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Nábytek od Office Depot®
Nové řešení pro vaši kancelář
Jsme specialisté na komplexní zařízení kanceláří a řešení jejich
provozu. Vy máte prostory a vizi, my připravíme návrh kanceláře,
který se v rekordním čase změní v realitu. Na vás už bude jen
usednout za stoly. V našem novém katalogu najdete 7 000 produktů,
1 000 novinek, 64 produktových řad a unikátní služby.
Nábytek je finále, my však nabízíme komplexní škálu služeb a řešení
spojených se samotným koncipováním a budováním kanceláří
podle specifických potřeb uživatelů. Od architektonických návrhů
přes stavby příček a posuvných dělicích stěn až po malování,
pokládku podlahových krytin a montáže dveří. Doprava, montáž, úklid
a ekologická likvidace starého vybavení jsou samozřejmostí.
Rádi zajistíme také pronájem a skladování nábytku, případně
odkoupení vašeho stávajícího vybavení. Šíře naší nabídky je naprosto
unikátní. Zahrnuje luxusní sety, standardní i ekonomicky úsporné
vybavení, sestavy do hotelů i skříňky do průmyslových provozů.
Zajistíme pro vás i tvorbu nábytku na míru a atypy.

Vaše firma se mění,
a prostory už neodpovídají
vašim potřebám?

S NÁMI JE VAŠE
KANCELÁŘ BEZ
STAROSTÍ!

Vytvoříme prostředí,
které vaší společnosti
dodá novou energii.

Nábytek
Tiskopisy, letáky
a reklamní předměty
Osobní ochranné
pracovní prostředky
Kancelářské potřeby,
papíry a tonery
Technický servis – řízené
tiskové služby (MPS)
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Občerstvení
a drogerie

• Plocha expedice a reexpedice se zvýšila o 200 %
• Počet pracovních míst se zvýšil o 40
• Zajišťujeme kompletní dodávku nábytku
• Dodáváme nábytkové kontejnery a skříně
• Nabízíme akustické paravany
• Zvládáme atypické vybavení jídelní a denní místnosti

IT služby

Case Study Office Depot®

Seznam realizovaných prvků:
• Nábytková řada ALFA 200
• 4 zásuvkové kontejnery a skříně řady ALFA 500
• Akustické paravany ALFA 600
• Sedací nábytek Office Pro Merens

Nábytek od Office Depot,
nové řešení pro vaši kancelář
Penam a.s., se sídlem v Brně patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. V jeho sortimentu najdete
pekárenské a mlýnské produkty s tradicí již od roku 1992.
V roce 2016 spustila projekt výstavby nové pekárny v Rosicích u Brna, a to přímo v místě současných kancelářských prostor, bývalé
těstárny a části výroby. V březnu 2016 byla do nové budovy navezena výrobní technika a na podzim roku 2016 byl spuštěn zkušební
provoz nové pekárny. V rámci nového provozu se také výrazně zlepší pracovní prostředí pro zaměstnance. Penam tak spěje k naplnění
dlouhodobé strategie – pekárenského lídra v kvalitě a inovacích.

Rychlé a jednoduché jednání
Office Depot obdržel poptávku jako ucelený materiál, kde už jednotlivé prvky byly přímo požadovány v zadání. Zástupce
Office Depot se tedy rozhodl zpracovat nabídku, v níž bude funkčnost jednotlivých prvků zachována, ale jež bude cenově
velmi výhodná. Office Depot oslovil s nabídkou spolupráce výrobní firmu Interier Říčany a zanedlouho se sešli na schůzce,
kde podrobně probrali všechny požadavky na výrobky. Výsledkem této schůzky byla dohoda o dodávce, kdy klient přesně
věděl, co dostane.

Rozhodovala výhodná cena i dodání na klíč včetně montáže
Hlavní výhodou Office Depot bylo, že nábytek splnil veškeré požadavky zadavatele a navíc společnosti Penam ušetřil nemalou
částku při jeho zakoupení, cca 20 %. Celková hodnota projektu je 1,2 miliónu korun.
Realizace proběhla bez jakýchkoli problémů a překážek. Celý proces byl detailně naplánován – doprava na místo, vykládka,
příprava montáže a finální montáž v místnostech. Kamion přijel k budově, část nábytku se vyložila a vynesla do místností a druhá
část putovala do připravené montážní místnosti. Pro jídelní prostory byla zvolena jídelní sestava atypického tvaru s moderními
plastovými židlemi. Realizace trvala 5 pracovních dní.
„Dodávka nábytku proběhla kvalitně a načas. Spolupráce s Office Depot je opravdu na vysoké úrovni,“ doplňuje ředitelka
Penam Rosice paní Magda Aldorfová.

