
Chloé Chloé EDP
za nákup papíru Navigator

Bohemia Sekt 
Prestige brut
za nákup utěrek Tork

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. 2017 nebo do vyčerpání zásob. Změna dárků vyhrazena.

Výbava Nike, 
Puma, Adidas
za nákup tonerů 
všech značek

Xbox OneS 
s hrou Fifa17
za nákup tonerů HP 

Lak na nehty 
edding L.A.Q.U.E.
za nákup popisovačů edding
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olej Yves Rocher Tiaré 
k 15 balíkům

DÁREK

med z včelí 
farmy Fikarovi

DÁREK

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

 � Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu

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
 � Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu

Pro jarní výsadbu byly vybrány lokality v okolí obce Pitárné  

a Dívčí hrad ve Slezsku. Jedná se o pozemky zasažené masivním 

odumíráním smrkových porostů. Nově budou vysazeny listnaté  

stromy, zejména dub letní, který je odolnější a lépe se vyrovnává   

s extrémy počasí v dané lokalitě. 

Celkem bude vysazeno 29 924 sazenic.

I v roce 2017 má tedy smysl kupovat papíry Office Depot®   

nebo Papirius®. Za každých 50 odebraných balíků papíru   

vysadíme 1 strom.

vním

naté

vnává

15 bal. + dárek Daily Printing A4 80 g/m² HD7-5322825
15 bal. + dárek Laser A4 90 g/m² HD7-5322816

10 bal. + květový med A4 80 g/m² HD7-5226498
20 bal. + sada medů A4 80 g/m² HD7-5226498
5 bal. + květový med A3 80 g/m² HD7-5226489

Získejte k 10 bal. A4 nebo k 5 bal. A3 med květový pastovaný (0,5 kg) 
nebo k 20 bal. A4 v sadě medů spolu s tmavým lesním (2x 0,5 kg). 

olej k ošetření těla, vlasů a pleti (100 ml)

vý pastovaný ((0,5 kg)(0,5 kg)
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• 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 papír Navigator Universal 80 g

nebo Navigator Expression 90 g

a odměňte se dárkem

počet balíků formát gramáž objednací kód

20 balíků + Sekt 1876 Universal A4 80 g/m2 HD7-592703

30 balíků + Mozart likér Universal A4 80 g/m2 HD7-592703

40 balíků + náhrdelník Universal A4 80 g/m2 HD7-592703

90 balíků + Chloé EDP Universal A4 80 g/m2 HD7-592703

10 balíků + Sekt 1876 Universal A3 80 g/m2 HD7-592704

20 balíků + Sekt 1876 Expression A4 90 g/m2 HD7-592710

30 balíků + Mozart likér Expression A4 90 g/m2 HD7-592710

40 balíků + náhrdelník Expression A4 90 g/m2 HD7-592710

90 balíků + Chloé EDP Expression A4 90 g/m2 HD7-592710

Sekt 1876 brut
Vychutnejte si exkluzivní sekt ze Zámeckého 

Vinařství Bzenec. Vyrábí se tradiční metodou 

kvašení v lahvi. Sekt nazrává minimálně 14 měsíců 

a lahve jsou ručně setřásány. Cuvée se rodí 

z pečlivě vybíraných hroznů pěti odrůd – Ryzlink 

rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Chardonnay 

a Rulandské modré (alk. 11,3 %; 0,75 l).

Chloé Chloé EDP
Dopřejte si dokonalou ženskou vůni, něžnou 

a svěží parfémovou vodu Chloé od Chloé 

v elegantním 50ml fl akónu. Nejprve Vás zaujme 

čistá květinová vůně, něžný dojem podtrhne 

liči a růže v srdci a jantar v základu. Dokonalá 

vůně Chloé vystihuje nespoutaného ducha 

s vrozeným smyslem pro módu a styl.

Náhrdelník
s přívěškem Swarovski
Obdarujte sebe nebo své blízké stříbrným 

řetízkem s porhodiovanou úpravou doplněným 

elegantním přívěškem Swarovski BeCharmed 

v barvě Amethyst. Udělá radost každý 

den, ale hodí se i pro společenské události 

(Ø 14 mm; d. 45 cm; baleno v krabičce). 

Mozart
Chocolate Cream
Nechte se unést jedinečnou chutí jednoho 

z nejoblíbenějších likérů na světě legendární značky 

Mozart. Ochutnejte vynikající kombinaci kakaa 

z Ghany, holandské smetany, belgické čokolády 

a Bourbon vanilky. Ideální na zmrzlinu či moučníky 

nebo servírovaný na ledu (alk. 17 %; 0,5 l).

Navigator_Q4-2017.indd   1 1. 9. 2017   18:14:09
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svíticí přívěšek na klíče
LEGO® Star Wars™ 

DÁREK

náušnice s perlami Swarovski 
Ø 4 mm na titanovém dříku

DÁREK

ORIGINAL
 � Oblíbený papír výborné kvality s vysokou bělostí (CIE 168), 

vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny
 � Výrobek zpracován bez použití chlóru
 � Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu 

nebo 2 500 listů v boxu

VISON PRO
 � Dokonale hladký papír s velmi vysokou bělostí (CIE 168) je 

nezbytný tam, kde je požadován profesionální 
vzhled a výjimečná kvalita; ideální pro digitální tisk, tisk 
diplomů či poukázek

15 bal. + přívěšek Darth Vader A4 80 g/m² HD7-879025
3 boxy + přívěšek Stormtrooper A4 80 g/m² HD7-879026
 7 bal. + přívěšek Stormtrooper A3 80 g/m² HD7-879027

1 nebo mix 2 bal. + dárek
bal. 500 listů A4 90 g/m² HD7-3077938
bal. 500 listů A4 100 g/m² HD7-3077924
bal. 250 listů A4 120 g/m² HD7-3077910
bal. 250 listů A4 160 g/m² HD7-3077896
bal. 250 listů A4 200 g/m² HD7-3077882
bal. 250 listů A4 250 g/m² HD7-3077868

s motivem Darth Vader nebo Stormtrooper

svíti
LEG

DÁRDÁR

ORIG
� Oblíben

vhodný
� Výrobe
� Balík 50

nebo 2

15 bal. + přív
3 boxy + přívě
7 bal. + přívě

s motivem

náušnice s p
Ø 4 m

DÁREKDÁREK

če

per

ŠVÝCARSKÁ 
KVALITA
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čokoláda Toblerone 
(100 g)

DÁREK

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

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

rozměry (cm)   gramáž
bal. 200 ks + dárek C6 16,2 × 11,4 80 g/m² HD7-584100
bal. 200 ks + dárek C6/5 22,9 × 11,4 80 g/m² HD7-648988
bal. 200 ks + dárek C6/5 okénko vlevo 22,9 × 11,4 80 g/m² HD7-365995
bal. 200 ks + dárek C6/5 okénko vpravo 22,9 × 11,4 80 g/m² HD7-947052
bal. 100 ks + dárek C5 22,9 × 16,2 100 g/m² HD7-341001
bal. 50 ks + dárek C4 32,4 × 22,9 120 g/m² HD7-323333

erone 

OBÁLKY

ostí (CIE 168),
kárny

ki 

Získejte bílé perličky za nákup 1 balíku A4 nebo sadu bílých  
a růžových perliček za nákup 2 balíků A4 nebo 1 balíku A3.

1 bal. + bílé náušnice nebo libovolná 2 bal. + sada náušnic

bal. + sada náušnic 250 listů A3 120 g/m² HD7-3077903
bal. + sada náušnic 250 listů A3 160 g/m² HD7-3077889
bal. + sada náušnic 250 listů A3 200 g/m² HD7-3077875
bal. + sada náušnic 250 listů A3 250 g/m² HD7-3077861
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ColorLok® technologie
Technologie ColorLok® u papírů HP a u papírů ADVANCED, BRIGHT WHITE (str. 2) a MULTICOPY (str. 4) 
přemění papír na plátno mnoha možností. Přísady vstřikované během výroby papíru umožňují, aby papír 
fixoval pigmenty na povrchu a nebyly absorbovány hluboko ve vláknech papíru. Díky tomu jsou barvy živé, 
černá výraznější a schnutí rychlejší.

15 bal. + Ryzlink rýnský HP All-In-One A4 80 g/m2 HD7-1224439
20 bal. + sada Grashoff HP All-In-One A4 80 g/m2 HD7-1224439
25 bal. + Or Tea? čaj HP All-In-One A4 80 g/m2 HD7-1224439
15 bal. + Ryzlink rýnský HP Printing A4 80 g/m2 HD7-1162271
20 bal. + sada Grashoff HP Printing A4 80 g/m2 HD7-1162271
25 bal. + Or Tea? čaj HP Printing A4 80 g/m2 HD7-1162271

15 bal. + Ryzli
20 bal. + sada
25 bal. + Or Te
15 b l R li

A B

        ALL-IN-ONE

Značkový kancelářský papír špičkové kvality a bělosti 
(CIE 166) pro barevný tisk a kopírování

        PRINTING

Víceúčelový papír vysoké kvality a bělosti (CIE 161) 
pro laserový a inkoustový tisk a kopírování

A

B

Ryzlink rýnský 2016,  
pozdní sběr

Polosuché víno prémiové edice Cépage z Nového 
Vinařství. Štíhlá lahev jej předurčuje pro slavnostní 
tabuli nebo jako reprezentativní dárek, 0,75 l.
Vinařství. Štíhlá lahhhev jej předurčuje pro slavnostní
tabtabuliuli nenennebobo jakjakj o ro reeeeprprprp ezeezeezezentantantativtivti ní dárek, 0,75 l.

Sada Grashoff  
Mléčný čokoládový krém s kokosem je perfektní 
k moučníhům, pro výrobu cukroví či pro mlsání na 
lžičku (235 g). S brusinkovým džemem bude vaše 
sváteční svíčková pečeně bez chyby (250 g).svásvátečtečníní svísvíčkočkovává pppečpečeněeněeněě bebebez cz cchybyby y (yy 250 g).

Or Tea? čajová směs  
Černý čaj nejvyšší kvality s růžovými 
lístky a poupaty v plechové dóze uspokojí 
i náročné, 75 g.

TISKNĚTE BAREVNĚ 
V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ   
Objednejte si papír HP 
a odměňte se dárkem

 � Použitá technologie ColorLok® vám zajistí mimořádně živé barvy 
a výrazně sytější 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; 5 balíků v kartonu
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modrý skládací 
deštník

DÁREK

čokoláda Heidi Grand'Or 
k libovolným 2 balením

DÁREK

ETIKETY 
NA BALÍKY A ZÁSILKY

 � Etikety na balíky a zásilky pro černobílý i barevný laserový tisk
 � Zářivě bílé krycí etikety na balíky z materiálu BlockOut™ (  A  –  D )

překryjí staré nápisy, text i etikety; jsou ideální pro již použité 
balíky, zásilky či velké obálky

 � Etikety na zásilky (  E ) mají rozměry optimalizované pro běžné typy 
a velikosti obálek

 � Garantováno nezasekávání etiket v tiskárně (JamFree™)
 � Vynikající tiskové výsledky a snadná manipulace (QuickPEEL™) 
 � Software a šablony zdarma na     

www.avery-zweckform.cz

SNÍMATELNÉ 
ETIKETY 

 � Etikety dobře drží, jsou ideální pro jakékoliv krátkodobé 
označování např. složek či poznámek

 � Umístění etiket se dá na běžně používaných površích několikrát 
upravit (např. šanonech, elektronice, sklu, kovu nebo plastech)

 � Stick&Lift technologie umožňuje odejmutí etikety bez zanechání 
stop po lepidle

 � Vhodné pro laserové tiskárny a kopírovací stroje. Lze použít 
i pro inkoustové tiskárny (kromě neonových etiket)

 � Certifikace FSC u bílých etiket
 � Software a šablony zdarma na     

www.avery-zweckform.cz

ks v bal. rozměry (mm) ks na archu
bal.  + dárek 1 000 ks bílé krycí 99,1 × 57,0 10 (2 × 5) HD7-830355
bal.  + dárek 800 ks bílé krycí 99,1 × 67,7 8 (2 × 4) HD7-803621
bal.  + dárek 400 ks bílé krycí 99,1 × 139,0 4 (2 × 2) HD7-771671
bal. + dárek  100 ks bílé krycí 199,6 × 289,1 1 (1 × 1) HD7-233462
bal.  + dárek 2 100 ks bílé 63,5 × 38,1 21 (3 × 7) HD7-429965

           bal. rozměry (mm) ks na archu
bal. 4 725 ks 25,4 × 10,0 189 (7 × 27) ■ ■ bílá HD7-626447
bal. 2 000 ks 35,6 × 16,9 80 (5 × 16) ■ ■ bílá HD7-626898
bal. 675 ks 63,5 × 29,6 27 (3 × 9) ■ ■ bílá HD7-562464
bal. 1 200 ks 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) ■ ■ bílá HD7-562469
bal. 960 ks 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) ■  modrá HD7-562471
bal. 960 ks 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) ■  červená HD7-562470
bal. 960 ks 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) ■  žlutá HD7-562473
bal.  960 ks 45,7 × 21,2 48 (4 × 12) ■  zelená HD7-562472
bal. 350 ks 99,1 × 38,1 14 (2 × 7) ■  červená neon HD7-817386
bal. 350 ks 99,1 × 38,1 14 (2 × 7) ■  žlutá neon HD7-817387

 A C  E B  D

ací 

A ZÁSILKY

 A

 C

 B

 D

 E

mléčná s celými mandlemi (100 g)

 A C  E B  D

 A

 C

 B

 D

 D

 D

 D

 D

 E

 E

mix 2 bal. + dárek
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Kitl Smrkáček 
a Korres pastilky

DÁREK

krém Nivea Soft 
k libovolným 20 ks

DÁREK

VODOVZDORNÉ
TRANSPARENTNÍ ETIKETY A4

 � Vysoce odolná samolepicí polyesterová fólie pro venkovní použití
 � Odolná proti vodě, UV záření, mastnotě, mechanickému poškození
 � Určená pro potisk v laserových tiskárnách a kopírkách
 � Nevhodná pro inkoustové tiskárny!
 � Rozměry: 210,0 × 297,0 mm; 

balení obsahuje 20 ks

STANDARD 
BALICÍ PÁSKA

 � Je určená k pevnému a bezpečnému balení středně těžkých krabic
 � Snadné odvíjení, kvalitní polypropylenový (PP) nosič
 � Tloušťka: 42 μm
 � Rozměry: 48,0 mm × 66,0 m

bal. + dárek HD7-140301

Y A4

(50 ml)

Získejte set produktů na rýmu a nachlazení - BIO sirup 
z mladých smrkových výhonků (250 ml) a pastilky 
s medem a echinaceou (15 ks).

mix 20 ks + dárek
ks ■ hnědá HD7-789656
ks ■■ čirá HD7-789624

Objednávací kód:  HD7-980200
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Labello lip butter 
k libovolným 5 ks

DÁREK

krém na ruce Nivea Soft 
Care k libovolným 2 ks

DÁREK

pero Filofax 
a držák na pero

DÁREK

OBOUSTRANNÁ 
LEPICÍ PÁSKA

 � Oboustranná lepicí páska se 
silnou přilnavostí a snadným 
odvíjením

 � Průhledná; po aplikaci
zůstane skryta mezi papíry

 � Rozměry: 12 mm × 7,5 m

LEPICÍ PÁSKA 
EXTRA POWER

 � Extra pevná a odolná univerzální páska 
obsahující textilní vlákno

 � Možnost ručního odtržení
 � Rozměry: 50,0 mm × 25,0 m

ZÁPISNÍK 360°
 � Flexibilní zápisník formátu A5 s měkkým koženým vzhledem
 � Vyniká unikátní konstrukcí, která umožňuje otevření a přehnutí 

desek o 360°; listy lze vyjmout a opětovně vrátit zpět
 � Kroužkový blok je zajištěný plochou gumičkou a krajovými výřezy
 � Doplněn pohyblivou kapsou, pravítkem a čtyřmi rozdělovníky
 � 56 linkovaných listů, 100 g/m² 

mix 5 ks + dárek
ks HD7-300852
ks s odvíječem HD7-300853

mix 2 ks + dárek
ks ■■ stříbrná HD7-501505
ks ■ černá HD7-501506

ks + dárek ■ černá HD7-142400
ks + dárek ■ modrá HD7-142401
ks + dárek ■ tyrkysová HD7-142402
ks + dárek ■ fuchsiová HD7-142404
ks + dárek ■ červená HD7-142405
ks + dárek ■ limetková HD7-142421

r
s

s bambuckým máslem (100 ml)

Černý vklad A5 se dvěma kapsami včetně pera   
v barvě akvamarín.

NOTEBOOK
 � Vysoce kvalitní kroužkový 

blok s měkkými deskami 
z kartonu s laminovaným 
povrchem

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

 � Dodáváme v mixu barev 
oranžové a černé

 � 80 listů, 80 g/m², linkovaný

4 ks + 1 ks zdarma A4+ HD7-794172
4 ks + 1 ks zdarma A5+ HD7-794174

4+1 zdarma

a Soft
2 ks

elastické 
zavírání

leží 
rovně

stránky lze 
přemísťovat

vyjímatelné 
stránky

možnost 
úplně přetočit
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(mix barev fialová a tělová)a vitamínem E (100 ml)

(76,0 x 76,0 mm) 

krém na ruce Avon Care 
s kakaovým máslem 

DÁREK

manikúrní 
sada

DÁREK
zásobník na Z-bločky 
Post-it ke 2 bal.

DÁREK

dárková sada 
Dove Go Fresh k 5 ks

DÁREK
plátěná taška s vánočním 
motivem ke 3 ks

DÁREK

lak na nehty 
Avon Color Trend 

DÁREK

BLOČKY 
SUPER STICKY 
MIAMI

 � Samolepicí bločky 
se silně lepivou plochou

 � Rozměry: 101,0 × 101,0 mm
 � 70 linkovaných lístků 

v bločku

SUPERSILNÉ 
ZÁLOŽKY

 � Samolepicí popisovatelné 
záložky v super silném 
provedení vhodné i na vertikální
lepení např. na monitor

 � Dvě třetiny průhledné 
– nezakrývají přelepený text

 � Rozměry: 25,4 × 38,0 mm; 
balení obsahuje 3× 22 záložek

Z-BLOČKY 
SUPER STICKY RIO

 � Samolepicí skládané bločky se silně lepivou 
plochou jsou určené do Post-it® zásobníků

 � Vhodné pro nalepení ve vertikální poloze 
např. na monitor

 � Každý bloček je jednotlivě balený; 
6 bločků v balení

 � Rozměry: 76,0 × 76,0 mm
 � 90 lístků v bločku

LEPICÍ PÁSKA 
CRYSTAL 
CLEAR

 � Krystalicky čirá lepicí páska; 
nežloutne

 � 19,0 mm × 33,0 m

LEPICÍ PÁSKA 
MAGIC™ 
S ODVÍJEČEM

 � Lepicí páska neviditelná na 
papíře, nezanechává stopu 
ani na fotokopii

 � Vhodná ke slepení 
roztrženého papíru

 � Popisovatelná; nežloutne
 � Páska je vyrobena 

z přírodní celulózy
 � Rozměry: 19,0 mm × 7,5 m

BLOČKY 
SUPER STICKY 
MIAMI

 � Samolepicí bločky se silně 
lepivou plochou

 � Každý bloček je jednotlivě 
balený; 6 bločků v balení

 � Rozměry: 76,0 × 76,0 mm
 � 90 lístků v bločku

bal. 3 ks + dárek ■ ■ ■ mix barev NOVINKA HD7-614559 bal. 6 ks + dárek ■ ■ ■ ■ ■ ■ mix barev NOVINKA HD7-700205

bal. + dárek ■ ■ ■ červená / žlutá / modrá HD7-774893 2 bal. + dárek ■ ■ ■ ■ mix barev HD7-330203

5 ks + dárek HD7-2194233 ks + dárek HD7-558998

Care
m 

ová))

y 
Trend 

CKKY 

É 

h k 5 ks

■ ■ ■ mix barev HD7-330203

m 
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DÁRKOVÁ SADA

sada 299 Kč HD7-217921

PARKER JOTTER
 � Elegantní dárková sada pera Parker Jotter 

a zápisníku Parker v krásné krabičce 
 � Kuličkové pero Bond Street s černou 

náplní je doplněné stylovým černým 
zápisníkem s 96 linkovanými stránkami 

 � Rozměry zápisníku: 5,5 x 13,7 cm 
 � Gramáž papíru: 80 g
 � Rozměry sady: 11,0 x 18,0 x 2,7 cm

sada na výrobu trička 
Pentel ke 24 ks

DÁREK
kolíčky na dárky 
k libovolným 3 ks

DÁREK

KULIČKOVÉ PERO JO!
 � Ergonomické kuličkové pero s pogumovaným trojbokým držením
 � Stiskací mechanika, průhledné tělo
 � Šíře stopy: 0,35 mm; délka stopy min. 1 200 m

4611 F LINER
 � Liner v trojhranném designu 

s ERGO držením
 � Speciální nevysychavý 

inkoust, vydrží i 14 dní bez 
víčka

 � Velmi jemný plastový hrot
 � Šíře stopy: 0,3 mm
 � Délka stopy: až 1 500 m

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

KULIČKOVÉ PERO ATLANTIS
 � Kuličkové pero s kuličkou z karbidu wolframu pro extra hladké 

psaní
 � Pogumovaný úchop
 � Dokumentní inkoust na olejové bázi, voděodolný
 � Šíře stopy: 0,4 mm

24 ks + dárek ■ modrá HD7-892960

4 sady + 1 sada zdarma ■ ■ ■ ■ 4 barvy HD7-615994

mix 3 ks + dárek
ks ■■ stříbrná HD7-574855
ks ■ zlatá HD7-574829

2 ks + 1 ks zdarma ■ černá HD7-791246
2 ks + 1 ks zdarma ■ modrá HD7-791245

y 

2+1 zdarma 4+1 zdarma

6 kolíčků v krémové barvě se zlatými puntíkyKreativní sada obsahuje voskovky Pentel (15 barev),  
černé gelové pero, dětské tričko (vel. 146-152) a 5 šablon.



K nákupu

10 gelových rollerů

Pilot G-2 a G-2 Victoria

pralinky Lindor (75 g) 

z mléčné čokolády

ZDARMA

GELOVÝ ROLLER
PILOT G-2 a G-2 Victoria
• Špičkový gelový roller se stiskacím mechanismem a gumovým úchopem
• G-2 s průhledným tělem, G-2 Victoria s elegantním dívčím potiskem  
• Sytá stopa; dokumentní inkoust (černý a modrý) 
• Šíře stopy G-2: 0,32 mm; G-2 Victoria: 0,39 mm

Hladké psanía pohodlné
držení

G-2
ks černá HD7-212022

ks červená HD7-212878

ks modrá HD7-212787

ks zelená HD7-212095

ks černomodrá HD7-212883

G-2 Victoria
ks černá se vzorem HD7-213022

ks červená se vzorem HD7-213878

ks modrá se vzorem HD7-213787

ks fi alová se vzorem HD7-213887



12 tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com 

tyčinka Mars 
k nákupu nad 130 Kč

DÁREK

černý popisovač 
Pilot k libovolným 2 ks

DÁREK
popisovač na bílé tabule 
v nových barvách

DÁREK

balzám na rty 
Stabilo ke 2 sadám

DÁREK

LEPICÍ 
TYČINKA

 � Lepicí tyčinka na papír, 
karton, fotografie

 � Vypratelná při 40 °C
 � Neobsahuje rozpouštědla
 � Vyrobeno v ČR

POPISOVAČ 100/400
 � Spolehlivý permanentní popisovač 
 � Vysoce světlostálý, určený na téměř všechny povrchy 
 � Šíře stopy: 4,0–4,5 mm (kulatý hrot); 

1,0–4,5 mm (zkosený hrot) 

SADA 
NA BÍLÉ TABULE 
S HOUBIČKOU

 � Sada popisovačů na bílé tabule 
a flipcharty s magnetickou houbičkou

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

 � Šíře stopy: 3,0 mm; kulatý hrot 
 � Magnetická stírací houbička 

(rozměry: 11,0 × 5,0 × 2,0 cm)

ZVÝRAZŇOVAČ 
8722

 � Celofluorescenční zvýrazňovač   
s reflexním inkoustem

 � Vhodný pro psaní na všechny  
druhy papíru

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

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

PASTELOVÝ 
ZVÝRAZŇOVAČ 
BOSS ORIGINAL

 � Zvýrazňovač s pastelovými 
inkoustovými barvami na vodní bázi; 
vhodný na papír i faxy

 � Odolný proti vysychání; vysoká 
životnost

 � Šíře stopy: 2,0–5,0 mm; zkosený hrot

mix nad 130 Kč + dárek
ks  8 g HD7-314021
ks 15 g HD7-851410
ks 20 g HD7-403752
ks 40 g HD7-647847

mix 2 ks + dárek
ks kulatý hrot ■ černá HD7-180285
ks kulatý hrot ■ modrá HD7-180286
ks zkosený hrot ■ černá HD7-180290
ks zkosený hrot ■ modrá HD7-180291 sada + dárek ■ ■ ■ ■ 4 barvy HD7-704545

4 sady + 1 sada zdarma ■ ■ ■ ■ 4 barvy HD7-784333

2 ks + 1 ks zdarma HD7-2114418

2 sady + dárek ■ ■ ■ ■ 4 pastelové barvy HD7-239741

le 

(mix barev)

4+1 zdarma

2+1 zdarma
(47 g)
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Nakupte permanentní popisovače  

edding se zkoseným nebo kulatým hrotem  

a vylepšete svůj podzimní look lakem 

na nehty edding L.A.Q.U.E.

Zvolte si vždy ten správný popisovač!

edding 330 barva obj. kód

černá HD7-545860

modrá HD7-545861

červená HD7-545862

zelená HD7-545863

edding 300 barva obj. kód

černá HD7-911499

modrá HD7-911561

červená HD7-913329

zelená HD7-914257

Permanentní popisovače edding 300 a 330
• Permanentní popisovač s inkoustem na alkoholové bázi rychle schne a je vodě a otěru odolný   

• Vhodný na téměř všechny povrchy - kov, dřevo, plast, sklo

1,5–3 mm 1–5 mm
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bělicí pasta Vademecum Oxy 
White k nákupu nad 300 Kč 

DÁREK

bělicí pasta Vademecum Oxy 
White k 15, 10 nebo 4 ks

DÁREK
šampon Schauma Fresh It 
Up k libovolným 10 ks

DÁREK

šampon Schauma Fresh It 
Up k libovolným 5 ks

DÁREK
šampon Schauma Fresh It 
Up k libovolným 5 ks

DÁREK

PERMANENTNÍ 
A NEPERMANENTNÍ 
LEPICÍ ROLLER

 � Lepicí roller s patentovanou flexibilní špičkou, která se automaticky 
přizpůsobuje povrchu; vhodný na papír, karton, fotografie; bez 
rozpouštědel; s vyměnitelnou náplní nebo jednorázový

 � Délka stopy: 16,0 m (  A ,  B ); 10,0 m (  C ); 
šíře stopy: 8,4 mm

LEPICÍ TYČINKA
 � Lepicí tyčinka na papír, 

karton, fotografie
 � 90 % lepicí hmoty je vyrobeno 

z obnovitelných zdrojů
 � Neobsahuje rozpouštědla
 � Nevysychá – min. trvanlivost 

2 roky; vypratelná při 30 °C

TEKUTÉ 
LEPIDLO

 � Tekuté lepidlo se speciálním 
aplikátorem pro různá 
nanášení

 � Vypratelné při 40 °C
 � Neobsahuje rozpouštědla
 � Objem: 100 ml

100% LEPIDLO 
A LEPICÍ 
PROUŽKY

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

 � Oboustranné lepicí proužky k upevňování 
předmětů na hladké povrchy

 � Rozměry lepicích proužků: 20,0 × 40,0 mm

VTEŘINOVÉ 
LEPIDLO
SUPER ATTAK

 � Univerzální voděodolné 
vteřinové lepidlo

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

mix nad 300 Kč + dárek
 A  ks roller permanentní HD7-329652
 A  ks náplň permanentní HD7-223659
 B  ks roller nepermanentní HD7-516232
 B  ks náplň nepermanentní HD7-190190
 C  ks roller permanentní jednorázový HD7-190191

15 ks + dárek 10 g HD7-342010
10 ks + dárek 20 g HD7-342020
4 ks + dárek 40 g HD7-342040

mix 10 ks + dárek
 A  ks Klova Fix HD7-474458
 B  ks Gama Fix HD7-485468

mix 5 ks + dárek
ks 8 g 100% lepidlo gel HD7-308129
bal. 10 proužků lepicí proužky Fix HD7-308128

mix 5 ks + dárek
ks 3 g universal HD7-259628
ks 3 g gel HD7-215484

y 

 A

 A

 B

 B

 CC

A



15www.online.offi cedepot.cz

Dermacol set na ošetření 
rukou a nohou (2× 100 ml)

DÁREK

KRABICE FÉNIX
 � Sada čtyř ručně zhotovených krabic 

s odklápěcím víkem a koženou pečetí
 � Vyrobeno z exkluzivní hladké lepenky Luxor natur
 � Vnitřní rozměry (š × v × h): 

26,4 × 16,1 × 20,3 cm; 28,6 × 17,4 × 22,2 cm; 
30,8 × 18,7 × 24,1 cm; 33,0 × 20,0 × 26,0 cm

sada + dárek HD7-262867

)

Kufr na 2 kolečkách 
Leitz Complete
 Kufr ve velikosti příručního zavazadla,  

pro uložení různorodých dokumentů, 
mobilních zařízení i oblečení

 Tichá kvalitní kolečka

 Důmyslné detaily jako integrovaná klíčenka, 
kapsa na prádlo nebo síťka proti zmačkání 
oblečení

 Rozměry: 44 x 37,5 x 23 cm

LEITZ COMPLETE 
PRO PROFESIONÁLY NA CESTÁCH

Popis Modrá Stříbrná
A Taška na notebook 13,3”                       225.054 225.055

B 225.056 225.057

C 225.048 225.049 

D notebook 13,3”    225.050 225.051

E 225.052 225.053

  

Praktické průhledné kapsy JmenovkaVoděodolný polyester Vyjímatelné pouzdro

NOVÉ 
barvyC

D

A

B

E

C
D

A

B

E

Batoh na notebook 15,6”
Leitz Complete

 Větrací zádový systém proti pocení

 Zip po obvodu pro zvětšení objemu

 Rozměry: 31 x 46 x 22,5 cm 

C

Dámská taška na notebook 13,3” 
Leitz Complete
 Ramena z pravé kůže

 Hlavní velká kapsa s chytrým uspořádáním

 Odnímatelný a nastavitelný ramenní popruh

 Polstrované kapsy na tablet a notebook  
s měkkým fleecem uvnitř pro ochranu 
zařízení

 Rozměry: 38 x 29 x 16 cm

D

Taška na notebook 13,3”
Leitz Complete
 Přední kapsa s organizérem umožňuje 

rychlý přístup k telefonu, cestovnímu 
pasu, psacím potřebám a vizitkám

 Včetně přední kapsy s integrovaným 
čistícím ubrouskem a místem pro tablet 
nebo čtečku knih

 Lze snadno upevnit na madlo pojízdného 
kufru

 Rozměry: 41 x 31 x 13 cm

A B

Brašna na notebook 15,6”   
Leitz Complete
 Prostorná brašna moderního střihu s velkou 

kapsou pro všechna vaše zařízení

 Postranní kapsa pro uložení lahve s pitím 
nebo deštníku

 Rozměry: 39 x 29 x 15,5 cm 

E



LEITZ - JASNÁ VOLBA
AŤ PRACUJETE KDEKOLIV

300
bodů

150
bodů

1000
bodů

www.leitz.com/brand

JAK SOUTĚŽIT:

1 KUPUJTE VÝROBKY
a sbírejte body

3 VYBERTE SI ODMĚNU

2 ZAREGISTRUJTE SE
na www.leitz.com/brand

150
bodů

1000
bodů

ROBKY

JTE SE

1.11.2017 - 31.03.2018



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 HD7-238121
ks granátově červená HD7-238122
ks zelenkavá HD7-238123
ks titanově modrá HD7-238124
ks saténově černá HD7-238125

ks arktická bílá HD7-238131
ks granátově červená HD7-238132
ks zelenkavá HD7-238133
ks titanově modrá HD7-238134
ks saténově černá HD7-238135

Stolní sešívačka Leitz NeXXt  5562
 Patentovaná DIT technologie pro spolehlivé 

sešívání

ks arktická bílá HD7-556200
ks granátově červená HD7-556201
ks zelenkavá HD7-556204
ks titanově modrá HD7-556203
ks saténově černá HD7-556202

Stolní děrovačka Leitz NeXXt 5006
 Patentovaný úchyt a ostré děrovací segmenty 

snižují sílu potřebnou k děrování

ks arktická bílá HD7-526100
ks granátově červená HD7-526101
ks zelenkavá HD7-526104
ks titanově modrá HD7-526103
ks saténově černá HD7-526102

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 HD7-525400
ks granátově červená HD7-525401
ks zelenkavá HD7-525404
ks titanově modrá HD7-525403
ks saténově černá HD7-525402

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

ks arktická bílá HD7-238231
ks granátově červená HD7-238232
ks zelenkavá HD7-238233
ks titanově modrá HD7-238234
ks saténově černá HD7-238235

ks arktická bílá HD7-238101
ks granátově červená HD7-238102
ks zelenkavá HD7-238103
ks titanově modrá HD7-238104
ks saténově černá HD7-238105

ks arktická bílá HD7-238241
ks granátově červená HD7-238242
ks zelenkavá HD7-238243
ks titanově modrá HD7-238244
ks saténově černá HD7-238245

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

FSC® certifikace

ks HD7-166317

ks HD7-166318

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

1.1
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bylinný čaj 
k libovolným 5 ks

DÁREK

dámské pero 
Concorde Aura k 7 balením

DÁREK

sada gelových rollerů 
k libovolným 5 ks

DÁREK

DESKY S CHLOPNĚMI 
A GUMIČKOU A3

 � Desky jsou vyrobené z pevného kartonu 
s tloušťkou 0,7 mm; 600 g/m²

 � Šíře hřbetu 1,0 cm
 � Kapacita 200 listů (80 g/m²)
 � Rozměry: 32,0 × 44,0 cm (š × v)

PROSPEKTOVÉ OBALY 
„U“ ZÁVĚSNÉ A4

 � Nahoře otevřené, europerforace
 � Materiál polypropylen, průhledný 
 � Hladké obaly tloušťky 75 μm balené v sáčku
 � Balení obsahuje 100 ks

ČTYŘKROUŽKOVÝ 
POŘADAČ A4

 � Kroužkový pořadač v elektrizujících barvách
 � Vyroben z pevného embosovaného polypropylenu
 � O-mechanika 20,0 mm
 � Šíře hřbetu 3,2 cm

mix 5 ks + dárek
ks ■ černá HD7-359423
ks ■ modrá HD7-359424

7 bal. + dárek HD7-3359362

mix 5 ks + dárek
ks ■ tmavě modrá HD7-170891
ks ■ tmavě růžová HD7-170892
ks ■ tmavě zelená HD7-170893

A3
PRO 

FORMÁT

2 rollery Penac FX-3, zlatý a stříbrný

BIO čaj Krocus Kozanis s medem, pomerančem 
a jedním stigmatem červeného řeckého šafránu (10x 1,8 g).

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.



19www.online.offi cedepot.cz

UMĚNÍ ARCHIVACE
Kampaň trvá: 1.9.2017 - 31.12.2017

(nebo do vyčerpání  zásob dárků)

Vždy perfektní!
Vždy přesné otevření a zavření mechaniky, 

garantováno 10.000 použití.

Vyberte si z 24 barev.
Stabilní!
Díky silnějšímu kartonu  

2,2 mm a kovovým lištám.

Odolný!
Potaženo odolnou  

a omyvatelnou PP fólií

z vnitřní i vnější strany.

CELOPLASTOVÉ PÁKOVÉ 
POŘADAČE ESSELTE NO.1

Vždy perfektní!
Vždy přesné otevření a zavření mechaniky,

garantováno 10 000 použití

Díky silnějšímu k

2,2 mm a kovový

Více informací na:  
www.esselte.com/art

SNADNÉ JAKO  
MALOVÁNÍ PODLE ČÍSEL

111

112

113

SBÍREJTE BODY!

UMĚNÍ ARCHIVACE

KUPUJTE VYBRANÉ 

VÝROBKY ESSELTE:

SBÍREJTE 
BODY:

ZÍSKEJTE 
ODMĚNU:

DÁREK!

5,0 cm 7,5 cm
ks bílý HD7-222065 HD7-111122 

ks černý HD7-222164 HD7-111157 

ks červený HD7-222269 HD7-111203 

ks modrý HD7-222304 HD7-111312 

ks zelený HD7-222385 HD7-111359 

ks žlutý HD7-222415 HD7-111406 

ks oranžový HD7-222565 HD7-111487 

ks bordó HD7-222701 HD7-111687 

ks šedý HD7-222899 HD7-111702 

ks fialový HD7-522268 HD7-488189 

ks sv.modrý HD7-522386 HD7-488267 

ks tyrkysový HD7-522491 HD7-488365 

5,0 cm 7,5 cm
ks mátový HD7-222175  HD7-111360 

ks růžový HD7-222176  HD7-111365 

ks modrý Solea HD7-222167   HD7-111361 

ks červený Solea HD7-222168  HD7-111362 

ks levandulový Solea HD7-222169  HD7-111363 

ks broskvový Solea HD7-222170  HD7-111364 

ks pískový Naturele HD7-222165  HD7-111489 

ks krémový Naturele HD7-222166  HD7-111490 

ks modrý VIVIDA HD7-222171  HD7-215500 

ks červený VIVIDA HD7-222172  HD7-215501 

ks zelený VIVIDA HD7-222173  HD7-215502 

ks žlutý VIVIDA HD7-222174  HD7-215503 

ZÁRUKA
3 ROKY

bal. 100 ks 55 mic hladké HD7–245648 

bal. 100 ks 46 mic krupičkové HD7–263678 

Plastové kapsy Esselte v krabici, A4

Kapsy AT HAND, A4
bal. 40 ks 55 mic hladké HD7-915569 

bal. 50 ks 48 mic krupičkové HD7–915568 

1130 
BODŮ

11100 
BODŮ
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Kitl medovina 
(500 ml)

DÁREK

desky na dokumenty A4    
z 1 000g hladké lepenky

DÁREK

EXACASE AKTOVKA 
S DRŽADLEM A4

 � Profesionální aktovka s luxusním vzhledem z lehkého, odolného 
a současně ekologického plastu kolekce EXACTIVE®

 � 13 roztažitelných přihrádek na dokumenty A4 s označením; 
zavírání na druk; ergonomické držadlo

 � Rozměry: 33,0 × 26,0 cm (š × v)

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 k uloženým 

dokumentům potisk kvalitním sítotiskem
 � Rozměry: „šíře hřbetu“ × 33,0 × 26,0 cm (š × v × h)
 � Balení obsahuje 5 ks

ks + dárek HD7-678453

bal. + dárek ■ modrá HD7-470612 HD7-470712
bal. + dárek ■ zelená HD7-470658 HD7-470758
bal. + dárek ■■ bílá HD7-470662 HD7-470762
bal. + dárek ■ černá HD7-470672 HD7-470772
bal. + dárek ■ červená HD7-470682 HD7-470782

šíře hřbetu 11,0 cm 7,5 cm
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bílé víno z vinařství 
Znovín Znojmo ke 2 ks

DÁREK

BOX 
S PŘEDNÍM OTEVÍRÁNÍM

 � Otevírání pomocí předního okna pro snadný přístup k obsahu
 � Ideální pro stohování a ukládání dokumentů s rozměry 24,0 × 32,0 cm
 � Horní víko lze snadno odejmout či otevřít na obě strany
 � 2 pevné úchyty slouží k uzavírání víka; pevné stěny a vyztužené rohy
 � Široký okraj pro snadnou manipulaci s boxem
 � Vyrobeno z transparentního polypropylenu
 � Rozměr: 37,0 x 19,0 x 46,0 cm (š x v x h); 

objem: 20 l

2 ks + dárek HD7-340200

Sauvignon 2015, pozdní sběr, suché (0,75 l)

M

A

B

E
F

Leitz MyBox® modulární systém vdechne vaší kanceláři jedinečný 

vzhled. Boxy jsou výjimečně pevné a z kvalitního materiálu. 

Dvoubarevné provedení a lesklý povrch vytváří unikátní dojem. 

Určeno pro rychlé uskladnění dokumentů, časopisů, kabelů a dalších 

předmětů. Navrženo tak, abyste mohli výrobky kombinovat a vytvořit 

svůj vlastní systém.

LEITZ MYBOX®

KDYŽ KRABICE MÁ STYL

C

D

www.leitz.com

•  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 

bez 
BPA 

popis š x v x h (mm) bílá 1 bílá/šedá 1 1 1 bílá/zelená 1
A MyBox® s víkem, velikost L 318 x 198 x 385 - HD7-206802 HD7-206803 HD7-206804 HD7-206805

B MyBox® s víkem, velikost S 318 x 128 x 191 - HD7-206806 HD7-206807 HD7-206808 HD7-206809

C MyBox® organizér 307 x 55 x 105 - HD7-206816 HD7-206817 HD7-206818 HD7-206819

D MyBox® stolní box 246 x 98 x 160 - HD7-206811 HD7-206813 HD7-206814 HD7-206815

E MyBox® organizér s držadlem (L) 307 x 101 x 375 HD7-206823 - - - -

F MyBox® organizér s držadlem (S) 307 x 56 x 181 HD7-206824 - - - -

NOVINKA

1.11.2017 - 31.03.2018
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VÁZACÍ STROJ COMBBIND 200
 � Manuální vázací stroj pro formát A4 a A3 (na šířku) pro každodenní použití 

ve středně velké kanceláři
 � Vhodný pro plastové hřbety pro kroužkovou vazbu
 � QuickStep WorkFlow Guide – jednoduché a intuitivní ovládání
 � Pohodlná obsluha – pro děrování je třeba použít o polovinu méně síly než je 

potřeba u běžných vázacích strojů
 � Vertikální děrování pro rychlejší a přesné děrování
 � Kapacita děrování: max. 20 listů papíru 80 g/m², 21 otvorů
 � Kapacita vázání: max. 330 listů, vhodný pro plastové hřbety do průměru 

kroužku 38 mm
 � Rozměry: 39,5 × 12,3 × 34,2 cm (š × v × h); hmotnost: 6,1 kg

ks         HD7-361830

LAMINÁTOR A3 FUSION 3100L
 � Uživatelsky přívětivý laminátor pro zvýšení produktivity
 � Chrání dokumenty před opotřebením a trháním
 � Síla laminovací fólie 2× 75 – 2× 175 μm
 � Snadné přepínání tloušťky kapes jedním tlačítkem
 � Posuvný podavač dokumentů pro přesnou laminaci
 � Upozornění při zablokování kapsy
 � Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti
 � Rozměry: 50,1 × 10,0 × 14,6 cm (š × v × h); hmotnost: 2,63 kg

ks         HD7-708132

TERMOVAZAČ A4 T200
 � Max. tloušťka vazby 20 mm
 � Max. počet listů: 200 ks papíru 80 g/m²
 � Chladicí zásuvka
 � Rozměry: 47,6 × 11,1 × 17,7 cm (š × v × h); hmotnost: 0,9 kg

ks         HD7-479479

Pro více informací navštivte: www.offi  cerewards.eu

NÁKUP
Nakupte vybrané 

produkty

1
ZÍSKÁNÍ ODMĚNY

Poukázky vám budou 
doručeny na emailovou 

adresu 

3
ŽÁDOST O ODMĚNU

Pro registraci odměny nahrajte fakturu 
na www.offi  cerewards.eu 

do 30 dní od nákupu 

2

ZÍSKEJTE ODMĚNU 500 Kč 
NA DÁRKOVÝCH KARTÁCH GBC! 

HODNOTA

DÁRKOVÁ

KARTA500
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  AKČNÍ CENA 599 Kč  AKČNÍ CENA 3 190 Kč

KORKOVÁ 
NÁSTĚNKA

 � Nástěnka je vyrobena 
z recyklovaného materiálu

 � Hliníkový rám zajistí dlouhou 
životnost

 � Dodáváme s montážními prvky
 � Rozměry: 90,0 x 60,0 cm

FLIPCHART  
NA KOLEČKÁCH 
CONFERENCE

 � Oboustranná magnetická tabule 
s hliníkovým rámem na kolečkách

 � Povrch odolný proti poškrábání
 � Opatřena odkládací poličkou
 � Otáčí se podle horizontální osy
 � Rozměry: 120,0 x 90,0 cm

akční cena
ks         599 Kč HD7-5373621

akční cena
ks         3 190 Kč HD7-5407308

LAMINÁTOR
HOME OFFICE WOW
• Vneste barvy do své kanceláře s laminátory Leitz WOW ve formátu A4 a šedým A3

• Laminujte ve své kanceláři stylově a s dokonalými výsledky

• LED a zvuková signalizace spolu s automatickým vypnutím usnadňují ovládání laminátoru

• Doba zahřátí pro laminování: 3 minuty

• Síla laminovací fólie od 2× 80 μm do 2× 125 μm

• Součástí je startovací balení laminovacích kapes

• Rozměry laminátoru A4: 37,0 × 12,8 × 7,6 cm (š × v × h);

rozměry laminátoru A3:  46,5 × 12,8 × 7,6 cm (š × v × h)

hudební kalíšek        
na tužky Leitz              
v barvě laminátoru

DÁREK

ks + dárek  1 růžový A4 HD7-388902

ks + dárek  1 modrý A4 HD7-388904

ks + dárek 1 zelený A4 HD7-388906

ks + dárek 1 šedý A4 HD7-388908

ks + dárek 1 šedý A3 HD7-388910

LEITZ ICON - TISKÁRNA PRO KAŽDOU SITUACI

Tiskárna pro označení každé situace, se kterou se potkáte při svém podnikání!
ZÁRUKA

2+1  ROK 

* při registraci

*

winner

KancelářeObchody

UNI VERZ
Á

L
N

Í

JEDN

O
D

U
C

H
Á

MULTIFU

N
K

Č
N

Í

PŘENO

S
N

Á

INTELIG

E
N

T
N

Í

RYCH

L
Á

• Tisk na papírové(adresy), plastové(značení) a nelepící papírové štítky (jmenovky)

• Tisk štítů od 12mm až bannerů o délce 2,7m

• Termální tisk – není potřeba toner

• Vysoká kvalita tisku 300x600 dpi

• Tisk z PC, Android, iOS

• První PÁSKA ZDARMA

Univerzální taška 
LEITZ COMPLETE

DÁREK

ks tiskárna štítků HD7-342748
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akční cena
ks         židle  modrá 4 990 Kč HD7-444626
ks židle  tmavě šedá 4 990 Kč HD7-444627
ks židle  černá 4 990 Kč HD7-444628
ks       opěrka hlavy  modrá 790 Kč HD7-444629
ks       opěrka hlavy  tmavě šedá 790 Kč HD7-444630
ks       opěrka hlavy  černá 790 Kč HD7-444631

OMNIA
 � Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou
 � Volitelná opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením
 � Nosnost: 130,0 kg

AKČNÍ CENA 4 990 Kč
moderní kancelářská židle s posuvným sedákem

5
ZÁRUKA

LET

2
ZÁRUKA

ROKY

2
ZÁRUKA

ROKY

akční cena
ks          černá 3 990 Kč HD7-200277

SOLID
 � Kancelářská židle se síťovinou na opěráku a látkovým sedákem
 � Vysoký opěrák s nastavitelným podhlavníkem
 � 2D nastavitelné područky jsou součástí židle
 � MB houpací mechanismus s několikanásobnou aretací 

a nastavením síly protiváhy
 � Předsunutá osa houpání pro vyšší komfort
 � Nosnost: 120,0 kg

AKČNÍ CENA 3 990 Kč
univerzální židle na 8 hodin sezení

MIAMI
 � Kancelářské textilní křeslo (potah 100% polyester) 

s vysokým opěradlem a ocelovými čalouněnými područkami
 � Kolečka na měkké podlahy 
 � Nosnost: 120,0 kg

AKČNÍ CENA 1 990 Kč
pohodlné kancelářské křeslo

akční cena
ks          černá / šedá 1 990 Kč HD7-200321



25www.online.offi cedepot.cz

akční cena
ks         Vanity  černá 849 Kč HD7-402863
ks Vanity Plus  černá 899 Kč HD7-402864
ks Vanity Plus  šedá 899 Kč HD7-402865
ks       Vanity Plus  modrá 899 Kč HD7-402866
ks       Vanity Plus  červená 899 Kč HD7-402867

VANITY A VANITY PLUS
 � Konferenční židle s látkovým sedákem 

a opěradlem ze síťoviny
 � Vanity Plus je včetně plastových područek
 � Chromovaná podnož a moderní vzhled
 � Stohovatelnost 5 židlí, otěruvzdornost 60 000 cyklů
 � Nosnost: 120,0 kg

AKČNÍ CENA OD 849 Kč
konferenční židle za nejlepší cenu

1
ZÁRUKA

ROK

MOSIL
 � Kancelářská židle s prodyšným vysokým opěradlem 

ze síťoviny, která je v horní části zpevněná omyvatelným PVC
 � Kolečka na měkké podlahy
 � Pevné područky nejsou součástí židle, objednávejte zvlášť
 � Nosnost: 110,0 kg

AKČNÍ CENA 1 099 Kč
kancelářská židle s prodyšným vysokým opěradlem

akční cena
ks         židle  černá 1 099 Kč HD7-6840153
ks       područky 159 Kč HD7-5087399

DÁREK
pokladnička 
Traun

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

v bezpečnostní třídě Z1 dle EN 1143-1

ks + dárek elektronický Speedy � antracit HD7-547148
ks + dárek na klíče Saturn � antracit HD7-916989
ks + dárek elektronický Atlantis � antracit HD7-696458

 A

 B

 C

 A

 B

 C

 A

 B

 A

 B

 B

 B

 B
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smetáčková 
souprava Spontex

DÁREK

čisticí prostředek Pur 
Lemon (900 ml) ke 2 ks

DÁREK

mikroutěrka Spontex
Pet towel ke 2 bal.

DÁREK
čisticí prostředek Cif na 
odmaštění k libovolným 3 ks

DÁREK

náhradní abrazivní 
mop Spontex

DÁREK

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

PRACÍ PRÁŠEK
 � Prádlo krásně vypere a současně 

provoní vůní hor
 � Je vhodný jak pro všechny typy 

automatických praček tak pro ruční 
praní

 � Pro bílé i barevné prádlo
 � Počet pracích dávek: 20
 � Hmotnost: 1,4 kg

UTĚRKA V ROLI
 � Univerzální jemná utěrka 

z netkaného materiálu v roli 
s perforací 

 � Je vhodná pro mokré i suché 
použití, bez žmolků

 � Lze prát při nízké teplotě bez 
aviváže

 � Rozměry utěrky: 250 x 400 mm
 � Role obsahuje 50 utěrek

PROFESIONÁLNÍ 
ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK

 � Objem: 5,0 l

WC GEL
 � Závěsný dezinfekční 

a osvěžující gel
do WC mísy

 � Gel čistí, dezinfikuje 
a zabraňuje usazování 
vodního kamene

 � Sada obsahuje náplň 
a plastový závěsný 
držák

 � Objem: 360 ml

SYSTÉMOVÝ 
MOP

 � Nový spiningový systém
 � Třásňový mop
 � Kompaktní menší balení
 � Vhodný zejména pro 

menší kanceláře 
a všechny typy podlah

ks + dárek Express System+ HD7-544748

2 ks + dárek HD7-908580

2 bal. + dárek HD7-810279

mix 3 ks + dárek
ks Cif Brilliance na podlahy Ocean HD7-416748
ks Domestos univerzální čistič Pine Fresh HD7-263121
ks Cif univerzální čistič Lemon HD7-203682

3 sady + 1 sada zdarma borovice HD7-179787
3 sady + 1 sada zdarma moře HD7-179786

ks + dárek Full Action System HD7-544743

3+1 zdarma

dárek je přibalen do krabice

(750 ml) Ručník z mikrovlákna určený pro vaše 
mazlíčky (80 x 40 cm), mix barev.

ní 
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sušenky Zlaté Ovesné 
(215 g) k libovolným 5 bal.

DÁREK
Vinea Modrý Portugal 
(1,5 l) k libovolným 3 bal.

DÁREK

Bohemia Sekt Prestige brut 
k nákupu nad 3 000 Kč

DÁREK
sada Bohemia Sekt Prestige 
k nákupu nad 6 000 Kč

DÁREK

pěnová dezinfekce na ruce 
nebo zásobník na mýdlo 

DÁREK

PYTLE NA 
ODPADKY

 � Kvalitní zatahovací pytle 
na odpadky z LDPE

 � Se zatahovací páskou pro 
snadné uzavírání

 � Počet pytlů v balení je 
uveden u kódu

TOALETNÍ 
PAPÍR

 � Kvalitní toaletní papír 
vyrobený z celulózy

 � Balení obsahuje 
8 rolí

RUČNÍKY 
MATIC V ROLI

 � Kvalitní papírové ručníky 
v roli s velkou kapacitou

 � Tork systém H1
 � Balení obsahuje 6 rolí

PAPÍROVÉ 
UTĚRKY V ROLI

 � Kvalitní značkové utěrky 
různých typů

PĚNOVÉ MÝDLO
 � Tork systém S4
 � Objem: 1,0 l = 2 500 dávek; 

1 dávka stačí na důkladné umytí rukou
 �  Jemné mýdlo - vhodné na časté mytí rukou, nedráždí pokožku 

Antimikrobiální pěnové mýdlo - ničí bakterie, viry a plísně
 � Vhodné do potravinářství, zdravotnictví a dalších provozů se 

zvýšenými nároky na hygienu
 � Využijete v období chřipek

mix 5 bal. + dárek
bal. á 20 ks 30 l 25 μm HD7-916998
bal. á 15 ks 60 l 25 μm HD7-916999
bal. á 10 ks 120 l 35 μm HD7-989989

mix 3 bal. + dárek
bal. 4 vrstvy HD7-3979517
bal. 3 vrstvy HD7-6870933

mix nad 3 000 Kč  + dárek
bal. 6 ks 1 vrstva ■■ bílá HD7-792998
bal. 6 ks 2 vrstvy ■■ bílá HD7-799698
bal. 6 ks 2 vrstvy ■ zelená HD7-787964

mix nad 6 000 Kč  + dárek
bal. 11 ks M1 1 vrstva 120,0 m HD7-221174
bal. 6 ks M2 2 vrstvy 157,5 m HD7-414348

bal. 2 ks W1/W2 3 vrstvy 119,0 m HD7-549520

bal. 2 ks W1/W2 2 vrstvy 170,0 m HD7-145964

ks W1/W2/W3 1 vrstva 106,4 m HD7-525605
ks W1 2 vrstvy 510,0 m HD7-549530

mix 2 nebo 3 ks + dárek
      ks jemné HD7-833491
      ks antimikrobiální HD7-833492

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

e 

pro 

Pokud nemáte 

vhodný zásobník 

obraťte se pro 

blížší informace na 

našeho obchodního 

zástupce

rut ge 

Sada Bohemia sektů Prestige brut a brut rosé (2x 0,75 l).

 A  B

 A

 B

(0,75 l)

 A

 B
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organizér Lipton 
k libovolným 5 bal.

DÁREK

mandle v čokoládě 
ke 4 ks

DÁREK

originální
pomazánka Lotus

DÁREK
tyčinka Milka 
Oreo ke 2 bal.

DÁREK

alpské mléko Maresi 
k libovolným 2 ks

DÁREK

bonbony Willi Dungl 
k libovolným 4 bal.

DÁREK

PRÉMIOVÝ 
ČAJ

 � Exkluzivní čaj balený 
v pyramidových 
sáčcích pro maximální 
chuťový zážitek

 � Jednotlivě baleno

ZRNKOVÁ 
KÁVA

 � Speciální pražená zrnková 
káva druhů Arabica (80%) 
a Robusta (20%) 

 � Dodává espressu výrazné 
aroma v italském stylu

 � Hmotnost: 1 000 g

SUŠENKY KE KÁVĚ
 � Originální belgické karamelové sušenky 
 � Hmotnost: 250 g

SUŠENKY
 � Dvě tmavé křupavé kakaové sušenky spojené

lahodnou a jemnou náplní s vanilkovou příchutí 
 � Hmotnost: 110 g = 10 sušenek

ZRNKOVÁ 
KÁVA

 � Prémiová tmavě 
pražená káva ve 
třech chuťových 
variantách

 � Hmotnost: 500 g

ČAJ
 � Značkový čaj

mix 5 bal. + dárek
bal. 25 ks English Breakfast HD7-139197
bal. 25 ks Earl Grey HD7-139192
bal. 30 ks Green Tea Sencha HD7-139196
bal. 25 ks Juicy Forest Fruit HD7-139195
bal. 30 ks Delicate Mint HD7-139193

4 ks + dárek Espresso Casa HD7-821031

1 nebo 5 ks + dárek HD7-271374 2 bal. + dárek HD7-719259

mix 2 ks + dárek
ks Fortissimo NOVINKA HD7-247511
ks Classique NOVINKA HD7-247512
ks Forza NOVINKA HD7-247513

mix 4 bal. + dárek
bal. Kolekce ovocného čaje HD7-397224
bal. Wild Berry HD7-397226
bal. Love HD7-397225
bal. Průdušky a plíce HD7-446360
bal. Žaludek a střeva HD7-446361
bal. Nachlazení HD7-446362
bal. Máta HD7-645888
bal. Zelený se zázvorem a citronem HD7-404210
bal. Magic Moments HD7-397223
bal. Fruit Kiss HD7-397219
bal. Zelený s opuncií HD7-404208
bal. Zázvor s citronem HD7-446354
bal. Černý Earl Grey HD7-446352
bal. Sir Winston Royal Earl Grey HD7-446358
bal. Sir Winston Superior Green Tea HD7-446359

oládě 

Pomazánka (20 g) k 1 ks nebo pomazánka 
(400 g) k 5 ks.

a 
al.

VINKA
NOVINKA
NOVINKA

37 × 10 × 18,5 cm (š × v × h)

(7,5 % tuku, 250 g)Jednotlivě balené mandle (200 ks 
po 3 g).

(máta a eukalyptus, 75 g)

(37 g)
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Vyžádejte si katalog 
u našeho obchodního 
zástupce nebo navštivte 
www.online.offi  cedepot.cz.

Platnost do 31.12.2017 nebo do vyprodání zásob.

KATALOG 
VÁNOCE 2017

SIRUP
 � Nové sirupy 

vzniklé kombinací 
ovoce a koření, 
dohromady tvoří 
dokonalou chuť

 � Vhodný pro 
studené i horké 
nápoje

 � Objem: 0,7 l

PRAMENITÁ 
VODA

 � Přírodní pramenitá voda
 � Balení obsahuje 

6× 1,5 l PET

MINERÁLNÍ 
VODA

 � Lehce mineralizovaná 
voda

 � Balení obsahuje 
6× 1,5 l PET

  AKČNÍ CENA 39,90 Kč

ks Hřejivá náruč broskev, čokoláda 39,90 Kč HD7-840954
ks Hřejivý sen citron, zázvor, med 39,90 Kč HD7-840953
ks Hřejivý dotyk pomeranč, skořice, hřebíček 39,90 Kč HD7-840952

akční cena

denní diář
k libovolným 2 bal.

DÁREK

LIMONÁDA
 � Balení obsahuje 

12× 0,5 l PET

mix 2 bal. + dárek
bal. Coca-Cola HD7-180355
bal. Coca-Cola Zero HD7-180358
bal. Coca-Cola Light HD7-180356
bal. Fanta pomeranč HD7-350604
bal. Sprite HD7-350611

bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. neperlivá HD7-542441 
bal. jemně perlivá HD7-785403
bal. perlivá HD7-215421

bal. 6 ks za cenu 5 ks
bal. neperlivá HD7-785225 
bal. jemně perlivá HD7-785401
bal. perlivá HD7-785125 

5+1 zdarma 5+1 zdarma

Koženkový potah, bílá barva bloku, 352 stran, formát A5.
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Powerbank Proda E5, 5 000 mAh, bílá 186.003
Powerbank Proda E5, 5 000 mAh, modrá 186.004
Powerbank Proda E5, 5 000 mAh, žlutá 186.001
Powerbank Proda E5, 5 000 mAh, růžová 186.002
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 10 000 mAh, černá 186.104
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 10 000 mAh, bílá 186.102
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 20 000 mAh, černá 186.113
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 20 000 mAh, bílá 186.112
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 30 000 mAh, černá 186.120
 Powerbank s displejem a LED svítilnou, 30 000 mAh, bílá 186.123
Powerbank pro 4 zařízení, s displejem a LED svítilnou, 30 000 mAh, černá 423.266
Powerbank pro 4 zařízení, s displejem a LED svítilnou, 30 000 mAh, bílá 423.268

POWERBANKY

Datový kabel 2-v-1, černá 318.061
Datový kabel 2-v-1, bílá 318.060
Datový kabel 2-v-1, modrá 318.062
Datový kabel 2-v-1, červená 318.063
Datový kabel Aurora podsvícený 2-v-1, černá 318.020
Datový kabel Aurora podsvícený 2-v-1, bílá 318.024
Datový kabel Aurora podsvícený 2-v-1, modrá 318.022
Datový kabel Aurora podsvícený 2-v-1, oranžová 318.021
Datový kabel Aurora podsvícený 2-v-1, zelená 318.023
Datový kabel Apple Lightning, černá 318.033
Datový kabel Apple Lightning, modrá 318.030
Datový kabel Apple Lightning, oranžová 318.034
Datový kabel Apple Lightning, zelená 318.035
Datový kabel Apple Lightning, růžová 318.031
Datový kabel Apple Lightning, šedá 318.032
Datový kabel microUSB, černá 318.043
Datový kabel microUSB, modrá 318.040
Datový kabel microUSB, oranžová 318.044
Datový kabel microUSB, růžová 318.041
Datový kabel microUSB, šedá 318.042
Datový kabel USB-C, černá 318.050
Datový kabel USB-C, bílá 318.051

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nakupte powerbanky a příslušenství 
Remax v hodnotě 1 500 Kč 
a získejte

POWERBANK   
S DISPLEJEM 
A LED SVÍTILNOU

 � Kapacita 10 000 mAh
 � Lithiová baterie
 � Elegantní a výkonné řešení záložní baterie 

v broušeném provedení s 2 USB výstupy
 � Digitální LCD displej ukazuje aktuální stav 

baterie
 � Powerbanka má integrovanou LED svítilnu 

s bílým světlem
 � Výstupní proud 1× USB port max 1 A, 

1× USB port max 2 A
 � Rozměry 61 × 95 × 22 mm

akční cena
set (powerbank, selfi e tyč, vodotěsný obal) 399 Kč HD7-109008

+ +

prémiové víno 
Pálava 2015 

DÁREK

sladké bílé s přívlastkem výběr hroznů (0,75 l)
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Nakupte fl ash disk Toshiba U202 
s jakoukoliv kapacitou nad 1 000 Kč a získejte

Nakupte počítačové čisticí prostředky Offi  ce Depot nad 1 000 Kč a získejte
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
Hydrofi lní 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

16 GB 920.7187
32 GB 258.2956
64 GB 893.2232

 � 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

sluchátka 
Memorex CB25 

DÁREK

bezdrátová myš
Kensingston 

DÁREK

Kč a získejte

Utěrky na tonerový prach, 10 ks 534.3399
Airduster, 200 ml 151.1423
Airduster, 400 ml 151.1631
Airduster nehořlavý, 200 ml 151.3823

3 sady (S, M, L) silikonových špuntů, 
délka kabelu: 1,2 m, jack 3,5 mm

313131313131313131313131313313131313131313131313131313131311131313133133131313113133113131311133131311311331113113313131311313133113113113311133www.online.officccceeedededededededededededededededededededeededdddededededdeddddedededdddeddededeeedeeeeedeeeeeedeeeeeeeedeedeeddeedeedeedeedeedeeeeddedeeeeeeee epepeepepepepepepepepepepepepepepeppppepepepepeeepepepppepepeepepepepeppeppeppeeppepepeppeepepepeepeepeeppotototototototototototototototototototootototototototototototototoootottooototooootootoooooootoootoooooooo .c.c.c.c.c.c.c.c.c.cc.cc.c.c.c.cccc.cccccc.c.ccccc.c.c.c.cccccccccccccc.ccczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Vyžádejte si katalog 
u našeho obchodního 
zástupce nebo navštivte 
www.online.offi  cedepot.cz.

Platnost katalogu do 28. 2. 2018 
nebo do vyprodání zásob.

KALENDÁŘE 
A DIÁŘE 2018
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Kód dárku již není nutné zadávat. 
Dárek bude přidán automaticky do Vaší objednávky.

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 ×12 701.8792
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 × 14 701.8820
Skartovač Fellowes AF-300C, řez na částice 4 × 38 701.8757
Skartovač Fellowes AF-500C, řez na částice 4 × 38 mm 701.8764
Skartovač Fellowes AutoMax 130C, částice 4 × 51mm 701.130
Skartovač Fellowes AutoMax 200C, částice 4 × 38mm 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 × 50mm 701.8736
Skartovač Fellowes W-71Ci, řez na částice 4 × 38mm 701.8743
Skartovač Fellowes W-81Ci, řez na částice 4 × 38mm 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

ODMĚŇTE SE 
ZA NÁKUP
jakýchkoliv skartovačů nebo 
ergonomických doplňků Fellowes 
nad 7 000 Kč

Karaoke mikrofon značky Technaxx je skvělým 
bezdrátovým mikrofonem s reproduktory a bluetooth 
připojením pro milovníky hudby a zábavy. 

Umožňuje zpívat a bavit se na večírku, oslavách, na 
cestách, veřejných akcích i doma, zkrátka všude tam, 
kde chcete zazářit a být slyšet. 

Jednoduše spárujete přes bluetooth, zapnete Youtube, 
najdete si jednu z tisíců karaoke skladeb a ponoříte se 
do role pěvecké hvězdy. A pak už jen oslníte všechny 
přítomné... 

• 2v1 Karaoke mikrofon, který obsahuje dva vestavěné 
reproduktory (stereo)

• Mikrofon umožňuje streamování hudby přes Bluetooth 
V4.1, nebo AUX–IN (smartphon, tablet, PC, atd.) 

• Kompatibilita s různými Aplikacemi pro zpěv a Karaoke
• Funkce ekvalizér (výšky, basy a echo nastavení) 
• Nastavení hlasitosti a hudby
• Vestavěná nabíjecí baterie pro snadné použití kdekoliv 

si vzpomenete
• Stylový design a jednoduché ovládání
• Mikrofon pro ideální zábavu s rodinou, přáteli, nebo 

pro obřady a karaoke večírky    
       
       
Upozorňujeme, že tento dárek je velmi návykový  
a hrozí několikahodinová zábava! 

bluetooth karaoke mikrofon 
s reproduktorem

DÁREK 

ků Fellowes
U
ce
kd

Je
na
do
př

•

•

• 
•
•
• 

•
• 
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ŘEZÁNÍ

KAPACITA

200

16
min 32 l

doba
skartace typ řezu

objem 
koše

4
DIN

ŘEZÁNÍ

KAPACITA

300

16
min 40 l

doba
skartace typ řezu

objem 
koše

4
DIN

SKARTOVAČ REXEL AUTO+ 130M
 � Automatický skartovací stroj vhodný pro osobní použití nebo malou kancelář 
 � Použití: řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky, kancelářské 

spony a kreditní karty 
 � Kapacita: automatický podavač na 130 listů papíru A4, samostatný vstup 

pro manuální skartaci až 6 listů papíru 70 g/m² najednou, šíře vstupu 225 
mm, doba nepřetržité skartace max. 10 min (následuje 40min přestávka na 
vychladnutí stroje), odpadová nádoba 26 l

 � Rozměry: 31,2 × 43,0 × 44,8 cm (š × v × h); hmotnost: 15,1 kg

ks         HD7-130137

SKARTOVAČ REXEL AUTO+ 300X 
 � Automatický skartovací stroj pro střední kancelář
 � Použití: řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky, kancelářské spony,  

kreditní karty a CD/DVD disky
 � Stupeň utajení: DIN – 4; certifikát NBÚ
 � Typ řezu: částice 4 × 40 mm, rychlost řezání 3 m/min
 � samostatný vstup pro manuální skartaci až 6 listů papíru 70 g/m²,    

šíře vstupu papíru 230 mm
 � Obsluha: automatický start/stop a zpětný chod
 � Rozměry: 35,0 × 65,0 × 49,0 cm (š × v × h); hmotnost: 18,2 kg

ks         HD7-5620419

SKARTOVAČ REXEL AUTO+ 200X 
 � Automatický skartovací stroj pro malou kancelář
 � Použití: řezací mechanismus zpracuje sponky ze sešívačky,  

kancelářské spony, kreditní karty a CD/DVD disky
 � Stupeň utajení: DIN – 4; certifikát NBÚ
 � Typ řezu: částice 4 × 40 mm, rychlost řezání 3 m/min
 � samostatný vstup pro manuální skartaci až 6 listů papíru 70 g/m²,   

šíře vstupu papíru 230 mm
 � Obsluha: automatický start/stop a zpětný chod
 � Rozměry: 35,0 x 51,5 x 49,0 cm (š x v x h); hmotnost: 17,1 kg

ks         HD7-5893452

Pro více informací navštivte: www.offi  cerewards.eu

NÁKUP
Nakupte vybrané 

produkty

1
ZÍSKÁNÍ ODMĚNY

Poukázky vám budou 
doručeny na emailovou 

adresu

3
ŽÁDOST O ODMĚNU

Pro registraci odměny nahrajte fakturu 
na www.offi  cerewards.eu 

do 30 dní od nákupu 

2

ZÍSKEJTE ODMĚNU AŽ 1500 Kč 
NA DÁRKOVÝCH KARTÁCH REXEL! 

HODNOTA DÁRKOVÁKARTA
1000

DNOTAA KK1100000000000000000000000000000000001

HODNOTA

DÁRKOVÁKARTA1500

HODNOTA

DÁRKOVÁ

KARTA1000

HODNOTA

DÁRKOVÁ

KARTA
1000

HODNOTA

DÁRKOVÁ

KARTA1500

ŘEZÁNÍ

KAPACITA

130

10
min 26 l

doba
skartace typ řezu

objem 
koše

4
DIN



Nakupte jakékoli tonery a inkoustové náplně 
libovolné značky v hodnotě 10 000 Kč a získejte 
značkové oblečení dle vlastního výběru

DÁMSKÁ MIKINA NIKE
Prostorná kapuce se silnými 
šňůrkami je inspirovaná vintage 
stylem. Klokaní kapsa, raglánové 
rukávy, zip po celé délce. 
Materiál: 60% bavlna, 
40% polyester 

vel. S  207.923
vel. M  207.925
vel. L  207.926

DÁMSKÉ TEPLÁKY NIKE
Šedivé dámské tepláky  
s logem Nike na levé nohavici. 
Materiál: 60% bavlna, 
40 % polyester

vel. S  207.927
vel. M  207.928
vel. L  207.929

SADA 2 DÁMSKÝCH 
TÍLEK NIKE
Kompresní střih pro přiléhavou 
podporu během cvičení. Vhodná 
pro sporty se střední intenzitou. 
Materiál: 88% polyester, 12%, elastan  
2 ks v balení   

vel. S  207.933
vel. M  207.934
vel. L  207.935

SADA 2 DÁMSKÝCH 
TRIČEK NIKE
Dámský dres Nike Park VI s 
krátkým rukávem s logem Nike na 
prsou. Technologie Dri-Fit pro lepší 
odvod vlhkosti a lepší držení tepla. 
Materiál: 100% polyester  
2 ks v balení 

vel. S  207.930
vel. M  207.931
vel. L  207.932

PÁNSKÁ BUNDA ADIDAS
Má tradiční celopropínací 
zip a přední kapsy na zip.  
Límec s žebrovaným lemem.  
Materiál: 100% polyester    

vel. M  207.940
vel. L  207.941
vel. XL 207.942

PÁNSKÉ TEPLÁKY ADIDAS
Volnočasové pánské tepláky 
jsou ukončeny manžetou, pružný 
pás se přizpůsobí postavě. Na 
boku je malá kapsička.
Materiál: 100% polyester 

vel. M  207.943
vel. L  207.944
vel. XL 207.945

DÁMSKÉ BOTY NIKE
Kulatá špička, polstrovaná stélka 
a podšívka z tkaniny. Gumová 
podrážka s pružnými drážkami.   

vel. 37  207.936
vel. 38  207.937
vel. 39  207.938
vel. 40  207.939

PÁNSKÁ BUNDA NIKE
Kontrastní proužek na boku a zip po 
celé délce bundy, který přispívá k 
praktičnosti modelu. Skrytá kapsa 
na bočním švu. Podšívka ze síťoviny. 
Logo Nike na prsou a na zadní 
straně. Technologie Dri-Fit pro lepší 
odvod vlhkosti a lepší držení tepla.
Materiál: 100% polyester 

vel. M  207.946
vel. L  207.947
vel. XL 207.948

SADA 2 PÁNSKÝCH 
TRIČEK NIKE
Kulatý výstřih a logo Nike na hrudi.
Materiál: 65% bavlna, 35 % polyester 
2 ks v balení  

vel. M  207.949
vel. L  207.950
vel. XL 207.951

PÁNSKÉ BOTY NIKE
Polstrovaná stélka a okraj 
kotníku pro maximální pohodlí. 
Materiál: horní část syntetická 
kůže, textilní podšívka, 
syntetická podrážka      

vel. 42  207.955
vel. 43  207.956
vel. 44 207.957
vel. 45 207.958

ZNAČKOVÝ ŠTĚDRÝ DEN, 



PÁNSKÁ MIKINA NIKE
Vyšívané logo Nike na prsou. 
Velmi příjemně hřeje. Spodní lem 
a rukávy ukončeny žebrováním. 
Materiál: 80% bavlna (z toho 
10% organická), 20% polyester 
(z toho 10% recyklovaný)     

vel. M  207.952
vel. L  207.953
vel. XL 207.954

DĚTSKÁ SOUPRAVA ADIDAS
Jedná se o sadu mikiny a kalhot. Mikina 
má na krku a rukávech žebrování, kalhoty 
mají elastické manžety a pás, který lze 
regulovat pomocí provázku. Logo adidas 
je na pravé straně u mikiny a na levé 
straně u kalhot. Rukávy a nohavice mají 
po stranách tři charakteristické proužky.  
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester 

vel. 140  207.959
vel. 152  207.960
vel. 164 207.961

BATOH ČESKÉ FOTBALOVÉ 
REPREZENTACE PUMA
Díky několika velkým kapsám se zipem 
nabízí dostatek prostoru pro sbalení 
fanouškovské výbavy i posilnění na 
cestu. Postranní kapsa ze síťoviny 
zase umožní dodržovat pitný režim. 
Český lev a nápis Czech Republic 
z vás udělají hrdého fanouška.    

1 ks 207.962

UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ 
TAŠKA NIKE
Voděodolná plachta, polstrovaný 
ramenní popruh. Logo Nike swoosh. 
Prostor na boty. Velikost medium. 
Rozměry: 53 x 37 x 27 cm 
Objem: 52 l  
Materiál: 100% polyester  

1 ks 207.963

UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ 
BATOH PUMA
Moderní atletický batoh s velkým 
úložným prostorem, neotřelý design 
a zpevněné poutko na přenášení. 
Rozměry: 15 x 48 x 28 cm  
Materiál: 100% polyester

1 ks 207.964

DÁMSKÁ KOŽENÁ 
TAŠKA PUMA
Přihrádky na zip, nastavitelný 
ramenní popruh. Logo Puma. 
Pevný a odolný materiál. 
Rozměry: 18 x 21 x 6 cm  
Materiál: 100% polyuretan 

1 ks 207.965

Kód dárku uveďte do poznámky v objednávce.
V případě špatné volby velikosti není možná výměna.



HERNÍ KONZOLI 
Xbox OneS
500 GB + hra FIFA 17

Získejte za nákup originálních náplní 
HP v hodnotě 60 000 Kč

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.offi cedepot.cz

Představovat herní konzoli Xbox One nemá cenu, co je 
však důležité říct, co za vylepšení má nejnovější verze 
Xbox OneS s 500 GB pevným diskem. 

Design, výkon
• elegantnější a štíhlejší konzole je o 40 % menší
• možnost umístění do vertikální pozice
• plně kompatibilní s hrami z Xboxu 360 i One
• větší kontrastní poměr a bohatší barvy díky HDR technologii

Grafi ka 4K Ultra HD
• standard HD 4K přináší čtyřnásobné rozlišení videa s vysokým jasem
• možnost streamovat ve 4K z Netfl ixu, Amazonu či z disků Blu-ray

iR Blaster
• nastavte konzoli OneS, aby zapínala jiná zařízení - TV, set-top box atd.
• zapomeňte na ovladače, jednoduše ovládejte vše přes OneS

Nový ovladač 
• dvojnásobný dosah, nová ergonomie a protiskluzová vrstva
• možnost hrát oblíbené hry a propojit také s počítačem, tabletem nebo 

telefonem s Windows 10

Součástí balení je jedna z nejprodávanějších her FIFA 17
• FIFA 17 poprvé využívá nekompromisního výkonu enginu Frostbite a 

přináší tak revoluci do samotné hratelnosti a prožitku ze hry. Těšit se 
můžete na inovace ve způsobu myšlení a pohybu fotbalistů či fyzickém 
kontaktu s protivníky. To vám umožní účinný přechod do ofenzívy, čímž 
si podmaníte každý okamžik na hřišti. 

• vůbec poprvé v historii hra nabídne také příběhovou kampaň pro 
jednoho hráče

Obsah balení:
• Xbox OneS, 500 GB, bílá; 1x Xbox One S bezdrátový ovladač, bílý
• hra FIFA 17
• napájecí kabel, HDMI kabel
• 14 denní zkušební Zlaté členství Xbox Live

Kód dárku již není nutné zadávat. 
Dárek bude přidán automaticky do Vaší objednávky.


