
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.

CK One EDT
k nákupu papíru Navigator

Lak na nehty 
Rimmel by 
Rita Ora
k nákupu jmenovek 
Avery

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.

Čokoláda Stella Bio
k nákupu etiket S&K Label 

Veltlínské 
zelené 2016 
k nákupu papíru HP

Borůvkový 
džem Lucien 
Georgelin
k nákupu papíru 
Office Depot 
Bright White

Freixenet Ice
k nákupu papíru 
Navigator 

Kapesní 
bluetooth tiskárna
k nákupu jakýchkoli tonerů 
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SAMOLEPICÍ OBÁLKY 
 � Švýcarské obálky ELCO pro profesionální prezentaci
 � Široká řada formátů pro zasílání korespondence, 

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

bal. 200 ks + dárek C6 16,2 × 11,4 cm 80 g/m2 HB8-584100
bal. 200 ks + dárek C6/5 22,9 × 11,4 cm 80 g/m2 HB8-648988
bal. 200 ks + dárek C6/5 okno vpravo 22,9 × 11,4 cm 80 g/m2 HB8-947052
bal. 200 ks + dárek C6/5 okno vlevo 22,9 × 11,4 cm 80 g/m2 HB8-365995
bal. 100 ks + dárek C5 22,9 × 16,2 cm 100 g/m2 HB8-341001

belgická čokoláda 
Zaabär

DÁREK

borůvkový extra džem 
a BIO čaj roibos se 
zeleným maté a psylliem

DÁREK

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

a živější barvy
 � Výjimečný ekologický profil včetně kompenzace za uhlíkovou 

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

15 balíků + dárek A4 HB8-5226498
7 balíků + dárek A3 HB8-5226489

Čokolád není nikdy dost, a tak jsme pro vás připravili výběr tří 
nejžádanějších příchutí čokolád Zaabär - hořká s levandulí z Andalusie, 
hořká s tonkovými boby nebo mléčná se solí z Guérande.  
Vyzkoušejte je všechny! Obsahují 56 % kakaa (35 g).

  Letos sázíme dalších    

  30 873 
      stromů!

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

Sada pro gurmány obsahuje francouzský tradiční džem plný velkých 
čerstvých kousků ovoce (320 g) a lahodný bio čaj z nové řady funkčních 
čajů Health&Health pro zdravý životní styl (20 sáčků).

Pro jarní výsadbu byly vybrány 
pozemky 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 budou vysazeny jehličnaté stromy, a to zejména smrky, 
které jsou pro danou lokalitu nejvhodnější.

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



• Prémiový papír nejvyšší kvality a bělosti (CIE 169)

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

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

• Téměř 100% vyloučení zasekávání v přístrojích

• Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu

Tiskněte 
a užijte
si léto!
Objednejte si papír Navigator 
a odměňte se dárkem

CK One EDT od Calvin Klein 
Připravte se na horké letní dny. Unisexová vůně CK One je dnes již legendou a bestsellerem zároveň.
Je dostatečně svěží pro ženy, ale ne přespříliš sladká pro muže. Zelená, vodní, citrusová vůně co vydrží (100 ml).

počet balíků formát gramáž objednací kód

20 balíků + kosmetika Afrodita A4 80 g/m2 Universal HB8-592703

30 balíků + sekt Freixenet A4 80 g/m2 Universal HB8-592703

60 balíků + CK One EDT A4 80 g/m2 Universal HB8-592703

10 balíků + kosmetika Afrodita A3 80 g/m2 Universal HB8-592704

20 balíků + kosmetika Afrodita A4 90 g/m2 Expression HB8-592710

30 balíků + sekt Freixenet A4 90 g/m2 Expression HB8-592710

60 balíků + CK One EDT A4 90 g/m2 Expression HB8-592710

Hrajte s Navigatorem o iPhone® X
Pro účast v soutěži Navigator 2018 vám stačí pouze kód tištěný na zadní straně každého balíku papíru Navigator. Vyplňte soutežní
kód na www.navigator-paper.com a hrajte o 200x iPhone® X. Platnost akce Navigator 2018 od 1. 1. do 31. 6. 2018.

Kosmetická sada s kokosem
Dopřejte své pokožce luxusní péči s produkty Afrodita 
Cosmetics. Sprchový krémový gel a tělové mléko 
s extraktem z kokosu a bio-lipidy jí poskytnou celodenní 
péči a hydrataci. Vůně kokosového ořechu vás dovede 
do exotického světa a dokonale regeneruje vaši mysl. 
Bez obsahu parabenů, parafínu a silikonů (2 × 250 ml).

Freixenet Ice Semi-Seco 
Španělský sekt vyráběný tradiční metodou 
kvašení v lahvi s jemným perlením, krémovou 
chutí a aroma broskví a zralých hrušek. Poměr 
použitých odrůd byl zvolen tak, aby se dalo podávat 
velmi vychlazené – doporučujeme vyzkoušet ve 
velké vinné sklenici se 3 kostkami ledu, lze doplnit 
plátkem pomeranče či jiného ovoce (0,75 l).

Navigator_summer beach_NAVRHY.indd   1 13. 2. 2018   14:04:57
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Akční cena od 85 Kč / balík

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
 � Nejmenší prodejní množství  

5 balíků

akční cena
balík 500 listů A4 80 g/m2 Daily Printing 85 Kč HB8-5322825
balík 500 listů A4 90 g/m2 Laser 95 Kč HB8-5322816

SOMETHING FOR EVERYDAY
 � Hladký univerzální papír s vysokou bělostí (CIE 170)
 � Ideální pro každodenní použití v jakémkoliv zařízení   

ve vaší kanceláři
 � Pohodlná manipulace: madlo pro přenášení kartonu
 � 5 balíků formátu A4 v kartonu, balík 500 listů 80 g/m2

SAMOLEPICÍ JMENOVKY
 � Bez nutnosti potřeby plastového pouzdra, klipu, šňůrky 

či navíjecího mechanismu
 � Ideální a ekonomické řešení pro semináře, konference a jiné akce
 � Výborná lepivost i na hrubých tkaninách, odnímatelné beze stop 

po lepidle (nedoporučuje se používat na samet, hedvábí,  
kůži a jiné citlivé tkaniny)

 � Přelepitelné; barva bílá
 � Vhodné pro laserové a barevné laserové tiskárny  

nebo pro ruční popis
 � Rozměry: 80,0 x 50,0 mm; 10 ks na archu
 � Šablony a software online zdarma     

na www.avery-zweckform.cz

10 balíků + dárek A4 HB8-242623
5 balíků + dárek A3 HB8-242624

bal. 200 ks + dárek HB8-980480

dámské pero Concorde 
Aura k 5 nebo 10 balíkům

DÁREK

lak na nehty  
Rimmel by Rita Ora

DÁREK

Obdarujte sebe nebo své blízké dárkovým kuličkovým perem   
s mosazným 12cm tělem, perleťovým lakem, pochromovanými doplňky  
a transparentní částí s českými krystaly v koženkovém pouzdře.

mix odstínů, 8 ml

NOVINKA



Tiskněte 
barevně
s chutí
Objednejte si papír
HP Premium 
a odměňte se dárkem

počet balíků objednací kód

10 balíků + kachní rillety HB8-122440

15 balíků + Tramín HB8-122440

25 balíků + sada Tramín a Veltlínské HB8-122440

Tramín červený
2016, pozdní sběr
Polosladké bílé víno z vinařství 
Znovín Znojmo s atraktivní vůní po 
vyzrálém peckovém ovoci a bohatou 
chutí. Vyrobeno z hroznů z viničních 
tratí, které jsou současně i teritoriem 
vzácné ještěrky zelené, vyskytující 
se pouze v čisté krajině (0,75 l).

Kachní rillety
Avon & Ragobert
Delikátní, pomalu 
pečené kachní maso 
od francouzské fi rmy 
s tradicí sahající až 
do roku 1898 (180 g).

Veltlínské zelené 
2016, pozdní sběr
Několikrát oceněné suché bílé víno 
zaujme bohatou vůní po banánech 
a vanilce, v chuti potěší svěžestí 
a atraktivní ovocnou příchutí. 
Ledňáček jako symbol ryzí čistoty 
vod symbolizuje i způsob čisté 
výroby tohoto vína (0,75 l).

• 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.
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rozměry (mm) ks na archu archů v bal.
 A bal. 6 500 ks 38,0 × 21,2 65 (5 × 13) 100 HB8-626847
 B bal. 5 600 ks 52,5 × 21,2 56 (4 × 14) 100 HB8-626549
 C bal. 4 000 ks 52,5 × 29,7 40 (4 × 10) 100 HB8-606747
 D bal. 4 000 ks 48,5 × 25,4 40 (4 × 10) 100 HB8-626666
 E bal. 3 300 ks 70,0 × 25,4 33 (3 × 11) 100 HB8-686530
 F bal. 2 400 ks 64,6 × 33,8 24 (3 × 8) 100 HB8-353987
 G bal. 2 400 ks 70,0 × 35,0 24 (3 × 8) 100 HB8-686534
 H bal. 2 400 ks 70,0 × 36,0 24 (3 × 8) 100 HB8-686542
 I bal. 2 400 ks 70,0 × 37,0 24 (3 × 8) 100 HB8-626003
 J bal. 2 100 ks 70,0 × 41,0 21 (3 × 7) 100 HB8-686544
 K bal. 2 100 ks 70,0 × 42,3 21 (3 × 7) 100 HB8-626159
 L bal. 1 600 ks 105,0 × 33,8 16 (2 × 8) 100 HB8-686548
 M bal. 1 600 ks 105,0 × 37,0 16 (2 × 8) 100 HB8-353988
 N bal. 1 400 ks 105,0 × 41,0 14 (2 × 7) 100 HB8-626825
 O bal. 1 400 ks 105,0 × 42,3 14 (2 × 7) 100 HB8-686585
 P bal. 1 200 ks 97,0 × 42,3 12 (2 × 6) 100 HB8-686545
 Q bal. 1 200 ks 105,0 × 48,0 12 (2 × 6) 100 HB8-353989
 R bal. 800 ks 97,0 × 67,7 8 (2 × 4) 100 HB8-686547
 S bal. 800 ks 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) 100 HB8-626154
 T bal. 400 ks 105,0 × 148,0 4 (2 × 2) 100 HB8-626357
 U bal. 200 ks 210,0 × 148,0 2 (1 × 2) 100 HB8-626106
 V bal. 100 ks 210,0 × 297,0 1 100 HB8-626169

UNIVERZÁLNÍ ETIKETY
 � Univerzální bílé etikety jsou určeny na listovní zásilky a balíky,  

na označování, číslování nebo oceňování sortimentu či výrobků
 � Speciální lemování zabraňuje zanášení tiskárny lepidlem
 � Na etikety se jednoduše tiskne a mají dlouhodobou přilnavost
 � Díky technologii QuickPEEL™ jsou etikety snadno  

snímatelné z archu 
 � Vhodné pro inkoustové, laserové tiskárny a kopírovací stroje
 � Šablony a software online zdarma na   

www.avery-zweckform.cz
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šampon L'Oréal Elseve Low 
Shampoo k libovolným 2 bal.

DÁREK

různé druhy, 400 ml

SNÍMATELNÉ ETIKETY
 � Bílé etikety pro použití tam, kde je nutné etiketu následně odstranit 

bez problémů se zbytky lepidla, např. aplikace na sklo a lesklé 
povrchy

 � Vhodné pro potisk v inkoustových a laserových tiskárnách  
a kopírovacích strojích

rozměry (mm) ks na archu archů v bal.
 A bal. 6 500 ks + dárek 38,0 × 21,2 65 (5 × 13) 100 HB8-723221
 B bal. 5 200 ks + dárek 52,5 × 21,2 52 (4 × 13) 100 HB8-723216
 C bal. 5 100 ks + dárek 70,0 × 16,9 51 (3 × 17) 100 HB8-723220
 D bal. 4 000 ks + dárek 48,5 × 25,4 40 (4 × 10) 100 HB8-723219
 E bal. 2 400 ks + dárek 70,0 × 36,0 24 (3 × 8) 100 HB8-723217
 F bal. 1 400 ks + dárek 105,0 × 42,3 14 (2 × 7) 100 HB8-400700
 G bal. 800 ks + dárek 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) 100 HB8-400701
 H bal. 100 ks + dárek 210,0 × 297,0 1 100 HB8-723218

 A  B

 G  H C  D  E  F

švýcarská čokoláda 
Stella Bio 

DÁREK

Prémiová 60% čokoláda v mixu dvou lahodných příchutí,   
které příjemně probudí vaše chuťové pohárky.   
Hořká s baobabem a hořká s granátovým jablkem (100 g).

mix 2 bal. + dárek
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K libovolným 6 kusům balicí 
pásky Tartan získáte Nexcare™ 
dezinfekční gel na ruce jako dárek

Balicí páska Tartan
HB8-350200 50mm x 66m čirá
HB8-350201 50mm x 66m hnědá

3Mpasky 184x84 17365 (rm) (v4).indd   1 07.02.18   10:24

tělové mléko 
Nivea body (250 ml)

DÁREK

balzám na rty Labello 
Lip Butter Red Berry

DÁREK

STRONG BALICÍ PÁSKA
 � Spolehlivá vysoce kvalitní lepicí páska s nehlučným  

odvíjením se silnou  
lepivostí pro středně těžké a těžké kartony

 � Odolná proti vysokým teplotám, UV-záření a stárnutí
 � Obsahuje ekologicky šetrné akrylátové  

lepidlo bez rozpouštědel
 � Tloušťka: 45 µm

20 ks + dárek  čirá 50,0 mm × 66,0 m HB8-790620
20 ks + dárek  hnědá 50,0 mm × 66,0 m HB8-790621

PACK‘N‘GO RUČNÍ ODVÍJEČ 
 � Ideální pro běžné balení zásilek, malý tvar šetří místo
 � Příjemně se drží díky protiskluzovému úchopu,  

jednoduše se používá
 � Pro pásky s návinem až 66,0 m a šíře 50,0 mm
 � Dodáváme včetně balicí pásky

ks + dárek HB8-723271
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PERMANENTNÍ 
A NEPERMANENTNÍ  
LEPICÍ ROLLER

 � Lepicí roller s patentovanou flexibilní 
špičkou, která se automaticky 
přizpůsobuje povrchu

 � Vhodný na papír, karton, fotografie
 � Bez rozpouštědel
 � Délka stopy: 16,0 m (vyměnitelný);  

10,0 m (jednorázový); šíře stopy: 8,4 mm

TAVNÁ PISTOLE 
 � Tavné lepidlo pro drobné opravy, aranžování a dekorování
 � V elektrické pistoli se tavná patrona roztaví a stisknutím kohoutku 

se lepidlo dávkuje
 � Vhodné pro lepení dřeva, papíru, kartonu, kůže, textilu, korku, 

skla, kovu i plastu
 � Nevhodné pro PE, PP, polystyren a měkčené PVC
 � Lepidlo v podobě patron o průměru 11 mm
 � Doba rozehřátí patrony: 8–10 min
 � Napětí: 110–240 V, výkon: 12/70 W (pracovní/zahřívací fáze); 

pracovní teplota: cca 170 °C
 � Sada obsahuje tavnou pistoli a 6 lepicích patron

sada 299 Kč HB8-667551

 A ks permanentní strojek s výměnnou náplní HB8-329652
 A ks permanentní náplň HB8-223659
 B ks nepermanentní strojek s výměnnou náplní HB8-516232
 B ks nepermanentní náplň HB8-190190
 C ks permanentní jednorázový HB8-190191

 A

 C

VTEŘINOVÉ  
LEPIDLO  
SUPER ATTAK

 � Univerzální voděodolné vteřinové lepidlo
 � Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů,  

gumy, kůže, dřeva a kovů

 A ks tekuté 3 g HB8-259628
 B ks gel 3 g HB8-215484

 A  B

deodorant Fa Oriental 
Moments k libovolným 5 ks

DÁREK

deodorant Fa Oriental 
Moments k 15, 10 nebo 5 ks

DÁREK
zubní pasta Vademecum 
Advanced Clean k libovolným 3 ks

DÁREK

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

15 ks + dárek 10 g HB8-342010
10 ks + dárek 20 g HB8-342020
5 ks + dárek 40 g HB8-342040

LEPICÍ  
PÁSKA  
POWER

 � Extra pevná lepicí páska se speciální  
třívrstvou technologií

 � Obsahuje textilní vlákno
 � Voděodolná s vysokou přilnavostí
 � Lze odtrhnout i rukou 

ks 50,0 mm × 10,0 m  transparentní HB8-491811
ks 50,0 mm × 10,0 m  stříbrná HB8-979665

AKČNÍ CENA 299 Kč

NOVINKA

zubní pasta Vademecum Advanced 
Clean k nákupu nad 300 Kč

DÁREK

mix nad 300 Kč + dárek

mix 5 ks + dárek

mix 3 ks + dárek

 B

akční cena 

 A

 A
 B

 B
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popisovač pro mrazničky 
edding 8000 ke 2 ks

DÁREK

krém na ruce s bambuckým 
máslem Nivea Soft Care  
ke 2 ks

DÁREK

odvíječ pásky na prst  
Tesa ke 2 nebo k 5 bal.

DÁREK

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

2 ks + dárek 19,0 mm × 5,0 m HB8-303531

LEPICÍ PÁSKY 
ECONOMY PACK

 � Velice pevné a silně lepicí 
transparentní pásky    
v ekonomickém balení

 � Univerzální využití
 � Obsahují ekologicky šetrné lepidlo 

bez rozpouštědel
 � Balení obsahuje 10 ks (A) a 8 ks (B)

5 bal. + dárek 15,0 mm × 10,0 m HB8-555711
2 bal. + dárek 19,0 mm × 33,0 m HB8-555713

ODSTRAŇOVAČ 
LEPIDLA 
VE SPREJI

 � Sprej pro snadné odstranění zbytků 
lepidla z plastových, skleněných 
a kovových ploch

 � Na bázi limonenu bez obsahu 
silikonu a chlorových rozpouštědel

 � Vypařuje se bez zanechání stop
 � Dosáhne i na skrytá a těžko 

dostupná místa

2 ks + dárek 200 ml HB8-225015 4 sady + 1 sada zdarma  4 barvy HB8-345888

SADA POPISOVAČŮ    
NA FÓLIE 2636

 � Permanentní popisovač s ergonomickým úchopem
 � Inkoust odolný proti vodě a setření; smývatelný lihem
 � K popisování neporézních materiálů
 � Šíře stopy: 0,6 mm; kulatý hrot

4+1 zdarma

kokosový krém na ruce Avon k nákupu nad 350 Kč
nebo jojobový olej na tělo Avon k nákupu nad 750 Kč

DÁREK

LEPICÍ PÁSKY SCOTCH
 � Speciální lepicí pásky umožňují rychlou    

a jednoduchou práci
 � Neviditelná, transparentní, oboustranná nebo 

odstranitelná varianta
 � Součástí pásky je odvíječ (A,B,C); bez odvíječe (D)

ks neviditelná Scotch Magic 19,0 mm x 7,5 m HB8-558998 
ks transparentní Crystal Clear  19,0 mm x 7,5 m HB8-935694
ks oboustranná 12,0 mm x 6,3 m HB8-219422 
ks odstranitelná 19,0 mm x 33,0 m HB8-954364  

mix nad 350 Kč nebo 750 Kč + dárek

 B

 C

 A

 D

 B

 C

 A

 D

 A

 B

 A

 B
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mix 4 ks + dárek
ks  černá HB8-574827
ks  modrá HB8-574830
ks  červená HB8-574833
ks  zelená HB8-574828
ks  růžová HB8-574832
ks  oranžová HB8-574831
ks  fialová HB8-574836
ks  světle modrá HB8-574834
ks  zlatá HB8-574829
ks  stříbrná HB8-574855

neonový lak na nehty 
Dermacol k libovolným 4 ks

DÁREK

(5 ml v mixu barev)

3 ks + 1 ks zdarma  černá HB8-120538
3 ks + 1 ks zdarma  modrá HB8-120537

KULIČKOVÉ PERO  
ATLANTIS EXACT

 � Kuličkové pero s jehlovým hrotem pro extra přesné psaní 
 � Pogumované tělo poskytuje pohodlný úchop
 � Šíře stopy: 0,35 mm

3+1 zdarma

3 ks + 1 ks zdarma  černá HB8-913570
3 ks + 1 ks zdarma  modrá HB8-913567
3 ks + 1 ks zdarma  červená HB8-913568
3 ks + 1 ks zdarma  zelená HB8-913569

KULIČKOVÉ PERO CRISTAL
 � Jednorázové kuličkové pero s dokumentním inkoustem
 � Výjimečně odolná kulička z karbidu wolframu
 � Šíře stopy: 0,4 mm; délka stopy  

až 3 000 m

3+1 zdarma

náhradní náplň 
ke 2 ks

DÁREK

KOREKČNÍ    
STROJEK      
S VYMĚNITELNOU   
NÁPLNÍ

 � Okamžitá možnost přepsání opraveného textu, na kopiích 
nezanechává tmavé okraje a stíny

 � Kazeta vyrobena z minimálně 50% recyklovaných   
materiálů

 � Vyměnitelná náplň; zasouvací špička rolleru
 � Délka pásky: 12,0 m; šíře stopy: 4,2 mm

2 ks + dárek kolmý HB8-425889

KOREKČNÍ STROJEK 
JEDNORÁZOVÝ 

 � 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

3 ks + 1 ks zdarma fashion kolmý HB8-280064

3+1 zdarma

GELOVÝ ROLLER CHOOSE
 � Gelový roller s náplní s přírodními pigmenty je vyroben  

ze 73 % z recyklovaných materiálů (nezahrnuje vyměnitelné části)
 � Světlostálá a vodostálá barva; dokumentní inkoust
 � Šíře stopy: 0,39 mm; délka stopy: 630 m

NOVINKA
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slaví

V roce 2018

let #happywriting

LIMITED EDITION

Gelové rollery

• Klasický gelový roller se stiskacím
 mechanismem s potiskem v limitované 
 edici 
• Gumový úchop v místě držení pera 
 pro komfortní a pohodlné psaní
• Vyměnitelná náplň; barva inkoustu se 
 shoduje s barvou potisku na rolleru
• Průměr hrotu: 0,7 mm
• Šíře stopy: 0,39 mm

Gelový roller G-2 07

Kód
HB8-212023
HB8-212024
HB8-212025
HB8-212026
HB8-213027

Barva
Černé «vejce»
Modrý «záchranný kruh»
Červené «srdce»
Zelený «banán»
Fialová «zmrzlina»

3+1
ZDARMA

Ke 3 libovolným kusům gelových 
rollerů G-2 07 z limitované 
edice Mika dostanete modrý 
gelový roller G-2 05 ZDARMA!
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ 
100/400

 � 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
 � Vydrží až 24 hodin bez víčka 
 � Lehké plastové tělo 
 � Neobsahuje xylen a toluen 
 � Šíře stopy: 4,0–4,5 mm (100 – kulatý hrot);  

1,0–4,5 mm (400 – zkosený hrot)

ks + dárek 100  černá HB8-180285
ks + dárek 100  modrá HB8-180286
ks + dárek 100  červená HB8-180287
ks + dárek 100  zelená HB8-180288
ks + dárek 400  černá HB8-180290
ks + dárek 400  modrá HB8-180291
ks + dárek 400  červená HB8-180292
ks + dárek 400  zelená HB8-180293

permanentní  
popisovač Pilot 100

DÁREK

barvy na obličej edding 
k 10 ks nebo 2 sadám

DÁREK

oboustranné pero Monami  
k libovolným 4 ks

DÁREK
mikrotužka Faber  
Castell + tuhy

DÁREK

(černý, kulatý hrot)

ZVÝRAZŇOVAČ ECO
 � Zvýrazňovač s tělem a víčkem vyrobeným z 90 %  

z obnovitelné suroviny 
 � Minimálně 97 % hrotové části je vyrobeno z recyklovaného materiálu
 � Inkoust na bázi vody; jasné barvy
 � Šíře stopy: 2,0–5,0 mm; zkosený hrot

10 ks + dárek  žlutá HB8-305217
2 sady + dárek  4 barvy HB8-305219

SADA ZVÝRAZŇOVAČŮ 8722
 � Celofluorescenční zvýrazňovač s reflexním inkoustem
 � Vhodný pro psaní na všechny druhy papíru
 � Šíře stopy: 1,0–4,0 mm; zkosený hrot

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE  
S TEKUTÝM INKOUSTEM

 � Volný 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

4 sady + 1 sada zdarma  6 barev HB8-784334

4+1 zdarma

mix 4 ks + dárek
ks  černá HB8-123136
ks  modrá HB8-123137
ks  červená HB8-123138
ks  zelená HB8-123139

(různá provedení)

PASTELKY
 � Velmi kvalitní šestihranné pastelky
 � Speciální SV technologie vkližování 

tuhy zamezuje lámání tuhy při pádu 
pastelky na zem

 � Laky na vodní bázi v zájmu ochrany 
životního prostředí 

 � Kvalitní, měkké, FSC certifikované 
dřevo zaručuje úspěšné ořezání

sada 24 ks + dárek  různé barvy HB8-879728

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA



Zvolte si vždy ten správný popisovač!

Pro brilantní výsledky  
na skleněných tabulích

Novinka 2018

Popisovače  
na skleněné tabule 
edding 90

balení             barva obj. kód
ks HB8-600486
ks HB8-600487
sada HB8-600488
sada HB8-600489

za sucha 

stíratelné DÁREK!   
odstraňovač etiket  

edding 8180

K libovolným 5 ks nebo k sadě popisovačů edding 90  
získejte odstraňovač etiket edding 8180 jako DÁREK.

•  Popisovač speciálně určený na skleněné tabule kombinuje všechny výhody tabulových  
a křídových popisovačů 

• Inkoust s výbornou krycí schopností je smazatelný zasucha  
• Je vhodný pro téměř všechny skleněné a barevné tabule a jiné skleněné povrchy  
• Šíře stopy: 2,0-3,0 mm
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lízátko Nimm2  
Lolly (10 g) ke 3 ks

DÁREK

BLOČEK STICK'N
 � Samolepicí bloček z přírodního hnědého papíru pro všechny 

milovníky přírody
 � Materiál ideální pro poznámky, kreslení a náčrty
 � 100 lístků v bločku
 � Rozměr: 76,0 x 76,0 mm

3 ks + dárek HB8-840503

4+1 zdarma

4 ks + 1 ks zdarma linkovaný A4 HB8-115499 
4 ks + 1 ks zdarma čtverečkovaný A4 HB8-115500

BLOKY
 � Vysoce kvalitní kroužkové  

bloky v nádherných barvách
 � Pevné desky z polypropylenu  

zajistí bloku dlouhou životnost
 � Extra hladký papír
 � 90 listů, 90 g/m²
 � Dodáváme v mixu náhodných barev

ovocné lízátko s vitamíny 
a 5 % ovocné šťávy

B C D EA

Při nákupu Post-it® bločků v kostce 
dostanete DÁREK

Nakupte v hodnotě 750 Kč
a získejte hydratační tělový olej 
ve spreji Avon s jojobovým 
olejem (150ml)

A ks (400 lístků) 51 x 51 mm HB8-711754

B ks (400 lístků) 51 x 51 mm HB8-145254

C ks (450 lístků) 76 x 76 mm  HB8-746125

D ks (450 lístků) 76 x 76 mm HB8-746654

E ks (450 lístků) 76 x 76 mm HB8-145253

Post-it® bločky v kostce
Když jeden balíček nestačí…

Nakupte v hodnotě 350 Kč
a získejte vyživující krém na ruce 
Avon s kokosovým olejem 
(100ml)

inzercia.Post_it.blocky184x174.CZ2.indd   1 20.2.2018   19:37



VAŠE DOKONALÁ KOMBINACE

KUPTE SI

U OFFICE DEPOT 

DOKONALOU

KOMBINACI A ZÍSKEJTE 

SVOU ODMĚNU:

Leitz MyBox Hudební stojánek na tužky Leitz

nebo

VAŠE DOKONALÁ KOMBINACE

ZAHRAJTE SI TAKÉ 

NAŠI ON-LINE 

HRU A VYHRAJTE 

na leitz.com/perfect

+ + +

+ + +

Kampaň trvá:
1.dubna - 30.června 2018

Seznamte se s naší inovovanou řadou Leitz New NeXXt a zakuste novou éru intuitivního designu. Zkombinujete 
naši děrovačku, sešívačku, drátky a za každou trojici obdržíte odměnu. Dále si můžete zahrát naši on-line hru 
a vyhrát ještě více. Prozkoumejte řadu Leitz New NeXXt a vytvořte si svou vlastní dokonalou kombinaci.

Více informací a způsob získání odměny naleznete na: leitz.com/perfect.

Ukázky dokonalé kombinace - vybírejte z mnoha různých modelů a barev sešívaček 
a děrovaček Leitz New NeXXt:

Vaši dokonalou kombinaci si můžete vybrat na: 
www.online.offi cedepot.cz

CBT16788_cp_Perfect_Match_Q2_Office_Depot_A4_CZ_v5.indd   1 19.02.18   13:43



LEITZ MYBOX®

KDYŽ KRABICE MÁ STYL

3 + 1
ZDARMA

Modulární systém Leitz MyBox® dodá 
vašemu domovu nebo kanceláři jedinečný 
styl. Pro rychlé, snadné a atraktivní ukládání 
dokumentů, časopisů, kabelů, nářadí a dalších 
předmětů.

www.leitz.com

A

E

F

•  STYLOVÉ DVOUBAREVNÉ BOXY PRO RYCHLOU A SNADNOU ORGANIZACI PŘEDMĚTŮ

• MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PERFEKTNÍ UKLÁDÁNÍ

• 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 - HB8-206802 HB8-206803 HB8-206804 HB8-206805

B MyBox® s víkem, velikost S 318 x 128 x 191 - HB8-206806 HB8-206807 HB8-206808 HB8-206809

C MyBox® organizér 307 x 55 x 105 - HB8-206816 HB8-206817 HB8-206818 HB8-206819

D MyBox® stolní box 246 x 98 x 160 - HB8-206811 HB8-206813 HB8-206814 HB8-206815

E MyBox® organizér s držadlem (L) 307 x 101 x 375 HB8-206823 - - - -

F MyBox® organizér s držadlem (S) 307 x 56 x 181 HB8-206824 - - - -

bez 
BPA 

Při nákupu 3 produktů Leitz 
MyBox® získáte čtvrtý zdarma

B

C

D

CBT16747_cp_A4_MyBox_OfficeDepo_Q2promotion_CZ_v2.indd   1 09.02.18   10:43



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

AT HAND PROSPEKTOVÉ OBALY „U” ZÁVĚSNÉ A4
•  Závěsné obaly „U“ v praktickém balení v kartonové krabičce; 

rychlá a pohodlná manipulace
•  Materiál polypropylen; průhledný
• 40 ks v balení

•  Materiál polypropylen; balení v „pizza“ krabici
•  100 ks v balení

✓
Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

•  Materiál polypropylen; balení v „pizza“ krabici•  Materiál polypropylen; balení v „pizza“ krabici

✓✓ ✗
Již žádné rozsypané obaly

•  Materiál polypropylen; průhledný
• 40 ks v balení

Balení šetří místem

•  Materiál polypropylen; průhledný•  Materiál polypropylen; průhledný

Lze postavit i na výšku

mix 5 ks + dárek 5,2 cm 8,0 cm

1 bílý

1 žlutý

1 červený

1 modrý

1 zelený

1 černý

1 tm. modrý

HB8-505149 HB8-477166 

HB8-505333 HB8-477333 

HB8-505307 HB8-477306 

HB8-505489 HB8-477487 

HB8-505909 HB8-477509 

HB8-505236 HB8-477256 

HB8-505490   HB8-559174

1 sv. červený

1 sv. modrý

1 sv. zelený

HB8-505491 HB8-559175 

HB8-505488 HB8-559176 

HB8-505908   HB8-559177

10 bal. + dárek 55 mic           hladký HB8-245648

3 bal. + dárek 55 mic           hladký HB8-915569

www.leitz.com

SEZNAMTE SE S NAŠÍ PROFESIONÁLNÍ DVOJICÍ
LEITZ 180° + PROSPEKTOVÉ OBALY LEITZ

KUPTE 5 PÁKOVÝCH POŘADAČŮ LEITZ 180° A ZÍSKEJTE PRÉMIOVÉ OBALY LEITZ
Obaly s rozšiřitelnou kapacitou A4

• Extrémně odolné 
• Plastová fólie (170 mic) 
• Dlouhá životnost s ochranou 

proti roztržení
• Kapacita na 200 listů
• Balení 10 kapes

SEZNAMTE SE S NAŠÍ PROFESIONÁLNÍ DVOJICÍ

DÁREK
PROSPEKTOVÉ OBALY                              
S ROZŠIŘITELNOU 
KAPACITOU

Jedinečné 
otevírání o 180°

Pro rychlejší 
a pohodlnější 
zakládání

PÁKOVÝ POŘADAČ LEITZ 180°
• Unikátní páková mechanika s otevřením o 180°, která umožňuje 

o 50 % širší otevření, o 20 % rychlejší práci s pořadačem 
a zakládání na obě strany

• Vhodný i pro dokumenty vložené v závěsných kapsách a rejstříky 
a rozlišovače formátu MAXI, které z tohoto pořadače nevyčnívají

•  Z vnější strany PP fólie, z vnitřní strany polaminovaný papír 
PE pro větší odolnost

• Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem
• Kapacita 600 listů (8,0 cm) a 350 listů (5,2 cm)

KUPTE 5 KS

Jádrové mýdlo Jelen 200 g
Šetrné k přírodě i pokožce, obsahuje 
více jak 68 % nebarveného mýdla, 
vyrobeno v ČR.

DÁREK 
KE 3 BALENÍM

Dárková sada Jelen
Obsahuje ekologické výběrové 
jádrové mýdlo (200 g), tekuté mýdlo 
na ruční praní (0,5 l) a mýdlový prací 
prášek (350 g).

Dárková sada Jelen
Obsahuje ekologické výběrové 
jádrové mýdlo (200 g), tekuté mýdlo 

DÁREK 
k 10 BALENÍM

CBT16768_cp_LL_LAF_ES_Pockets_A4_OfficeDepot_CZ_final.indd   1 15.02.18   07:38

LEITZ MYBOX®

KDYŽ KRABICE MÁ STYL

3 + 1
ZDARMA

Modulární systém Leitz MyBox® dodá 
vašemu domovu nebo kanceláři jedinečný 
styl. Pro rychlé, snadné a atraktivní ukládání 
dokumentů, časopisů, kabelů, nářadí a dalších 
předmětů.

www.leitz.com

A

E

F

•  STYLOVÉ DVOUBAREVNÉ BOXY PRO RYCHLOU A SNADNOU ORGANIZACI PŘEDMĚTŮ

• MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PERFEKTNÍ UKLÁDÁNÍ

• 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 - HB8-206802 HB8-206803 HB8-206804 HB8-206805

B MyBox® s víkem, velikost S 318 x 128 x 191 - HB8-206806 HB8-206807 HB8-206808 HB8-206809

C MyBox® organizér 307 x 55 x 105 - HB8-206816 HB8-206817 HB8-206818 HB8-206819

D MyBox® stolní box 246 x 98 x 160 - HB8-206811 HB8-206813 HB8-206814 HB8-206815

E MyBox® organizér s držadlem (L) 307 x 101 x 375 HB8-206823 - - - -

F MyBox® organizér s držadlem (S) 307 x 56 x 181 HB8-206824 - - - -

bez 
BPA 

Při nákupu 3 produktů Leitz 
MyBox® získáte čtvrtý zdarma

B

C

D

CBT16747_cp_A4_MyBox_OfficeDepo_Q2promotion_CZ_v2.indd   1 09.02.18   10:43
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 A   B  MINIAKTOVKY
 � Miniaktovky na spisy menších formátů, doklady, poukázky či 

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

kapsa na vizitku 

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

 D  AKTOVKA/ORGANIZÉR
 � Pro třídění a přenos velkého množství dokumentů
 � Dvě kapsy na etikety pro vedení evidence; roztažitelný hřbet
 � Kapacita až 800 listů 

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

roztažitelný hřbet 3–39 cm
 � Kapacita 250 listů

 A ks 6 přihrádek 11,0 × 18,0 cm HB8-470650
 B ks 7 přihrádek 14,0 × 26,0 cm HB8-470651
 C ks 13 přihrádek 25,0 × 33,0 cm HB8-341842
 D ks 24 přihrádek 33,0 × 23,5 × 25,0 cm HB8-341841
 E ks 12 přihrádek 26,5 × 32,5 × 39,0 cm HB8-477112

 A

 B

 C

 D

 E

Objednejte produkty řady
EXACOMPTA 
CRYSTAL  
v hodnotě 300 Kč a získejte kroužkový  
pořadač Exacompta A4     
(polypropylen, různé motivy)

ks 10 listů HB8-477114
ks 12 listů HB8-477113

PLASTOVÝ ROZLIŠOVAČ 
VÍCEBAREVNÝ MAXI A4+

 � Rozlišovač s europerforací v sytých barvách
 � S pevnými rozlišovacími okraji a popisovatelnou 

přední stranou
 � Formát MAXI umožňuje třídit dokumenty   

v prospektových obalech
 � Materiál polypropylen

švýcarské bonbóny 
Halter k libovolným 2 ks

DÁREK

NOVINKA

Tvrdé bonbóny s přírodním sladidlem Isomalt vhodné pro  
každodenní mlsání i při redukční dietě, navíc neškodí zubům (40 g).

NOVINKA
NOVINKA

mix 2 ks + dárek

mix v hodnotě 300 Kč + dárek
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desky s chlopněmi     
a gumičkou Exacompta   
k libovolným 4 ks

DÁREK

mix 4 ks + dárek
ks  černá HB8-478106
ks  tmavě šedá HB8-478116
ks  tmavě zelená HB8-478115
ks  zelená HB8-478108
ks  limetková HB8-478118
ks  světle zelená HB8-478102
ks  světle modrá HB8-478101
ks  lila HB8-478105
ks  modrá HB8-478107
ks  tmavě modrá HB8-478114
ks  purpurová HB8-478119
ks  fuchsiová HB8-478111
ks  malinová HB8-478120
ks  růžová HB8-478117
ks  bordó HB8-478103
ks  červená HB8-478110
ks  oranžová HB8-478109
ks  lososová HB8-478104
ks  žlutá HB8-478113
ks  bílá HB8-478112

PLASTOVÝ PÁKOVÝ  
POŘADAČ MAXI A4+

 � Díky formátu MAXI A4+ pojme pořadač dokumenty 
v prospektových obalech, aniž by z něj vyčnívaly

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

 � Široká škála office i pastelových barev
 � Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem
 � Spolehlivé zámky (radokroužky) a hřbetní kroužek  

pro stabilitu a snadnou manipulaci
 � Výjimečná záruka 10 let  

na pákovou mechaniku
 � Kapacita 600 listů; šíře hřbetu 8,0 cm

výjimečně  
dlouhá záruka 10 let  
na pákovou mechaniku

spolehlivé  
radokroužky zabraňují 
rozevírání pořadače

kvalitní ochranné lemování 
prodlužuje životnost 
pořadače a současně 
nepoškozuje nábytek

polypropylen, mix motivů, A4
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box na spisy A4 z lepenky 
Luxor k libovolným 2 bal.

DÁREK

gumovací fix FriXion Colors  
k libovolným 2 bal.

DÁREK

růžové víno Conde De Artoiz 
Navarra k libovolným 50 ks

DÁREK

plastový zámek, na spisy A4

SKUPINOVÝ BOX
 � Vyrobeno z kvalitní třívrstvé lepenky se zeleným potiskem
 � Otevírání shora
 � Na uložení archivačních boxů (  A ) nebo na 4 ks pořadačů 7,5 cm  

(  B ) nebo na 5 ks pořadačů 8,0 cm nebo dokumentů  
formátu A3 (  C )

 � Boxy nesou označení Ekologicky šetrný výrobek
 � Uvedený vnitřní rozměr
 � Balení obsahuje 5 ks

mix 2 bal. + dárek
 A bal. 33,0 × 30,0 × 24,0 cm (š × v × h) HB8-341200
 B bal. 33,0 × 30,0 × 29,5 cm (š × v × h) HB8-341201
 C bal. 42,5 × 33,0 × 30,0 cm (š × v × h) HB8-341202

 A

 B

 C

PROSPEKTOVÉ OBALY 
NA FOTOGRAFIE

 � Nepostradatelná pomůcka pro zakládání  
fotodokumentace

 � Formát A4, hladký povrch
 � Balení obsahuje 10 ks

mix 2 bal. + dárek
bal. 80 μm 10,0 × 15,0 cm HB8-131565
bal. 80 μm 13,0 × 18,0 cm HB8-131566

SPISOVÉ  
PREŠPÁNOVÉ  
DESKY A4

 � Elegantní spisové desky vyrobené  
ze strojní lepenky 1 320 g/m²

 � Potaženy barevným prešpánem

mix 50 ks + dárek
ks  modrá HB8-185001
ks  červená HB8-185006
ks  žlutá HB8-185005
ks  zelená HB8-185003

světle modrá

lehké, polosladké s ovocnou chutí (0,75 l)

EXTRA
PEVNÉ
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 A ks pákový pořadač  bílá/černá HB8-155977
 A ks pákový pořadač  černá/bílá HB8-155976
 B ks čtyřkroužkový pořadač  bílá HB8-170997
 B ks čtyřkroužkový pořadač  černá HB8-170996
 C ks desky s gumičkou  bílá HB8-175947
 C ks desky s gumičkou  černá HB8-175946
 D ks box na spisy  bílá HB8-180937
 D ks box na spisy  černá HB8-180936
 E ks desky s drukem  bílá HB8-185927
 E ks desky s drukem  černá HB8-185926
 F ks jednodeska s klipem  bílá HB8-160987
 F ks jednodeska s klipem  černá HB8-160986
 G bal. prospektové obaly  čirá HB8-550761

bal. zipové obaly A4  čirá HB8-251841
bal. zipové obaly A5  čirá HB8-251842
bal. zipové obaly DL  čirá HB8-251843

 A  PLASTOVÝ 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 x 32,0 cm; tloušťka 0,5 mm 

 D  PLASTOVÝ BOX NA SPISY A4
 � Tříklopý box s gumičkou z polypropylenu
 � Rozměry: 24,6 x 32,4 x 3,0 cm; tloušťka 0,8 mm 

 E  SPISOVÉ DESKY S DRUKEM A4
 � Polypropylenové desky; tloušťka 200 µm
 � Rozměry: 32,4 x 23,6 cm (š x v) 

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

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

 
H  ZIPOVÉ OBALY A4, A5, DL

 � Polypropylenové obálky na plastový zip
 � Tloušťka 180 μm; roztažitelný hřbet až 2,0 cm; 5 ks v balení

NÁŠ TIP: 
Produkty designové řady 
Black&White můžete 
kombinovat s produkty 
řady Neo Colori od 
stejného výrobce. Získáte 
tak jedinečné barevné 
kombinace, které zpestří 
vaše pracovní prostředí.

 A

 B
 C

 D

 E
 F

 G

Objednejte libovolné 
produkty designové řady

Black&White
v hodnotě 400 Kč a získejte obal na zip 
formátu A5, nebo v hodnotě 1 000 Kč  
a získejte batůžek pro předškoláky Angry 
Birds

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

 H

 H

 H

 H

mix v hodnotě 400 Kč nebo 1 000 Kč + dárek

Naleznete v katalogu Zítra nebo zdarma® na str. 202.
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Akční cena 3 890 Kč

ABOVE
 � Kancelářská židle s moderním designem 
 � Síťovina na opěradle a flexibilní opěrce hlavy
 � Synchronní mechanizmus s aretací a nastavením síly protiváhy
 � Výškově nastavitelné područky jsou součástí židle
 � Výškově nastavitelná bederní opěrka
 � Kolečka pro měkké povrchy s větším  

průměrem (60,0 mm)      
      

HUDSON
 � Kancelářské kožené křeslo vyrobené s důrazem na ergonomii, 

kvalitu a eleganci
 � Pravá buvolí štípenková kůže v dotykových částech křesla
 � Výškově nastavitelné, vybavené houpacím mechanismem  

s aretací
 � Kvalitní kolečka na měkké podlahy  

zaručují dokonalou stabilitu
 � Chromované područky jsou  

součástí dodávky

akční cena
ks  černá 3 990 Kč HB8-200278
ks  modrá 3 990 Kč HB8-200279
ks  bordó 3 990 Kč HB8-200280

akční cena
ks  černá 1 890 Kč HB8-5311107
ks  krémová 1 890 Kč HB8-5311089

akční cena
ks  černá 3 890 Kč HB8-200277

Akční cena 3 990 Kč

Akční cena 1 890 Kč

SOLID
 � Kancelářská židle se síťovinou na opěráku
 � Vysoký opěrák s nastavitelným podhlavníkem
 � 2D nastavitelné područky jsou součástí židle
 � MB houpací mechanizmus s aretací  

a nastavením síly protiváhy

1
ZÁRUKA

ROK

2
ZÁRUKA

ROKY

1
ZÁRUKA

ROK

POSLEDNÍ
PŘÍLEŽITOST



Ke každému laminátoru Leitz iLAM 
při nákupu s balením laminovacích 
kapes získáte kvalitní sluchátka 
Sennheiser zdarma. 

UŽ JSTE TO 
SLYŠELI?

Více informací:
www.leitz.com/ilamsound

=+

=++

=+

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

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

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

Laminátor Leitz iLAM Touch Pro A3
Plně automatický vysokorychlostní laminátor
s inteligentní senzorovou technologií. Obsluha
jedním tlačítkem. Nízká spotřeba energie 
a prodloužená záruka 3 roky.

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

Sluchátka Sennheiser HD4.20S 
Ideální pro poslech hudby a volání na cestách. 
Jednoduché dálkové ovládání na kabelu 
umožňuje ovládat přenosné zařízení. 

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

Sluchátka Sennheiser CX1.00 
Nabízí výkonný zvuk a hluboké basy v ultra 
malém designu, který poskytuje komfort 
a dokonalou redukci okolního šumu.

Sluchátka Sennheiser MX365  
Výkonná sluchátka se silnými basy
a vynikajícím zvukem pro poslech při sportování 
nebo na cestách.

Sluchátka Sennheiser CX1.00 

DÁREK*
DÁREK*

DÁREK*
DÁREK*

DÁREK*

A4 A3
ks šedá HB8-388908 HB8-388910
ks růžová HB8-388902
ks modrá HB8-388904
ks zelená HB8-388906

100 ks A4 309 x 222 2 x 80 HB8-747800

A4 A3
ks stříbrná HB8-388920 HB8-388921

100 ks A4 309 x 222 2 x 80 HB8-747800

100 ks A3 430 X 309 2 x 125 HB8-748800ks A3 HB8-713150

*Nakupte současně laminátor a laminovací kapsy, zaregistrujte se na www.leitz.com/ilamsound a po nahrání nákupního dokladu získejte svůj dárek.



Bloky Stromy 
pro život® 
V roce 2017 jsme poprvé vypsali soutěž o nejlepší design bloku s tématem 
„Stromy pro život“. Zadáním bylo vytvořit grafický/ilustrovaný návrh 
obálky bloku formátu A4 nebo A5, který bude vhodný pro sériovou výrobu.

Tři vítězné návrhy můžete sami posoudit nejen na stránkách v našem katalogu,    
ale hlavně u Vás v kanceláři, a to v podobě limitované edice bloků Stromy pro život®.

10 % z celkového výtěžku z prodeje těchto bloků věnujeme nadaci Klokánek
v Hostivici (Fond ohrožených dětí),  kterou dlouhodobě podporujeme.

1. místo – Anna Benešová

„Ilustrace prezentuje zcela všední procesy  
a činnosti v životě lidí i zvířat, u kterých si mnohdy 
ani neuvědomujeme, kdo je jejich hlavním strůjcem... 
a jak těžké by to bylo bez nich. Cílem tohoto designu 
je podnítit „diváka“ lehce zábavným vizuálem   
k zamyšlení.“

441.791 – Blok Buď kámoš, A4, linkovaný

2. místo – BcA. Kristýna Gregorová 
„Jako velký milovník a spotřebitel papíru se mi 

velice zalíbil udržitelný projekt Stromy pro život®. 
Z první asociace vznikla také finální ilustrace. Tím, 

že využíváme papíry v našich kancelářích 
a domovech, se nejen rodí naše práce, ale také 

nový život, nový les. Vše krásně v harmonii.“

441.790 – Blok Příběh lesa, A5, linkovaný

3. místo a speciální cena poroty  
MgA. Alžběta Surá
„Adam a Eva a jejich strom života. Symbol koloběhu 
života – koloběhu papíru. Office DEPOT se snaží 
udržovat rajskou zahradu plnou stromů. Blok Rajská 
zahrada je navržen na dvě poloviny. Jedna polovina 
má linkovaný papír a druhá nelinkovaný. Blok nemá 
žádnou zadní stranu, ale dvě přední – je to symbol 
zmíněného koloběhu.“

limitovaná edice bloku   
441.792 Blok Rajská zahrada, A5, oboustranný



Vytvářejte a sdílejte 
velké nápady

Tabule Nobo vám umožní vytvářet nápady společně.

Lakované tabule umožňují inkoustu proniknout do jejich povrchu. Povrch Nano Clean™ vytváří nepropustnou vrstvu.

Povrch tabule Povrch tabule

Inkoust popisovače

Povrch Nano Clean™

Inkoust popisovače

Povrch Nano Clean™

• Stylové tabule s třikrát jednodušším čištěním
• Magnetický povrch z tvrzeného bezpečnostního skla, který zaručuje vynikající

stíratelnost a nejvyšší odolnost proti skvrnám od inkoustu, stopám popisovačů,
poškrábání či promáčknutí

• Tyto skleněné tabule jsou praktickým a barevným doplňkem do vaší kanceláře
nebo domova

• Rozměr 67,7x38,1 cm obsahuje odnímatelnou poličkou na popisovače
• S popisovačem a sadou extra silných magnetů Nobo
• Tabule mají celoživotní záruku

• Snadno čistitelná odolná ocelová tabule
• Nabízí o 30 % lepší stíratelnost a vylepšenou odolnost proti skvrnám od inkoustu, stopám 

popisovačů, poškrábání či promáčknutí, v porovnání s kovovými tabulemi se standardním 
nátěrem

• Vysoce kvalitní eloxovaný hliníkový obklad
• Dodáváme s popisovačem Nobo
• Tabule má 15letou záruku

SKLENĚNÉ MAGNETICKÉ TABULE DIAMOND

MAGNETICKÉ TABULE TABULE NANO CLEAN ™

š × v (cm)
ks bílá 67,7 x 38,1 265.6009
ks červená 67,7 x 38,1 265.6006
ks černá 67,7 x 38,1 265.6004
ks modrá 67,7 x 38,1 265.6013

š × v (cm)
ks červená 45,0 x 45,0 265.6017
ks černá 45,0 x 45,0 265.6001
ks modrá 45,0 x 45,0 265.6003

š × v (cm)
ks bílá 60,0 x 90,0 265.6021
ks bílá 90,0 x 120,0 265.6022

CBT16826_Office Depot_Nobo Q2 promo_A4_CZ.indd   1 16/02/2018   15:51
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mix 2 ks + dárek
ks na podlahy 1 000 g HB8-314127
ks na plochy 500 g HB8-314128
ks na toalety 750 g HB8-314129
ks na nádobí 500 g HB8-314130

prostředek Real na rez a vodní 
kámen (500 g) k libovolným 2 ks

DÁREK

Pur Power Lemon (450 ml)  
k libovolným 3 ks

DÁREK

pečené chlebové plátky 
Bruschette oregáno (70 g)

DÁREK
sada prémiových  
sirupů Kitl (2x 500 ml)

DÁREK

EKOLOGICKÝ 
ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK

 � Česká ekologická řada pro 
váš úklid 

 � Funkčnost bez kompromisu

WC GEL
 � Účinný WC čistič, který 

odstraní vodní kámen  
a zanechá dlouhodobou 
příjemnou vůni na 
toaletě

 � Objem: 700 ml

3+1 zdarma

3 bal. + 1 bal. zdarma HB8-810276

HOUBIČKA  
NA NÁDOBÍ

 � Tři středně velké houbičky 
s jedinečným designem 
vysoce kvalitního abraziva, 
které je odolnější vůči 
opotřebení a je ideální 
pro mytí nádobí a celkové 
čištění při každodenním 
používání

 � Houbičky mají obdélníkový 
tvar s chráničem na nehty 

mix 3 ks + dárek
ks fresh HB8-717029
ks floral HB8-717030

ks + dárek Domestos Pine Fresh univerzální čistič HB8-263121
ks + dárek Cif Lemon univerzální čistič na podlahy HB8-203682
ks + dárek Cif Brilliance Ocean univerzální čistič na podlahy HB8-416748
ks + dárek Cif na okna a povrchy HB8-203685
ks + dárek Cif do koupelny 2v1 HB8-203687

ks + dárek vysavač HB8-716964
bal. 10 ks sáčky do vysavače           269 Kč HB8-716965

ks + dárek Express System+ HB8-544748

SYSTÉMOVÝ 
MOP

 � Premiový plochý 
mop s integrovaným 
ždímacím systémem

 � Vhodný pro všechny 
typy podlah

 � Pro snadné užívání 
a komfort vašich rukou

 � Materiál mopu: 100% 
mikrovlákno

mikroutěrka Spontex  
Magic Effect 

DÁREK

PROFESIONÁLNÍ ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK

 � Objem: 5,0 l

SÁČKOVÝ VYSAVAČ  
TASKI GO EURO

 � Profesionální sáčkový vysavač 
navržený pro snadný úklid ve 
frekventovaných prostorech 

 � Vhodný pro různé typy povrchů
 � Objem sáčku 8 l

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

s příchutí grapefruitu s dužninou   
a zázvoru

NOVINKA
NOVINKA
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3 bal. + dárek  bílá HB8-602919

2 bal. + dárek 3 150 ks HB8-688913

2 bal. + dárek HB8-145964

bal. 11 rolí + dárek HB8-221174

bal. 2 ks + dárek papírová  modrá HB8-549520
ks + dárek netkaná textilie  bílá HB8-525605

TOALETNÍ PAPÍR
 � Kvalitní recyklovaný třívrstvý toaletní papír
 � Návin role 19,4 m; 150 útržků
 � Systém T4
 � Balení obsahuje 10 rolí

PRÉMIOVÉ  
PAPÍROVÉ  
RUČNÍKY

 � Tork systém H2
 � Dvouvrstvé celulózové ručníky s ražbou
 � Rozměry ručníku: 25,5 × 21,2 cm
 � Balení obsahuje 21x 150 ručníků

PAPÍROVÉ  
PRŮMYSLOVÉ  
UTĚRKY V ROLI

 � Pevný a velmi savý materiál; celulóza
 � Vhodné do větších provozoven
 � Tork systém W1/W2
 � Dvouvrstvé
 � Role obsahuje 500 utěrek
 � Rozměry utěrky: 23,5 × 34,0 cm
 � Návin role 170,0 m; výška role 23,5 cm;  

průměr role 26,2 cm
 � Balení obsahuje 2 role

ROLE SE  
STŘEDOVÝM  
ODVÍJENÍM

 � Neperforované jednovrstvé papírové  
utěrky v roli se středovým odvíjením 

 � Prvotřídní celulóza + recykl
 � Tork systém M1
 � Vhodné na utírání rukou, pracovní desky apod.
 � Vhodné pro krátkodobý styk s potravinami 
 � Návin role 120,0 m; výška role 21,5 cm;  

průměr role 14,0 cm

ČISTICÍ  
UTĚRKY  
V ROLI

 � Velmi pevné a odolné čisticí utěrky v roli
 � Třivrstvé modré papírové nebo jednovrstvé  

bílé z netkané textílie
 � Tork systém W1/W2

DEZINFEKCE 
NA RUCE

 � Alkoholová dezinfekce 
na ruce Tork je ideálním 
řešením pro čištění rukou, 
když není k dispozici voda 

 � Tork systém S1
 � Objem: 1 l = 1 000 dávek

ks + dárek gelová HB8-763186
ks + dárek tekutá HB8-763187

instantní káva Nescafé Gold 
(200 g) ke 3 bal.

DÁREK

instantní káva Davidoff   
(100 g) ke 2 bal. 

DÁREK

instantní káva Davidoff   
(100 g) ke 2 bal. 

DÁREK

instantní káva Davidoff  
(100 g)

DÁREK

instantní káva Davidoff  
(100 g)

DÁREK

bezoplachová pěnová 
dezinfekce na ruce Tork (47 ml)

DÁREK

NOVINKA
NOVINKA
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mix 2 ks + dárek
ks  Professional Espresso HB8-495537
ks  Professional Café Créma HB8-495538

mix 3 bal. + dárek
bal. 20 ks Nachlazení, chřipka HB8-100108
bal. 20 ks Detox čisticí čaj HB8-100109
bal. 20 ks Echinacea Tea Imunita HB8-100110
bal. 20 ks Zažívání HB8-144610
bal. 20 ks Ginkgo a zelený čaj HB8-144613
bal. 20 ks Rakytník a pomeranč HB8-144616
bal. 20 ks Zázvor s lípou a citronem HB8-144615

mix 2 ks + dárek
ks pomeranč HB8-698998
ks meruňka HB8-283584
ks lesní ovoce HB8-283585
ks malina HB8-283583

mletá káva Tchibo 
k libovolným 2 ks

DÁREK

čaj Leros Štíhlá linie  
k libovolným 3 bal.

DÁREK

mléčná Fidorka (30 g)  
k libovolným 2 ks

DÁREK

   
ZRNKOVÁ KÁVA 

 � Profesionální káva určená pro kanceláře 
a gastro

 � Espresso – profesionální káva  
„Barista quality“

 � Café Crema – 100% Arabica; plné 
aroma a krémově jemná pěna

 � Hmotnost: 1 000 g

BYLINNÝ ČAJ

ČOKOPIŠKOTY
 � Piškoty s čokoládou  

a želé s chutí malin, 
pomerančů, meruněk  
nebo lesního ovoce

 � Hmotnost: 147 g

NOVINKA
NOVINKA

praktické balení sladidla 
Kandisin k libovolným 5 bal. 

DÁREK

rýže s rajčaty a bazalkou 
k libovolným 3 ks

DÁREK

mix 3 ks + dárek
ks Snickers HB8-495543
ks Mars HB8-495544
ks Twix HB8-495545

TYČINKY MINIS
 � Tradiční čokoládové tyčinky
 � Balení obsahuje jednotlivě balené tyčinky
 � Hmotnost: 170 g

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

DÁREK
Segafredo Espresso 
Casa (500 g) ke 2 ks

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 Espresso Casa HB8-821031

zrnková káva

ČAJ
 � Značkový čaj

mix 5 bal. + dárek
bal. Kolekce ovocného čaje HB8-397224
bal. Wild Berry HB8-397226
bal. Love HB8-397225
bal. Průdušky a plíce HB8-446360
bal. Žaludek a střeva HB8-446361
bal. Nachlazení HB8-446362
bal. Máta HB8-645888
bal. Zelený se zázvorem a citronem HB8-404210
bal. Magic Moments HB8-397223
bal. Fruit Kiss HB8-397219
bal. Zelený s opuncií HB8-404208
bal. Zázvor s citronem HB8-446354
bal. Černý Earl Grey HB8-446352
bal. Sir Winston Royal Earl Grey HB8-446358
bal. Sir Winston Superior Green Tea HB8-446359

Professional Special Café (250 g)

(100 tablet)

Uncle Bens (250 g). 
Jedinečná chuť, která 
vás zavede do Itálie. 
Stačí ohřát 2 minuty  
v mikrovlnce.
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mix 2 bal. + dárek
bal. Royal Crown Cola HB8-495532
bal. Royal Crown Cola slim HB8-495533

bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. neperlivá HB8-785225 
bal. jemně perlivá HB8-785401
bal. perlivá HB8-785125 

bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. neperlivá HB8-542441 
bal. jemně perlivá HB8-785403
bal. perlivá HB8-215421

bal. 6 ks za cenu 5 ks nebo balení 12 ks za cenu 10 ks
bal. 12 ks 0,5 l citron a kaktus HB8-983392
bal. 12 ks 0,5 l citron a lychee HB8-994114
bal. 6 ks 1,5 l citron a kaktus HB8-983391
bal. 6 ks 1,5 l citron a lychee HB8-994115

chipsy Pringles (165 g)
k libovolným 2 bal.

DÁREK

LIMONÁDA
 � Originální prémiová značka coly v plechu
 � Varianta slim je slazena kombinací třtinového 

cukru a stevie
 � Balení obsahuje 24x 0,33 l

6 ks + dárek Magnesia Extra HB8-393746

MINERÁLNÍ VODA
 � Magnesia Extra je výtěžkem z přírodního 

léčivého zdroje a vyznačuje se vysokým 
obsahem hořčíku a nízkým obsahem 
sodíku 

 � Obsahem hořčíku výrazně převyšuje 
přírodní minerální vodu Magnesia

 � Hořčík podporuje soustředění a přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání

 � Pomáhá zvládat stres, neboť přispívá  
k normální činnosti nervové soustavy

 � Objem: 0,7 l 

džus Granini pomeranč 
(1 l) k 6 ks

DÁREK

MINERÁLNÍ 
VODA

 � Lehce mineralizovaná 
voda

 � Balení obsahuje  
6× 1,5 l PET

5+1 zdarma

PRAMENITÁ 
VODA

 � Přírodní pramenitá voda
 � Balení obsahuje  

6× 1,5 l PET

5+1 zdarma

5+1 zdarma

LEDOVÝ ČAJ
 � Zelený čaj s příchutí 

citronu a kaktusových 
plodů nebo citronu 
a lychee

DŽUS A OVOCNÝ 
NÁPOJ

 � Great Start jsou obohaceny vitamínem C, 
jednou lahví pokryjete jeho denní potřebu 

 � Balení obsahuje 12 lahví v PET

sušenky BeBe Dobré ráno 
k libovolným 2 bal.

DÁREK

bal. 0,33 l 100% pomeranč HB8-921987
bal. 0,33 l 100% jablko HB8-921988
bal. 0,33 l 52% multivitamín HB8-921989
bal. 0,25 l Great start pomerančový mix HB8-767573
bal. 0,25 l Great start multifruit HB8-767574
bal.   0,5 l Ice Fruit multivitamín HB8-446710
bal.   0,5 l Ice Fruit orange mix HB8-446712

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

oříškové s medem (400 g)



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

Skartovač Fellowes 11C, řez na částice 4 × 52 mm 562.130
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 AF-300C, řez na částice 4 × 38 mm 701.8757
Skartovač Fellowes AF-500C, řez na částice 4 × 38 mm 701.8764
Skartovač Fellowes AutoMax 130C, částice 4 × 51 mm 701.130
Skartovač Fellowes AutoMax 200C, částice 4 × 38 mm 701.200
Skartovač Fellowes M-8C, řez na částice 4 × 50 mm 701.8806
Skartovač Fellowes MS-450M, řez na mikročástice 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 Slimline, šedá 570.101
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 Komfort 449.1126
Podložka gelová ke klávesnici Fellowes, černá 485.8515
Podložka gelová pod myš Fellowes Komfort, černá 484.3170
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
Podnožka Foot Rocker Fellowes, černá 769.352
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

robotický vysavač 

DÁREK 

• Protinárazové čelní čidlo 
• Postranní rotační kartáčky pro dokonalý úklid v rozích
• Funkce „mopu“ se speciální antistatickou prachovkou 

(součást dodávky)
• Kombinuje 3 programy pro úklid maxima plochy 
• Random (pohyb náhodným směrem), spiral (pohyb po 

spirále), along the Wall (pohyb podél stěn)
• Senzory zabraňující pádu ze schodů (4 různá nastavení  

dle výšky schodu)
• Doba provozu až 50 min. na jedno nabití
• Automatické vypnutí v případě zablokování koleček
• Odnímatelná hlavní pojezdová kola pro snadné čištění
• Překoná práh o výšce až 1 cm (bez nasazené prachovky)
• Světelná kontrolka nabíjení a slabé baterie

ODMĚŇTE SE  
ZA NÁKUP
jakýchkoliv produktů Fellowes    
nad 10 000 Kč

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

Do 31.5.2018 běží také Rexel Cashback, více informací naleznete zde:

cashback.offi cerewards.eu

Data chráněna
Buďte v bezpečí v kanceláři i na cestách

Auto+ 130X automaticky skartuje až 130 listů (80 g/m2) na částice 
s křížovým řezem P-4 (4 x 40 mm). Není nutno stát u skartovačky a vkládat 
papír nebo předem odstraňovat drátky sešívaček nebo kancelářské sponky. 
S automatickým podáváním a 26 litrovým košem můžete jednoduše založit 
130 listů A4 a nechat ji, ať si udělá svou práci.

Rexel
Auto+ 130X

Rexel Auto+ 130X
Skartovačky Auto-feed zkracují 
o 98 % čas, který ztrácíte 
skartováním, a proto s nimi 
ušetříte – jak čas, tak i peníze.

HB8-130132 

ZÍSKEJTE
 DÁREKNAKUPTE
Kufr Kensington 

SecureTrek™ 17" Overnight

Kufr SecureTrek™ pro kompletní ochranu vašich mobilních zařízení 
a ostatních věcí. Zámek umožňuje ukotvit vaše zavazadlo na místech 
s vysokým rizikem krádeže, jako jsou letiště, hotely a obchodní výstavy. 
Kensington Security Slot zahrnuje zámky ClickSafe® a MicroSaver®.

Kensington SecureTrek™ 17"

Chrání váš notebook, i když jste 
na cestách.

PŘIPRAVTE
SE NA 
GDPR

Rexel Mercury™ 
RSM1130

Batoh Kensington 
SecureTrek™ 15"

ZÍSKEJTE
 DÁREKNAKUPTE

Batoh Kensington SecureTrek™ 15"

Integrovali jsme zabezpečení do batohu.

Batoh na laptop SecureTrek™ nejen, že chrání váš notebook před poškozením ale také 
nabízí bezpečnostní systém proti krádeži. 

Rexel Mercury™ RSM1130

Bez zasekávání, bez problémů, 
bez nepořádku.

HB8-5208250

Skartovačka s technologií Mercury™ Jam Free, skartuje až 11 listů (80 g/m2) 
na částice s mikro řezem P-5 (1,9 x 15 mm). Odpadní koš s objemem 30 litrů,
který pojme až 310 rozřezaných listů.

ZÍSKEJTE
 DÁREKNAKUPTE

Rexel Promax 
RES1123 

Rexel Promax RES1123

Skartovačka skartuje až 11 listů na proužky o šířce 6 mm (utajení P-2). Je vybavena 
odpadním košem s objemem 23 litrů. Snadno se ovládá, pracuje velmi tiše a po 
dlouhou dobu. Je vhodná pro malé a střední kanceláře.

Skartuje až 3 krát déle a zajišťuje 
jednoduchou obsluhu s dlouhým 
provozním časem*

HB8-5208255

Batoh Kensington TripleTrek™

Ultra-cool batoh pro váš 
Ultrabook.

Batoh TripleTrek™ má fl eecem vystlané kapsy, které bezpečně chrání Ultrabook tablet  
a dokonce i váš chytrý telefon před poškrábáním.

Batoh Kensington 
TripleTrek™
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Nakupte flash disk Toshiba U202 
s jakoukoliv kapacitou nad 3 000 Kč 
a získejte inteligentní pánev Tefal 

16 GB 920.7187
32 GB 258.2956
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

Pánev Tefal TALENT PRO
DÁREK

průměr 24 cm
• Extra odolný šestivrstvý nepřilnavý povrch Titanium Excellence 

s tvrdou minerální bází, vytvrzený patentovaným procesem 
fúze a dvěma vrstvami obohacenými titanem

• Nový indikátor teploty Thermo-SpotTM
• Výjimečně silné dno Induction s diskem z nerezové oceli 

zaručuje perfektní rozvod tepla, odolnost proti deformacím  
a rovnoměrné vaření

• Možnost použití kovového kuchyňského náčiní
• Vnější povrch je černý a nepřilnavý
• Použití pro plyn, elektriku, sklokeramiku i indukci
• Maximální teplota pro použití v troubě do 175°C
• Nádobí i povrchy Tefal jsou naprosto bezpečné, 
    zdravotně nezávadné a ohleduplné k životnímu prostředí
• Neobsahují olovo, kadmium ani PFOA  
    (kyselina „perfluoro-octaonic acid“)

The Professionals' 
Choice™
Investujte do zdraví a pocitu     
pohody při práci

Podložky nohou Kensington 
SmartFit™ Solemate

SmartFit™ - ergonomie pro vás na míru

Umožňuje mít chodidla v pohodlnější poloze a ve zvýšené 
pozici pro zlepšení krevního oběhu. Ulevuje také napětí v 
bederní zádové oblasti.

Snadno nastavitelná podložka podle systému Smartfit, který 
zaručuje ideální sklon podle vaší postavy.

HB8-527901 

Podložku pod myš Kensington 
SmartFit™  

SmartFit™ - ergonomie pro vás na míru

Poskytuje komfortní podporu zápěstí s použitím 
speciálního gelového materiálu. Zároveň zmenšuje riziko 
vzniku karpálního tunelu.

Podložka se systémem Smartfit umožňuje  nastavení do správné 
ergonomické polohy podle velikosti vaší ruky.

ZÍSKÁTEPŘI KOUPI

CBT16746_KTG_Abuy_get_99x210_CZ.indd   1 27/02/2018   15:23
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DÁRKOVÁ SADA PRO ŽENY
Boss The Scent For Her je ženská, květinově-ovocná 
vůně. Otevírá se tóny broskve a frézie, poté se pozvolna 
rozvine vůně osmanthusu a na závěr vás pohltí 
pražené kakaové boby. Tváří vůně je modelka Anna 
Ewers. Vůně byla uvedena na trh v roce 2016.

Sada obsahuje parfémovanou vodu 30 ml a tělové mléko 100 ml.

Nakupte originální tonerové     
a inkoustové náplně Canon 
nad 5 000 Kč 

A ZÍSKEJTE LUXUSNÍ 
DÁRKOVOU SADU
HUGO BOSS

DÁRKOVÁ SADA PRO MUŽE
Boss The Scent se může pochlubit exkluzivní ingrediencí 
z Afriky: afrodiziakální ovoce maninka, evokující marakuju a rum.
Jedná se o niternou, originální a především silnou vůni 
vyvolávající vzpomínky.

Sada obsahuje toaletní vodu 50 ml a tuhý deodorant 75 ml. 

Kód dárku 207.383 uveďte do poznámky v objednávce. 
Kód dárku 207.384 uveďte do poznámky v objednávce. 
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Nakupte jakékoli tonery a inkoustové náplně 
libovolné značky v hodnotě 19 000 Kč      
a získejte unikátní kapesní tiskárnu 
HP SPROCKET. 

KAPESNÍ BEZDRÁTOVÁ 
FOTOTISKÁRNA! 
Bavte se při tisku samolepek ať jste kdekoliv. 

• Tiskněte fotografie o velikosti 5 x 7,6 cm jednoduše   
a okamžitě ze svého telefonu. Připojte tiskárnu přes   
bluetooth a zábava může začít.

• HP Sprocket má vlastní baterii, je velký jako běžný 
smartphone a tedy ideální na přenášení.

• Tisk je odolný proti rozmazání, vodě i natrhnutí a je tak 
perfektním doplněním každé společenské události ve 
vašem životě.

• Každý vytisknutý obrázek můžete díky zadní přilnavé  
stěně proměnit v samolepku.

• Rozměry: 116 x 75 x 23 mm
• Hmotnost: 170 g
• Balení obsahuje 1 sadu fotopapíru na 10 fotografií.

Aplikace HP Sprocket
• Propojení se sociálními sítěmi je samozřejmostí.  

K tomu všemu má aplikace fotoeditor pro vkládání vzkazů, 
symbolů a dalších obrázků.

• Aplikace je zdarma pro Android i iOS.

Žádné doplňování inkoustu
• Tiskárna využívá technologii ZINK Zero Ink, která 

nepotřebuje doplňování žádných náplní. Jen pouze vložíte 
fotografický papír pro tuto technologii a můžete tisknout, 
nalepovat, bavit se…
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Katalog si vyžádejte u našeho obchodního zástupce.

Připravili jsme pro vás 
NOVÝ KATALOG 
PRO ROK 2018


