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Nábytok od Office Depot®
Nové riešenie pre vašu kanceláriu
Sme špecialisti na komplexné zariadenie kancelárií a riešenie ich
prevádzky. Vy máte priestory a víziu, my pripravíme návrh kancelárie,
ktorý sa v rekordnom čase zmení na realitu. Na vás už bude len
zasadnúť za stoly. V našom novom katalógu nábytku nájdete 7 000
produktov, 1 000 noviniek, 64 produktových radov a unikátne služby.
Nábytok je finále, my však ponúkame komplexnú škálu služieb a riešení
spojených so samotným koncipovaním a budovaním kancelárií
podľa špecifických potrieb užívateľov. Od architektonických návrhov
cez stavby priečok a posuvných deliacich stien až po maľovanie,
položenie podlahových krytín a montáže dverí. Doprava,
montáž, upratanie a ekologická likvidácia starého vybavenia sú
samozrejmosťou.
Radi zaistíme tiež prenájom nábytku, prípadne ekologickú likvidáciu
vášho starého nábytku. Rozsah našej ponuky je unikátny. Zahŕňa
luxusné sety, štandardné i ekonomicky úsporné vybavenie, zostavy do
hotelov i skrinky do priemyselných prevádzok. Zaistíme pre vás i návrh
a výrobu nábytku na mieru a atypy.

Túžite mať vo vašej firme inšpiratívne
stretávacie miesto, štýlovú
jedáleň a kaviareň v jednom?

S NAMI JE VAŠA
KANCELÁRIA BEZ
STAROSTÍ!

S návrhom a realizáciou od
Office Depot sa tento sen
môže stať realitou.
OFFICE DEPOT s.r.o.
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČ: 64942503, DIČ: CZ64942503
tel.: +420 800 771 772
email: infocz@officedepot.com
www.ProcOfficeDepot.cz

• Nové dispozície
• Dizajnové riešenie na mieru
• Grafické spracovanie
• Renovačné práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu
• Profesionálna montáž

Občerstvenie
a drogéria
Nábytok
Tlačivá, letáky
a reklamné predmety
Osobné ochranné
pracovné prostriedky
Kancelárske potreby,
papiere a tonery
Technický servis – riadené
tlačové služby (MPS)
IT služby

Case Study Office Depot®

Čo všetko sme realizovali
• Vypratanie priestoru a odvoz starého nábytku
• Postavenie nových sádrokartónových
stien a vymaľovanie celého priestoru
• Dovoz nového mobiliára a montáž nábytku
• Lepené fólie na výdajné pulty a logá reštaurácie na vybrané steny
• Odvoz a likvidácia odpadu
• Odovzdanie jedálne zákazníkovi

Vizualizácia

Komplexný návrh a realizácia
jedálne od Office Depot
Sodexo s. r. o. vyvíja a poskytuje služby prispôsobené potrebám zákazníkov s cieľom zlepšiť kvalitu života a pohodlie zamestnancov
na pracovisku. Poskytuje služby pre podniky, kancelárske budovy, továrne, supermarkety, nákupné centrá, logistické centrá a iné
nehnuteľnosti. Jednou z významných služieb spoločnosti Sodexo sú kompletné stravovacie služby.

Všetko na mieru a od jedného dodávateľa
Jedáleň sa nachádza v objekte spoločnosti Slovak Telekom v Bratislave. Sodexo ju získalo ako svoju novú prevádzku po
predchádzajúcom nájomcovi. Priestor bol síce v dobrom technickom stave, ale neestetický, fádny a neútulný. Realizácia spoločnosti
Office Depot priniesla nové dispozičné a farebné riešenie na mieru zákazníkovi. Jedáleň sa vďaka renovačným úpravám a novému
mobiliáru stala atraktívnym stravovacím zariadením pre zamestnancov z centrály Slovak Telekom. Zároveň sem dochádzajú aj
stravníci z blízkych administratívnych budov.

Zvládneme akýkoľvek termín realizácie, i ten najkratší
Na realizáciu celej zákazky dostal Office Depot čas len tri a pol dňa. Vo štvrtok boli podávané obedy v pôvodnej jedálni a v pondelok
dopoludnia prebehlo slávnostné otvorenie novej. Office Depot skoordinoval všetkých dodávateľov zákazky, ako výrobcu nábytku,
dodávateľa sádrokartónových stien, maliarov a montážnych pracovníkov, aby všetko prebehlo v tak krátkom čase bez problémov.
Office Depot ukázal schopnosť improvizácie, ktorá bola potrebná pri určitých detailoch, čo Sodexo veľmi ocenilo.
Jedáleň má kapacitu 126 miest. Klasické jedálenské sedenie z toho zaberá 100 miest, kaviarenské sedenie s čalúneným nábytkom
18 miest a barové sedenie 8 miest. Takmer všetok použitý nábytok je od domácich výrobcov nábytku.
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