dárek
ks Klovatina HD8-474458
ks Gamafix HD8-485468

mix 5 ks + dárek
ks 3 g tekuté HD8-259628
ks 3 g gel HD8-215484

3 ks + 1 ks zdarma HD8-212555

4+1 zdarma 3+1 zdarma

100% LEPIDLO 
A LEPICÍ 
PROUŽKY

 � Univerzální lepidlo na bázi 
FLEXTEC polymeru bez 
obsahu rozpouštědel a vody

 � Vhodné k lepení savých i nesavých 
materiálů, pro interiér i exteriér

 � Spolehlivě lepí široké 
spektrum materiálů

KLOVATINA 
A GAMAFIX

 � Lepidlo se speciálním 
aplikátorem pro různá 
nanášení – úzká nebo 
široká aplikace lepidla

 � Vhodné na různé materiály
 � Vypratelné při 40 °C
 � Neobsahuje rozpouštědla
 � Obsah: 100 g

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

VTEŘINOVÉ 
LEPIDLO 
SUPER 
ATTAK

 � Univerzální voděodolné 
vteřinové lepidlo

 � Vhodné pro lepení 
porcelánu, keramiky, 
plastů, gumy, kůže, 
dřeva a kovů

3 ks + dárek 50 g 100% lepidlo HD8-215584
5 ks + dárek   8 g 100% lepidlo, gel HD8-308129
5 ks + dárek 10 proužků lepící proužky FIX HD8-308128

15 ks + dárek 10 g HD8-342010
10 ks + dárek 20 g HD8-342020
  5 ks + dárek 40 g HD8-342040

zubní pasta Vademecum 
ke 3 nebo 5 ks

DÁREK

sprchový gel FA 
k 5, 10 nebo 15 ks

DÁREK
sprchový gel FA 
k libovolným 10 ks

DÁREK

sprchový gel FA 
k libovolným 5 ks

DÁREK

(250 ml)(250 ml)

(75 ml) (75 ml)
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Ucelené řešení pro
třídění a organizaci dokumentů

 A  EXAFOLDER KONFERENČNÍ DESKY A4
 � S kroužkovou vazbou a držadlem pro pohodlný přenos
 � Prostor pro notebook, 7 přihrádek na 200 listů
 � Kapsy na zip, poutka na pera, zapínání na zip 

 B  EXACASE AKTOVKA S DRŽADLEM A4
 � 13 roztažitelných přihrádek; zavírání na druk

 C  EXAFOLIO AKTOVKA A4
 � Pro přehledné třídění  a přenos dokumentů
 � Prostor pro notebook, 6 přihrádek na 200 listů
 � Kapsy na zip, poutko na pero, zapínání na druk  

 D   EXAVIEW KATALOGOVÁ KNIHA A4
 � S uzavíráním na gumičku a barevnými rozlišovači
 � Desky z tuhého polypropylenu tloušťky 2 mm 
 � 30 kapes s kapacitou 60 listů, kapsy na CD a vizitku  

 E   EXACTIVE DESKY NA SPISY A4
 � Desky s chlopněmi a gumičkou  

s kapacitou 300 listů
 � Kapsa na vizitku, úchyt na propisku 

 F   EXABOARD DVOJDESKA S KLIPEM A4
 � Luxusní zavírací desky  

s kovovým klipem a držákem na pero

mix v hodnotě 390 Kč nebo 990 Kč + dárek
 A ks Exafolder konferenční desky  černá HD8-225308
 B ks Exacase aktovka s držadlem  černá HD8-678453
 C ks Exafolio aktovka  černá HD8-991622
 D ks Exaview katalogová kniha  černá HD8-225302
 E ks Exactive desky s chlopněmi  černá HD8-238246
 F ks Exaboard dvojdeska  černá HD8-750400

Objednejte produkty řady EXACTIVE®  
v hodnotě 390 Kč a získejte kachní rillety Avon & Ragobert nebo  
v hodnotě 990 Kč a získejte Bohemia Sekt Prestige Demi sec

 A

 B

 C

 D

 E

 F

Ochutnejte rillety, pomalu pečené kachní maso (180 g) a připijte si 
prémiovým sektem od českého výrobce (0,75 l).



WORK-LEITZ BALANCE 
NAJDĚTE ROVNOVÁHU V ŽIVOTĚ I V PRÁCI

www.leitz.com/balance

sgs

3 KROKY PRO ROVNOVÁHU – WORK-LEITZ BALANCE
VYBERTE SI 
svůj dárek3REGISTRUJTE SE 

na www.leitz.com/balance2KUPUJTE VÝROBKY 
a sbírejte body1

Krabice  Leitz C&S 
nebo

Krabice Leitz MyBox

Organizér s bezdrátovou nabíječkou Leitz
nebo

Powerbanka Leitz Complete 5200 mAh

01.11.2018 -31.03.2019

ZA
150

BODŮ

Odšťavňovač Philips HR 1855
nebo 

Kufr na kolečkách Leitz Complete

ZA
300

BODŮ

ZA
1000
BODŮ

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

CBT19967_cp_promo_Balance_OD_A4_CZ_final.indd   2 05.09.18   10:27



Katalogová kniha A4

180° Active mobilní pákový pořadač A4

 ● Pro prezentaci dokumentů
 ● Materiál: PP
 ● Kapacita 40 listů / 20 kapes

 ● Pro archivaci na cestách
 ● Unikátní mechanika Leitz 180°
 ● Šíře hřbetu 6,5 cm

ks arktická bílá HD8-238121
ks granátově červená HD8-238122
ks zelenkavá HD8-238123
ks titanově modrá HD8-238124
ks saténově černá HD8-238125

ks arktická bílá HD8-238131
ks granátově červená HD8-238132
ks zelenkavá HD8-238133
ks titanově modrá HD8-238134
ks saténově černá HD8-238135

Stolní sešívačka Leitz NeXXt  5562
 ● Patentovaná DIT technologie pro spolehlivé 

sešívání

ks arktická bílá HD8-556200
ks granátově červená HD8-556201
ks zelenkavá HD8-556204
ks titanově modrá HD8-556203
ks saténově černá HD8-556202

Stolní děrovačka Leitz NeXXt 5006
 ● Patentovaný úchyt a ostré děrovací segmenty 

snižují sílu potřebnou k děrování

ks arktická bílá HD8-526100
ks granátově červená HD8-526101
ks zelenkavá HD8-526104
ks titanově modrá HD8-526103
ks saténově černá HD8-526102

Zásuvka

Desky na spisy A4

Aktovka na dokumenty A4

 ● Pevný odkladač prémiové kvality
 ● Kapacita odkládání až 6,0 cm

 ● V designu broušené oceli
 ● Materiál: PP
 ● Kapacita 150 listů

 ● Pro organizaci dokumentů
 ● Materiál: PP
 ● Kapacita 250 listů

ks arktická bílá HD8-525400
ks granátově červená HD8-525401
ks zelenkavá HD8-525404
ks titanově modrá HD8-525403
ks saténově černá HD8-525402

Box na spisy A4
 ● Pro objemnější dokumenty
 ● Materiál: PP
 ● Kapacita 250 listů

ks arktická bílá HD8-238231
ks granátově červená HD8-238232
ks zelenkavá HD8-238233
ks titanově modrá HD8-238234
ks saténově černá HD8-238235

ks arktická bílá HD8-238101
ks granátově červená HD8-238102
ks zelenkavá HD8-238103
ks titanově modrá HD8-238104
ks saténově černá HD8-238105

ks arktická bílá HD8-238241
ks granátově červená HD8-238242
ks zelenkavá HD8-238243
ks titanově modrá HD8-238244
ks saténově černá HD8-238245

Bloky Executive A4
 ● Odolné PP desky, linkovaný, 80 listů, 80 g/m2, 

FSC® certifikace

ks HD8-166317

ks HD8-166318

Mobilní blok
 ● Uzavírání na gumičku
 ● Třídicí listy

Projektový blok
 ● Kapsy na volné papíry, 

sloužící jako třídicí listy
 ● Projektový list

1.11.2017 - 31.03.2018

01.11.2018 -31.03.2019

CBT19967_cp_promo_Balance_OD_A4_CZ_final.indd   3 05.09.18   10:27
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PAPÍROVÝ 
ROZŘAZOVAČ

 � Limitovaná nabídka 
v tlumených barvách

 � Vhodné pro všechny 
druhy pořadačů

 � Materiál: karton Classic 230 g/m²
 � Rozměry: 10,5 × 24,0 cm (š × v)

SAMOLEPICÍ KAPSY 
NA CD/DVD

 � Samolepicí kapsy s klopou 
na 1 ks CD nebo DVD

 � Materiál polypropylen 85 µm
 � Lepidlo je nepermanentní – 

lze použít opakovaně

ARCHIVAČNÍ BOX
 � Ekologický výrobek, krabice z hladké lepenky 

1 000 g/m² pro archivaci dokumentů A4
 � Použitý materiál garantuje stabilitu a funkčnost
 � Konstrukční řešení krabice umožňuje rychlý přístup
 � Potisk kvalitním sítotiskem
 � Možnost barevných variant usnadňuje třídění 
 � Rozměry: „šíře hřbetu“ × 33,0 × 26,0 cm 

(š × v × h)

bal. 25 ks + dárek HD8-476303

akční cena
bal. 100 ks 49 Kč HD8-200710

šíře hřbetu 11,0 cm 7,5 cm
bal. 5 ks + dárek  černá HD8-470672 HD8-470772
bal. 5 ks + dárek  bílá HD8-470662 HD8-470762
bal. 5 ks + dárek  modrá HD8-470612 HD8-470712
bal. 5 ks + dárek  červená HD8-470682 HD8-470782
bal. 5 ks + dárek  zelená HD8-470658 HD8-470758

samolepicí bločky 
a záložky do pořadače

DÁREK

stojan na časopisy 
s barevným potiskem EMBA

DÁREK

ZÁVĚSNÝ 
PAPÍROVÝ 
RYCHLOVAZAČ 
A4

 � Určené do závěsného pořadače, 
případně do pákového pořadače 

 � Limitovaná nabídka
 � Materiál: karton Natur 240 g/m²
 � Rozměry: 25,0 × 30,5 cm

akční cena
bal. 50 ks 99 Kč HD8-236150

Akční cena 99 Kč Akční cena 49 Kč

BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ DOKUMENTŮ



Akční cena 49 Kč

Vždy perfektní!
Přesné otevření
a zavření mechaniky
garantováno
na 10 000 použití.

Odolný!
Potáhnutý odolnou
a omývatelnou fólií
z obou stran.

Více informací na:  
www.esselte.com/symphony

KANCELÁŘSKÁ SYMFONIE
JAK ZÍSKAT ODMĚNU:

KUPUJTE VYBRANÉ
VÝROBKY ESSELTE:

1

SBÍREJTE
BODY:

2

ZÍSKEJTE
ODMĚNU:3

Kampaň trvá: 1. 9. 2018 – 31. 1. 2019

ZÍSKEJTE
DÁREK

KANCELÁŘSKÁ SYMFONIE

SBÍREJTE BODY

1

ZA 30
BODŮ

ZA 100
BODŮ

CELOPLASTOVÉ PÁKOVÉ  
POŘADAČE ESSELTE NO.1

Vyberte si z 28 barev.

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

Nové barvy  
Colour‘Ice

5,0 cm 7,5 cm
ks bílý  HD8-222065 HD8-111122 

ks černý  HD8-222164 HD8-111157 

ks červený  HD8-222269 HD8-111203 

ks modrý  HD8-222304 HD8-111312 

ks zelený  HD8-222385 HD8-111359 

ks žlutý  HD8-222415 HD8-111406 

ks oranžový  HD8-222565 HD8-111487 

ks bordó  HD8-222701 HD8-111687 

ks šedý  HD8-222899 HD8-111702 

ks fialový  HD8-522268 HD8-488189 

ks sv.modrý  HD8-522386 HD8-488267 

ks tyrkysový  HD8-522491 HD8-488365 

ks mátový  HD8-222175    HD8-111360 

ks růžový  HD8-222176    HD8-111365 

5,0 cm 7,5 cm
ks pískový Naturele  HD8-222165 HD8-111489 

ks krémový Naturele  HD8-222166  HD8-111490 

ks modrý Solea  HD8-222167   HD8-111361 

ks červený Solea  HD8-222168  HD8-111362 

ks levandulový Solea  HD8-222169  HD8-111363 

ks broskvový Solea  HD8-222170  HD8-111364 

ks modrý VIVIDA  HD8-222171  HD8-215500 

ks červený VIVIDA  HD8-222172  HD8-215501 

ks zelený VIVIDA  HD8-222173  HD8-215502 

ks žlutý VIVIDA  HD8-222174  HD8-215503 

ks ledově žlutý Colour'Ice 1 -  HD8-559294

ks meruňkový Colour'Ice 1 - HD8-559295

ks ledově modrý Colour'Ice 1 -  HD8-559296

ks ledově zelený Colour'Ice 1 -  HD8-559297

bal. 100 ks 55 mic hladké HD8-245648 

bal. 100 ks 46 mic krupičkové HD8-263678 

Plastové kapsy Esselte v krabici, A4

Kapsy Esselte AT HAND, A4
bal. 40 ks 55 mic hladké HD8-915569 

bal. 50 ks 48 mic krupičkové HD8-915568 

Jeden bod odpovídá nákupu jednoho pořadače anebo balení závěsných kapes.

CBT19793_cp_YEC_Symphony_Promo_Esselte_A4_CZ_final.indd   1 27.08.18   15:26



20 tel.: 800 154 322    objednavkacz@officedepot.eu

Objednejte produkty řady NEO COLORI  
v hodnotě 390 Kč a získejte vak na záda Paul Frank Kids nebo  
v hodnotě 990 Kč a získejte tašku přes rameno Paul Frank Kids

mix v hodnotě 390 Kč nebo 990 Kč + dárek
 A ks Pořadač pákový  modrá HD8-155970
 A ks Pořadač pákový  oranžová HD8-155971
 A ks Pořadač pákový  zelená HD8-155972
 A ks Pořadač pákový  růžová HD8-155973
 B ks Pořadač čtyřkroužkový  modrá HD8-170990
 B ks Pořadač čtyřkroužkový  oranžová HD8-170991
 B ks Pořadač čtyřkroužkový  zelená HD8-170992
 B ks Pořadač čtyřkroužkový  růžová HD8-170993
 C ks Desky s chlopněmi  modrá HD8-175940
 C ks Desky s chlopněmi  oranžová HD8-175941
 C ks Desky s chlopněmi  zelená HD8-175942
 C ks Desky s chlopněmi  růžová HD8-175943
 D ks Desky s drukem  modrá HD8-185920
 D ks Desky s drukem  oranžová HD8-185921
 D ks Desky s drukem  zelená HD8-185922
 D ks Desky s drukem  růžová HD8-185923
 E ks Plastový box  modrá HD8-180930
 E ks Plastový box  oranžová HD8-180931
 E ks Plastový box  zelená HD8-180932
 E ks Plastový box  růžová HD8-180933
 F ks Dvojdeska  modrá HD8-165960
 F ks Dvojdeska  oranžová HD8-165961
 F ks Dvojdeska  zelená HD8-165962
 F ks Dvojdeska  růžová HD8-165963
 G ks Jednodeska  modrá HD8-160980
 G ks Jednodeska  oranžová HD8-160981
 G ks Jednodeska  zelená HD8-160982
 G ks Jednodeska  růžová HD8-160983
 H bal. 100ks Prospektové obaly HD8-550761

 A  PÁKOVÝ POŘADAČ A4
 � S lamino potahem a embosovaným povrchem
 � Vnitřní fólie v reverzní barvě
 � Šíře hřbetu 7,0 cm; kapacita 670 listů

 B  ČTYŘKROUŽKOVÝ POŘADAČ A4
 � Z extra silného polypropylenu 0,8 mm
 � O-mechanika 15 mm; šíře hřbetu 2,0 cm; kapacita 70 listů

 C  DESKY S CHLOPNĚMI A GUMIČKOU A4
 � Polypropylenové desky s kapacitou až 250 listů
 � Rozměry: 24,9 × 32,0 cm; tloušťka 0,5 mm

 D  SPISOVÉ DESKY S DRUKEM A4
 � Polypropylenové desky; tloušťka 200 µm
 � Rozměry: 32,4 × 26,6 cm (š × v)

 E  PLASTOVÝ BOX NA SPISY A4
 � Tříklopý box s gumičkou z polypropylenu
 � Rozměry: 32,6 × 24,6 × 3,0 cm; tloušťka 0,8 mm

 F  DVOJDESKA S KOVOVÝM KLIPEM A4 
 � Vyrobena z extra pevné lepenky 2,5 mm 
 � Rozměry: 22,0 × 32,3 × 0,6 cm; kapacita 100 listů

 G  JEDNODESKA S KOVOVÝM KLIPEM A4
 � Pevná podložka pro psaní s laminovaným povrchem
 � Vyrobena z extra pevné lepenky 2,5 mm
 � Rozměry: 22,0 × 32,3 cm; kapacita 100 listů

 H  PROSPEKTOVÉ OBALY A4
 � Pevné hladké obaly tloušťky 75 µm
 � 100 ks v balení 

 A

 B

 C

 D

 E

 G

 H

 F

 
NÁŠ TIP: 

produkty designové řady 
Neo Colori můžete kom-
binovat s produkty řady 
Black&White od stejného 
výrobce. Získáte tak jedi-
nečné barevné kombinace, 
které zpestří vaše pracovní 

prostředí. Naleznete v kata
logu Zítra nebo zdarma® 

na str. 202.
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WOODGRAIN  
ARCHIVAČNÍ KONTEJNER

 � „Americká klasika“ k archivaci dokumentů 
v archivačních boxech nebo v pořadačích

 � Odolný a bezpečný, vyrobený ze silné vlnité 
lepenky s dvojitým systémem bočních stěn (vnitřní 
rozměr 32,5 × 28,5 × 38,5 cm (š × v × h)

 � Systém automatického skládání FastFold umožňuje 
složení kontejneru v několika vteřinách

 � Otvory bočních stran usnadňují přenášení
 � Velké etikety k popisu obsahu
 � Rozměry: 34,0 × 29,5 × 40,5 cm (š × v × h)
 � Balení obsahuje 2 ks

2 bal. + 1 bal. zdarma HD8-704487

2+1 zdarma

LEITZ MYBOX®

KDYŽ KRABICE MÁ STYL 3 + 1
ZDARMAModulární systém Leitz MyBox® dodá vašemu domo-

vu nebo kanceláři jedinečný styl. Pro rychlé, snadné 
a atraktivní ukládání dokumentů, časopisů, kabelů, 
nářadí a dalších předmětů.

www.leitz.com

•  STYLOVÉ DVOUBAREVNÉ BOXY PRO RYCHLOU A SNADNOU ORGANIZACI PŘEDMĚTŮ
• MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO USPOŘÁDÁNÍ PODLE VAŠICH POTŘEB
• VYROBENO Z PRÉMIOVÉHO EXTRA PEVNÉHO PLASTU (ABS), KTERÝ JE ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ A JE VODOTĚSNÝ 

popis š x v x h (mm) bílá 1 bílá/šedá 1 bílá/růžová 1 bílá/modrá 1 bílá/zelená 1
A MyBox® s víkem, velikost L 318 x 198 x 385 - HD8-206802 HD8-206803 HD8-206804 HD8-206805

B MyBox® s víkem, velikost S 318 x 128 x 191 - HD8-206806 HD8-206807 HD8-206808 HD8-206809

C MyBox® organizér 307 x 55 x 105 - HD8-206816 HD8-206817 HD8-206818 HD8-206819

D MyBox® stolní box 246 x 98 x 160 - HD8-206811 HD8-206813 HD8-206814 HD8-206815

E MyBox® organizér s držadlem (L) 307 x 101 x 375 HD8-206823 - - - -

F MyBox® organizér s držadlem (S) 307 x 56 x 181 HD8-206824 - - - -

bez 
BPA 

Při nákupu 3 produktů Leitz MyBox® 

získáte čtvrtý zdarma

E

F

D

A
B

C

CBT19794_cp_A4_MyBox_Q2promotion_A4_CZ_v04.indd   1 30.08.18   14:59
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STANDARDNÍ PÁSKA
 � Nalepení je možné téměř na jakýkoli rovný 

povrch (plast, papír, kov, dřevo, sklo)
 � Snadné odlepení štítku od podkladu pásky
 � Odolnost vůči ultrafialovému záření, vodě, oleji, 

mastnotě a většině slabých rozpouštědel
 � Odolné teplotám od -18 °C do 90 °C
 � Po odlepení štítku zůstane povrch čistý beze zbytků lepidla
 � Nepřímý termální tisk
 � Šíře: 12 mm, návin: 7 m
 � Bílá páska, černý text

LM 160  
RUČNÍ ŠTÍTKOVAČ

 � Snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu QWERTY
 � Rychlé formátování pomocí jednodotykových 

inteligentních tlačítek pro tučné písmo, kurzívu, 
podtržené písmo, velikost písma a svislý text

 � Zobrazení vzhledu štítku před tiskem na velkém LCD displeji
 � Výběr z 6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 rámečků a podtržení
 � Profesionální vzhled a srozumitelnost štítků díky 228 

symbolům a obrázkům, klávesy pro rychlý přístup 
k zadávání měny a dalších běžných symbolů

 � Paměť posledního štítku bez nutnosti opětovného zadávání
 � Napájení: bateriové 6× AAA (nejsou součástí balení) nebo pomocí 

adaptéru (není součástí balení); funkce automatického vypínání
 � Rozměry: 11,8 × 4,9 × 20,3 cm (š × v × h);  

hmotnost: 350 g

4 ks + dárek HD8-544197

ks + dárek HD8-5541075

černé kuličkové pero Parker 
Urban New v dárkové krabičce

DÁREK

ruční štítkovač LM 160 
DYMO ke 4 ks

DÁREK

2 pásky Dymo D1 
(šíře 12 mm, černá/bílá)

DÁREK

LW 450 TISKÁRNA ŠTÍTKŮ
 � Software DYMO se snadným ovládáním, databázovým 

systémem a předvolenými šablonami
 � Lze tisknout loga firmy a fotografie, jmenovky s fotografií, cenovky 

přímo s čárovými kódy i různé speciální symboly a znaky, PLU-kódy
 � Termální tisk, vysoká kvalita rozlišení 600 × 300 dpi; rychlost 

tisku 51 štítků/min; funkce režim spánku – úspora energie
 � Náhled před tiskem; paměť štítků, nastavení 

počtu kopií nebo typu písma
 � Připojení přes USB port, kompatibilní s Windows® XP/Vista/7/8
 � Součástí dodávky je CD se softwarem v češtině, 

startovací kotouček s adresními štítky a čisticí karta
 � Napájení: přes adaptér (součást balení)
 � Rozměry: 12,7 × 13,4 × 18,7 cm (š × v × h);  

hmotnost: 654 g

ks + dárek HD8-620450
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DURAFRAME 

SAMOLEPICÍ RÁMEČKY
 � Samolepicí informační rámeček ve formátu A4
 � Odklopitelná, magnetická přední strana pro 

rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu

bal. 2 ks + dárek  černá HD8-450810
bal. 2 ks + dárek  modrá HD8-450812
bal. 2 ks + dárek  červená HD8-450811
bal. 2 ks + dárek  oranžová HD8-450813
bal. 2 ks + dárek  stříbrná HD8-450814

mix v hodnotě 1990 Kč nebo 2990 Kč + dárek formát rozměry (mm) tloušťka (µm)
 A  ks Laminátor Fusion 3000L A4 HD8-748903  
 B  ks Laminátor Fusion 3000L A3 HD8-885591
 C  ks Laminátor Fusion 1100L A4 HD8-687689  
 D  ks Laminátor Fusion 1100L A3 HD8-901708
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy Hi-Speed  A4  216 × 303 2× 80 HD8-620385
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy Hi-Speed  A4  216 × 303 2× 125 HD8-620383  
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy samolepicí A4  216 × 303 2× 125 HD8-790300  
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy A4  216 × 303 2× 175 HD8-790100 
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy A3 303 × 426 2× 175 HD8-790225  
 E  bal. á 100 ks Laminovací kapsy visačka 64 × 108 2× 125 HD8-790226 

stříbrný samolepicí 
rámeček Duraframe A4

DÁREK

LAMINÁTORY FUSION
 � Vhodné pro malou kancelář či domácí použití
 � Snadné ovládání pro komfortní laminaci
 � Jednoduché nastavení tloušťky laminovacích fólií
 � Pro úsporu energie se vypínají po 30 minutách nečinnosti

LAMINOVACÍ KAPSY
 � Fólie pro teplou laminaci ochrání 

dokumenty od vizitek po formát A3
 � Zvýrazní barvy, vždy perfektní výsledek
 � Vyrobeny tak, aby měkly již při nižších 

teplotách a hladce prošly laminátorem

nad 1990 Kč a získejte dárkovou sadu Dermacol pro muže 
(deodorant a sprchový gel) nebo nad 2990 Kč a získejte 
dárkovou sadu Dermacol pro ženy (tělové mléko a pleťový krém)

NAKUPTE LAMINÁTORY 
NEBO LAMINOVACÍ KAPSY

 A

 C

 B

 D

 E
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DÁREK
pokladnička 
Traun

SEJF
 � Jednoplášťový sejf z kvalitní oceli
 � Sejfy Saturn a Atlantis jsou certifikovány 

v bezpečnostní třídě Z1 dle EN 1147-1

ks + dárek elektronický Speedy  antracit HD8-547148
ks + dárek elektronický Atlantis  antracit HD8-696458
ks + dárek na klíče Saturn  antracit HD8-916989

 A

 B

 C

DÁREK
černé nástěnné  
hodiny Alba Hornew

VĚŠÁK
 A   PM BORA BO

 � 8 kovových věšáků s dřevěným kulatým zakončením
 � Kovová základna
 � Hmotnost: 2,5 kg

 B   STOJACÍ CHROM
 � 12 kovových věšáků s kulatým zakončením z ABS plastu
 � Chromovaná kovová základna
 � Hmotnost: 9,0 kg

 C   PM COROA M
 � 10 šatních plastových kolíků; otočná hlava
 � Kovová základna, držák na deštníky
 � Hmotnost: 8,2 kg

ks + dárek 170,0 × 50,0 cm (v × š)   stříbrná/buk HD8-4063136 
ks + dárek 179,0 × 38,0 cm (v × š)   stříbrná/černá HD8-5092434 
ks + dárek 170,0 × 50,0 cm (v × š)   stříbrná/černá HD8-4063129

 A

 B

 C

 A

 B

 C

 B

 A  C

(ø 30 cm)

Při nákupu produktů nad 1 100 Kč 
získáte dárek:

Náušnice ve tvaru srdce s křišťálem  
Swarovski různých barev v dárkovém sáčku

Nakupte Post-it® dry EraSE 
fólie a získejte dárek

odvinout oddělit
od podkladu nalepit 

3 RYCHLÉ KRoKY 
Aplikace na různé povrchy Post-it® Super Sticky Dry Erase fólie

Balení Velikost Barva Kód

1 role 0,914 x 1,219 m Bíla 534.1271
1 role 1,829 x 1,219 m Bíla 534.1272

DRY ERASE fólie
flexibilní řešení bílé tabule

 Povrch odolný vůči skvrnám
 Možnost nařezat na různé rozměry
 Možnost instalace na celou stěnu
 Ideální řešení pro renovace 
 školních tabulí

Při nákupu produktů nad 2 150 Kč 
získáte dárek:

Náhrdelník s přívěskem s křišťálem 
Swarovski v dárkové krabičce

inzercia184x84.indd   2 28.8.2018   9:19



25www.online.officedepot.cz

OMNIA WHITE
 � Moderní kancelářská židle, která splňuje veškeré 

požadavky pro plnohodnotné sezení
 � Nové provedení bílé barvy opěráku a okolních plastů. 
 � Barva sedáku ve třech barevných kombinacích 
 � Prošívané čalounění; na sedáku použita 

studená pěna s vysokou životností
 � Kolečka s průměrem 65 mm na měkké podlahy 
 � Výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy je součástí židle
 � Český výrobek
 � Nosnost: 130,0 kg

Doba dodání do 5 pracovních dnů.

akční cena
ks   bílá / světle modrá 7 999 Kč HD8-201619
ks   bílá / světle šedá 7 999 Kč HD8-201618
ks   bílá / červená 7 999 Kč HD8-201620

akční cena
ks  černá 1 699 Kč HD8-490722
ks  béžová 1 699 Kč HD8-490723
ks  bílá 1 699 Kč HD8-490724
ks  modrá 1 699 Kč HD8-490725
ks  zelená 1 699 Kč HD8-490726
ks  červená 1 699 Kč HD8-490727
ks  oranžová 1 699 Kč HD8-490728
ks  antracit 1 699 Kč HD8-490729

Akční cena 7 999 Kč

Akční cena 1 699 Kč

AOKI
 � Konferenční židle vhodná pro multifunkční prostory, kongresové 

sály, zasedací místnosti, školící centra, restaurace a bary 
 � Ocelový rám chromovaný; stohovatelnost 5 židlí
 � Nosnost: 120,0 kg
 � Český výrobek

Doba dodání do 5 pracovních dnů.

1540 ASYN
 � Kancelářská židle s vysokým opěrákem a nezávislým 

nastavením úhlu sedáku a opěráku
 � Výškově nastavitelné područky nejsou součástí 

židle, objednávejte zvlášť (200.317)
 � Potah (100% polyester) s otěruvzdorností 30 000 cyklů
 � Kolečka na měkké podlahy
 � Vyrobeno v ČR
 � Nosnost: 120,0 kg

Doba dodání do 5 pracovních dnů.
akční cena

ks  černá 1 799 Kč HD8-200313
ks  modrá 1 799 Kč HD8-200315
ks  červená 1 799 Kč HD8-200314
ks  šedá 1 799 Kč HD8-200316

Akční cena 1 799 Kč
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PRACÍ GEL
 � Ekologický 

koncentrovaný 
tekutý prostředek 
Feel Eco určený 
k praní barevného 
a tmavého prádla

 � Objem: 1,5 l = 
25 pracích dávek

PROSTŘEDEK 
NA NÁDOBÍ

 � Pur můžete použít na 
všechny typy nádobí 
a kuchyňských potřeb 
a pracovních ploch

 � Objem: 900 ml

PRACÍ  
PROSTŘEDEK

 � Prášek - na bílé a stálobarevné  
prádlo; 70 pracích dávek; 
hmotnost: 4,9 kg 

 � Duokapsle - dvoukomorový prací 
prostředek ve formě kapslí na bílé  
a barevné prádlo; 50 pracích dávek

3 ks + dárek Color HD8-831823

ks Power Apple HD8-203729
ks Balsam Aloe Vera HD8-717023

mix 2 ks nebo bal. + dárek
ks prášek Expert 70 PD HD8-764546
bal. duokapsle Color 50 PD HD8-764544
bal. duokapsle Universal 50 PD HD8-764545

tekuté mýdlo Feel Eco 
s arnikou ke 3 ks

DÁREK

prací ubrousky K2R Colour 
Catcher k libovolným 2 ks

DÁREK

LUXUSNÍ 
MÝDLO 
A KRÉM

 � Velmi kvalitní mýdlo  
a krém na ruce a na tělo

 � S orientální vůní
 � Objem: 300 ml

Ferrero Raffaello  
k libovolným 2 ks

DÁREK

mix 2 ks + dárek
ks mýdlo citronový čaj HD8-963409
ks krém na ruce citronový čaj HD8-963410
ks mýdlo med a vanilka HD8-963411
ks krém na ruce med a vanilka HD8-963412

prostředek na nádobí & mýdlo 
na ruce k libovolným 3 ks

DÁREK

EKOLOGICKÁ 
ŘADA ČISTICÍCH 
PROSTŘEDKŮ

 � Vysoká čisticí síla 
a šetrnost v jednom

 � Ideální pro kanceláře 
s čističkami odpadních vod

mix 3 ks + dárek
ks na podlahy 1 000 g HD8-314127
ks na plochy 500 g HD8-314128
ks na toalety 750 g HD8-314129
ks na nádobí 500 g HD8-314130

Akční cena 2990 Kč

Ubrousky do pračky na barevné prádlo, chrání před obarvením 
a umožňují prát ho bez třídění. Balení obsahuje 10 ks.

MIKROUTĚRKY
 � Superabsorpční, víceúčelové 

mikroutěrky, které snadno 
odstraňují nečistoty a mastnotu

 � Efektivní již s čistou 
vodou bez chemikálií

 � Rozměr: 30 × 30 cm
 � Balení obsahuje 10 mikroutěrek

bal. HD8-810274

8+2 zdarma

(40 g) 

(500 g)

(300 ml)



RUČNÍKY  
MATIC  
V ROLI

 � Kvalitní papírové ručníky  
v roli s velkou kapacitou

 � Tork systém H1
 � Balení obsahuje 6 rolí

STOJAN PRO 
DEZINFEKCI 
RUKOU

 � Praktické řešení hygieny, 
ať v open space nebo 
na recepcích

 � Stojan obsahuje plastové 
kapsy pro umístění 
dalších informací  

 � Sada obsahuje: kovový 
stojan, 2 nerezové 
bezdotykové zásobníky 
a 2x bezoplachové 
pěnové desinfekce 

 � K sadě lze dokoupit 
i nerezový zásobník na 
papírové kapesníčky

 � Rozměry stojanu:  
168 x ø 47 cm (v x průměr 
podstavce), váha: 17,7 kg

TOALETNÍ 
PAPÍR

 � Dvouvrstvý recyklovaný 
papír bílé barvy

 � Ze zásobníku vytáhnete 
pouze 1 útržek a tím 
šetříte až 40 % nákladů

 � TORK systém T9
 � Návin role: 111,6 m; 

620 útržků (13,4 × 18,0 cm)
 � Balení obsahuje 12 rolí

sada  černá / nerez HD8-7942822 bal. + dárek  HD8-602368

vykrajovátka Tescoma 
k libovolným 3 bal.

DÁREK

vánoční vykrajovací 
forma Tescoma ke 2 bal. 

DÁREK

Akční cena 2 999 Kč

mix 3 bal. + dárek
bal. 1 vrstva  bílá HD8-792998
bal. 2 vrstvy  bílá HD8-799698
bal. 2 vrstvy  zelená HD8-787964

vánoční motivy, 6 ks

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

Dezinfikujte si ruce

elegantní design

panel Ad-A-Glance umožňuje
umísťování personalizovaných

sdělení

možnost namontování
až 3 zásobníků: manuálních

nebo bezdotykových

robustní konstrukce
potvrzená certifikátem

stability

nejvyšší kvalita
profesionálních

hygienických produktů

clona – zabezpečení
proti kapání

WCIERAĆ W RĘCĘ AŻ DO WYSCHNIĘCIA

PIANA DO DEZYNFEKCJI

ZDEZYNFEKUJ
RĘCE

5
miliónů

V tomto okamžiku
je na Tvých rukou

bakterií

desinfikuj si ruce

Ukažte pracovníkům  
a navštěvníkům, že vám  
na nich záleží.
Objednejte si kompletní sadu obsahující:

• 1 ks Tork stojan na dezinfekci,
• 1 ks Tork panel Ad-A-Glance k umístění individuálních  

sdělení včetně hotových šablon,
• 2 ks zásobníků S4 z nerezové oceli,
• 2 ks pěnového přípravku k dezinfekci rukou,
• doplňkové marketingové materiály.

Akce se týká manuálních i senzorických zásobníků.

Sada se 2 ks manuálních zásobníků –  
maximální doporučená cena: 2499 Kč*

Sada se 2 ks senzorických zásobníků –  
maximální doporučená cena: 2999 Kč*

Pokud máte zájem využít tuto akční nabídku, kontaktujte svého dodavatele výrobků 
Tork nebo nám napište: hygienarukou@essity.com

Akce platí od 15. března 2018 do vyčerpání zásob.

Vsaďte na hygienu: 
bojujte s viry!

AKCE
na stojany s přípravky  
k dezinfekci rukou

Stojan s přípravky  
k dezinfekci rukou  
značky Tork

www.tork.cz

* Uvedené ceny jsou doporučené a jejich konečná výše je na uvážení distributora značky Tork, který je nezávislým     
 ekonomickým subjektem a samostatně stanovuje ceny pro prodej koncovým zákazníkům.

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

Dezinfikujte si ruce
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ZRNKOVÁ KÁVA
 � Zrnková káva Vista se skládá 

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 

ZRNKOVÁ KÁVA
 � Speciální pražená zrnková 

káva druhů Arabica (80 %) 
a Robusta (20 %)

 � Dodává espressu výrazné 
aroma v italském stylu

 � Hmotnost: 1 000 g 

2 ks + dárek Vida Espresso HD8-495553 2 ks + dárek Espresso Casa HD8-821031

prémiový čaj Pure Earl 
Grey ke 2 ks

DÁREK
Segafredo Espresso  
Casa ke 2 ks

DÁREK

bonbóny Willi Dungl  
k libovolným 3 bal.

DÁREK
Dove intenzivní tělové 
mléko k libovolným 5 bal. 

DÁREK

ČAJ
 � Značkový čaj

BYLINNÝ 
ČAJ 

 � Funkční bylinný čaj
 � Sáčky s přebalem

mix 3 bal. + dárek
bal. Kolekce ovocného čaje HD8-397224
bal. Wild Berry HD8-397226
bal. Love HD8-397225
bal. Průdušky a plíce HD8-446360
bal. Žaludek a střeva HD8-446361
bal. Nachlazení HD8-446362
bal. Máta HD8-645888
bal. Zelený se zázvorem a citronem HD8-404210
bal. Magic Moments HD8-397223
bal. Fruit Kiss HD8-397219
bal. Zelený s opuncií HD8-404208
bal. Zázvor s citronem HD8-446354
bal. Černý Earl Grey HD8-446352
bal. Sir Winston Royal Earl Grey HD8-446358
bal. Sir Winston Superior Green Tea HD8-446359

mix 5 bal. + dárek
bal. Relax HD8-495555
bal. Na trávení HD8-495556
bal. Sladké sny HD8-495557
bal. Detox HD8-495558
bal. Heřmánek, zázvor a citrónová tráva HD8-495559
bal. Máta a eukalyptus HD8-495560
bal. Meduňka a levandule HD8-495561

zázvor s citronem (75 g) (250 ml) 

(25 sáčků)  (500 g)

KOMPATIBILNÍ S NESPRESSO®* KÁVOVARY

*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS. 
Podrobný seznam kompatibilních strojů najdete na www.lorespresso.com

NAKUPTE 
3 BALENÍ KAPSLÍ 
A ZÍSKEJTE 

LUXUSNÍ SKLENĚNÝ 
HRNEČEK ĹOR 70 ml

HD8-247526 HD8-247523 HD8-247525 HD8-247524 HD8-247527

PT_LOR_4852_P934_office-depot_inz_CZ-SK.indd   1 06.09.18   13:25
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PRAMENITÁ 
VODA

 � Přírodní pramenitá voda
 � Objem: 1,5 l

MINERÁLNÍ 
VODA

 � Ideální velikost pro 
krátká jednání

 � Lehce mineralizovaná voda 
z Novohradských hor

 � Objem: 0,25 l 
bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. 6 ks neperlivá HD8-542441 
bal. 6 ks jemně perlivá HD8-785403
bal. 6 ks perlivá HD8-215421

bal. 8 ks za cenu 7 ks
bal. 8 ks  neperlivá HD8-785350 
bal. 8 ks  jemně perlivá HD8-785360

5+1 zdarma 7+1 zdarma

PIŠKOTOVÉ 
ŘEZY

 � Jemné pečivo s mléčnou 
alpskou čokoládou 

 � Balení obsahuje 
6 individuálně 
balených kousků

 � Hmotnost: 150 g

SIRUP
 � S ovocnou 

příchutí 
a extrakty, 
bez umělých 
sladidel a barviv

 � Objem: 0,7 l
 � Originální balení 

obsahuje 6 ks

2 bal. + dárek NOVINKA HD8-321465

ks citron HD8-790255
ks pomeranč HD8-790256
ks jahoda HD8-790257
ks malina HD8-790258
ks borůvka HD8-790259
ks meruňka HD8-790260

tyčinka Milka Peanut 
Caramel ke 2 bal.

DÁREK

(37 g) 

Akční cena 2290 Kč

Vyžádejte si katalog  
u našeho obchodního  
zástupce nebo navštivte  
www.online.officedepot.cz.
Platnost do 30.12.2018 nebo do vyprodání zásob.

KOMPATIBILNÍ S NESPRESSO®* KÁVOVARY

*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS. 
Podrobný seznam kompatibilních strojů najdete na www.lorespresso.com

NAKUPTE 
3 BALENÍ KAPSLÍ 
A ZÍSKEJTE 

LUXUSNÍ SKLENĚNÝ 
HRNEČEK ĹOR 70 ml

HD8-247526 HD8-247523 HD8-247525 HD8-247524 HD8-247527

PT_LOR_4852_P934_office-depot_inz_CZ-SK.indd   1 06.09.18   13:25
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Nakupte flash disk Toshiba U202 
s jakoukoliv kapacitou nad 3 000 Kč 
a získejte optickou myš Genius 

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

• Držák na smartfon se speciálním otvorem  
umožňujícím připojení nabíječky

• Kapsa na kancelářské sponky a psací potřeby

mix nad 3 000 Kč + dárek
ks 16 GB 920.7187
ks 32 GB 258.2956
ks 64 GB 893.2232

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

Mac OS® X v10.5+ / Linux
 � Ochranné pouzdro

optická myš
Genius

DÁREK

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

organizér 
Fellowes i-Spire

DÁREK

Nakupte jakékoli osobní ochranné 
pracovní pomůcky nad 2 000 Kč 
a získejte 

UNISEX VŮNI  
FERRARI BRIGHT  
NEROLI (100 ML) 

Aromatická vůně pro muže i pro 
ženy. Kompozice propojuje svěží 
tóny pomerančových květů a plodů 
s kořenitými dozvuky pačuli 
a sečuánského pepře.  
  

mix nad 500 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
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
Sada na čištění a ochranu notebooků 337.8670
Univerzální čisticí sada 151.4745
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odšťavňovač 
Hyundai JE702P

DÁREK

• Dvě rychlosti, max. 15 500 ot/min, příkon 700W
• Odnímatelný zásobník na dřeň o objemu 2 l; nádoba na šťávu;  

1 l velký plnicí otvor, nerezový filtr 
• Rozměry: 33,0 × 36,0 × 22,0 cm; hlučnost: 75 dB  

přenosný bluetooth 
reproduktor Jabra

DÁREK

• Připojí se k jakémukoliv zařízení, které umí přehrávat hudbu pomocí bluetooth, 
má také USB vstup či 3,5mm 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

sonický kartáček 
Philips Sonicare

DÁREK

• Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček a z obtížně dosažitelných 
míst odstraní dokonce až o 100% více plaku

• Dynamický čisticí účinek sonického kartáčku vhání tekutinu do mezizubních 
prostor a šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní

SKARTOVAČ HSM SECURIO C18
 � Příčný řez 1,9 × 15 mm se stupněm utajení P-5, 

vhodný i pro zpracování nejcitlivějších dat
 � Řezný výkon 6 až 7 listů papíru A4 80g/m² pro zpracování nejen 

volných papírů, ale i desek s kartami pacientů s osobními údaji
 � Čelně výsuvný zásobník o objemu 25 litrů
 � Moderní prvky úspory elektrické energie
 � Výška pouhých 54,2 cm

SKARTOVAČ HSM SECURIO B26
 � Příčný řez 4,5 × 30 mm se stupněm utajení P-4, vhodný i pro skartaci tabulek
 � Řezný výkon 14–16 listů papíru A4 80g/m²
 � Nemusí mít dobu chodu omezenu tepelnou pojistkou
 � Zásobník o zvýšeném objemu 55 litrů
 � Dlouhá životnost min. 10 let při užívání dle návodu
 � Servisní podpora s dodávkami dílů 
 � Moderní prvky úspory elektrické energie

SKARTOVAČ HSM SECURIO B26
 � Příčný řez 1,9 × 15 mm se stupněm utajení P-5, 

vhodný i pro zpracování citlivých dokumentů
 � Řezný výkon 9 - 11 listů papíru A4 80 g/m²
 � Stroj nemá dobu chodu omezenu tepelnou pojistkou
 � Zásobník o zvýšeném objemu 55 litrů
 � Dlouhá životnost min. 10 let při užívání dle návodu
 � Servisní podpora s dodávkami dílů
 � Moderní prvky úspory elektrické energie 

AKČNÍ CENY PLUS DÁRKY

AKČNÍ 
CENA

6 190 
Kč

AKČNÍ 
CENA

11 490 
Kč

AKČNÍ 
CENA

12 290 
Kč

akční cena
ks + dárek 6 190,- Kč HD8-619053

akční cena
ks + dárek 11 490,- Kč HD8-619063

akční cena
ks + dárek 12 290,- Kč HD8-619064



DATA SKARTOVÁNA

D   TA
CHRÁNĚNA

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.

Auto Feed
Technologie 
automatického 
podávání.
Šetří až 98 % času.
Vložit, zavřít, hotovo.

Technologie Jam 
free zabraňuje 
zaseknutí papíru 
uvnitř skartovačky.

Mercury™

530.485Mercury™ RSX1834 
Mercury™ REX1323 530.490

Technologie 
pokročilého chlazení 
ventilátorem umožňuje 
skartovat až 3 krát delší 
dobu.

Promax

530.497Promax RSX1538 
Promax RSX1035 530.495

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

Až Až Až

zpět zpět
800 Kč 665 Kč

Auto+ 300X 562.0419
Auto+ 600X 601.444

zpět
1 750 Kč
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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

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 s ventilátorem Fellowes, šedý 539.9802

SKARTOVACÍ STROJE ERGONOMICKÉ DOPLŇKY

• Tester v elegantním černo-stříbrném designu  
• Usedejte za volant vždy s klidným svědomím díky 

osobnímu detektoru na měření alkoholu v dechu
• AL 5500 je jeden z nejprodávanějších testerů a těší se 

velké oblibě především díky vysoké přesnosti a rozsahu 
měření; ovládá se jednoduše pomocí jednoho tlačítka 
a každý výsledek pak zobrazíte na velkém displeji 
s přesností na dvě desetinná místa

• Velký rozsah měření 0–4,00 promile
• Přesnost měření +/- 10 % 
• Počítadlo provedených měření 
• Kontrola množství vdechnutého vzduchu 
• Životnost baterií je 200–300 měření
• Test probíhá přes samostatný náústek či běžné brčko
• Čas přípravy testu 30 vteřin; délka testu 5 vteřin; doba 

regenerace 30 vteřin
• Automatické vypínání
• Součástí balení: 2× AA baterie, 5× samostatně balený náústek
• Rozměry: 11,0 × 4,6 × 2,0 cm 

ODMĚŇTE SE  
ZA NÁKUP
jakýchkoliv produktů Fellowes    
nad 10 000 Kč

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

digitální alkoholtester

DÁREK 
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libovolné značky nad 8 000 Kč a vyberte si dárek 
dle vlastního výběru

MOBILNÍ TELEFON 
PRO DĚTI A SENIORY
kód dárku 907.143

• Mobilní telefon ideální pro seniory a ty, kteří chtějí používat 
telefon především k telefonování a psaní SMS zpráv 

• Vyniká svou jednoduchostí a snadnou obsluhou. Na velkém displeji 
jsou snadno čitelná velká písmena. Pro snadnou orientaci telefon 
disponuje velkými oddělenými tlačítky, která dokonce umějí mluvit 

• Po stisknutí tlačítka telefon oznámí odpovídající číslici
• Nabíjení telefonu je prostřednictvím praktického stojánku
• Součástí telefonu je také LED svítilna a SOS tlačítko pro případ nouze

RC MODEL AUTA
kód dárku 907.142

• Dvoumotorové terénní auto na dálkové ovládání s pohonem na 
všechny 4 kola, které si dovede poradit s jakýmkoliv terénem

• Gigantická velikost auta: 45,0 × 27,0 × 24,0 cm (š × v × h)
• Velká kola s gumovými pneumatikami pro 

snadnou jízdu na jakémkoliv povrchu
• Až 40 minut jízdy
• Pohon na všechna 4 kola – 2 samostatné oddělené motory
• Zvládne stoupání do 45°
• Dvě velké baterie v sadě
• Vestavěné LED světlo
• Odolná konstrukce

Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.

FULL HD KAMERA DO AUTA 
S LCD DISPLEJEM
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°
• Rozměr: 190 × 56 mm; hmotnost: 54 g

NAKUPTE JAKÉKOLI TONERY 
A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ
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Kód vybraného dárku uveďte do poznámky v objednávce.

NAKUPTE JAKÉKOLI TONERY 
A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ

libovolné značky nad 19 000 Kč a vyberte si 
dárek dle vlastního výběru

NAKUPTE JAKÉKOLI TONERY 
A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ

4K SPORTOVNÍ KAMERA 
PRO 360° VIDEO
kód dárku 907.145

• Akční a zároveň sportovní kamera Forever umožňuje 
natáčet video v úhlu 360 stupňů. Zabere tedy 
jedním záběrem kompletně celý prostor a video 
působí, jako byste na místě přímo seděli. 

• S touto kamerou máte zajištěno opravdu kvalitní 
snímání jakéhokoliv obrazu a to v kvalitě až 4K 
při 15 fps. Všechny pořízené záběry i snímky 
můžete ihned sdílet díky vestavěné Wi-Fi.

• Micro USB
• Baterie Li-Lon, 3,7 V 1200 mAh
• Image resolution: 4MP
• Velikost LCD displeje 1,0"
• Rozlišení 3840x1920 (15 fps), 2880x1440 

(25 fps), 1920x960 (30 fps)
• Úhel záběru 360°
• Wi-Fi 802.11 b/g/n

MOBILNÍ TELEFON 
MYPHONE HAMMER  
IRON 2
kód dárku 907.144

• Outdoorový telefon vytvořený do extrémních podmínek 
• Jako jediný zůstane po Vašem boku, když 

Vás ostatní technika zklame
• Disponuje stupněm odolnosti IP68 - je plně odolný proti 

vniknutí prachu a je chráněn před potopením do vody 
• Dual SIM dovolí používat dvě SIM karty zároveň v jednom telefonu
• 4'' displej s ostrými barvami doplněný robustním housingem 
• Čtyřjádrový procesor taktovaný na 1.3 GHz, 1 GB 

paměť RAM a interní paměť velikosti 8 GB
• Baterie s kapacitou 2400 mAh zajistí dlouhou 

výdrž telefonu na jedno nabití



KUFR LEITZ 
COMPLETE 

Nakupte originální tonerové 
a inkoustové náplně HP  
nad 49 000 Kč a získejte 

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

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

Kvalitní, lehký cestovní kufr s dvěma hlavními 
prostornými kapsami a jednou menší přední 
kapsou. Umožňuje jasně oddělit pracovní 
vybavení a oblečení. Výrazný a elegantní 
design doplňují kvalitní zipy a stylové matně 
kovové přezky. Pohodlné cestování zaručují 
kvalitní pevná kolečka, elegantní rukojeť 
a madlo pro upevnění dalších zavazadel. 
    

Vlastnosti
• Lehký, pevný polyester s pevnými 

kolečky pro pohodlné cestování 
• Přední kapsa umožňuje rychlý přístup k vašemu telefonu, 

cestovnímu pasu, psacím potřebám a vizitkám 
• Maximální kapacita až 25 litrů; 17 kapes, včetně 

postranní kapsy na láhev nebo deštník
• Chytré detaily jako integrovaná klíčenka, kapsa 

na prádlo nebo síťka proti zmačkání oblečení 
• Samostatné vyjímatelné pouzdro pro 

napájecí adaptér a další kabely
• Prostorná kapsa ze síťoviny pro nabíjecí 

adaptér nebo toaletní tašku
• Polstrovaná kapsa na notebook s měkkým fleecem 

pro ochranu obrazovky a povrchu zařízení 
• Rozměry: 44,0 × 37,5 × 23,0 (š × v x h); váha 3,2 kg


