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Tovar z tohto letáku objednávajte pod akčnými kódami (napr. QHR-781.100).

Garantujeme doručenie Zajtra alebo Zadarmo®

• Takmer 7 000 položiek držíme skladom a u všetkých garantujeme, v prípade 
objednávky do 15:00, že Vám tovar zavezieme hneď následujúci deň.

• Pokiaľ to nestihneme, celú objednávku od nás získate zadarmo.

Vlastná doprava a doručenie až na stôl
• Tovar zavážame do kancelárií internou logistikou Office Depot.  

Naši vodiči Vám pomôžu tovar umiestniť až na Váš stôl, či do skladu, kuchynky.
• U objednávok nad 59 EUR bez DPH, je doprava a roznáška zadarmo.

Podporujeme životné prostredie
• Vysádzame 1 strom za každých 50 balíkov vybraného papiera.  

V roku 2019 sme vysadili 4 827 a celkovo už 599 621 stromov. 
• Katalógy tlačíme na 100% recyklovanom papieri; pre rozvoz 

tovaru používame recyklované kartónové krabice.
• A mnoho ďalšieho, viac na: www.officedepot.sk/ochrana-zivotneho-prostredia.

Odmeny za každý nákup
• Vážime si Vašu dôveru u každej objednávky.
• Preto si vždy pri nákupe v e-shope môžete vybrať z desiatky 

rôznych darčekov pred odoslaním objednávky.

Vieme viac, teda široký sortiment
• Office Depot nie sú len kancelárske potreby a vybavenie.V našom e-shope 

nájdete za výhodné ceny kancelársky nábytok, monitory, projektory, kuchynské 
vybavenie, osobné ochranné pomôcky a desiatky ďalších kategórií .
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Kancelársky papier
• Papier pre laserovú aj atramentovú tlač a kopírovanie
• A4, 80 g/m²
• Balík 500 hárkov, 5 balíkov v kartóne
• Dodávame v najmenšom predajnom množstve 5 balíkov

Belosť CIE

40 180
146

akciová cena akciový kód

balík 500 hárkov 2,55 € QHR-781.100

255
€/balík

od 115 
 €

0 99 
 €

0 07 
 €

ZĽAVA 50 %

Spoľahlivý papier

pre každodennú tlač

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  neón 2,52 € 1,75 € 31 % QHR-141.5410

ks  žltá 1,52 € 1,15 € 24 % QHR-141.4879

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 250 ks  biela 1,39 € 0,99 € 29 % QHR-514.2772

bal. 250 ks  zelená 1,29 € 0,99 € 23 % QHR-514.2763

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 0,14 € 0,07 € 50 % QHR-455.445

ks  červená 0,14 € 0,07 € 50 % QHR-455.989

ks  modrá 0,14 € 0,07 € 50 % QHR-455.979

ks  zelená 0,14 € 0,07 € 50 % QHR-455.877

Bločky 
v kocke
• Kvalitné samolepiace 

bločky v pastelových, alebo 
jasných neónových farbách

• Rozmery: 76,0 × 76,0 mm
• 400 lístkov v kocke

Papierové 
uteráky ,,Z"
• Mäkké a veľmi kvalitné 

papierové uteráky 
• Vyrobené z recyklovaného 

papiera

Guľôčkové pero Corvina
• Klasická jednorazová prepisovačka s viečkom 
• Šírka stopy: 1 mm

ZĽAVA až
 31 %

ZĽAVA až 29 %

€/bal.0 61

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 100 ks  biela 0,79 € 0,61 € 23 % QHR-364.905

Vreckovky 
v krabičke
• Hygienické; dvojvrstvové; celulóza
• Prakticky naskladané v škatuľke

ZĽAVA 23 %

Garantujeme doručenie Zajtra alebo Zadarmo®

• Takmer 7 000 položiek držíme skladom a u všetkých garantujeme, v prípade 
objednávky do 15:00, že Vám tovar zavezieme hneď následujúci deň.

• Pokiaľ to nestihneme, celú objednávku od nás získate zadarmo.

Vlastná doprava a doručenie až na stôl
• Tovar zavážame do kancelárií internou logistikou Office Depot.  

Naši vodiči Vám pomôžu tovar umiestniť až na Váš stôl, či do skladu, kuchynky.
• U objednávok nad 59 EUR bez DPH, je doprava a roznáška zadarmo.

Vieme viac, teda široký sortiment
• Office Depot nie sú len kancelárske potreby a vybavenie.V našom e-shope 

nájdete za výhodné ceny kancelársky nábytok, monitory, projektory, kuchynské 
vybavenie, osobné ochranné pomôcky a desiatky ďalších kategórií .

3www.officedepot.sk/akciaVšetky ceny sú bez DPH.
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks 10,49 € 5,39 € 49 % QHR-191.425

akciová cena akciový kód

bal. 1,35 € QHR-876.996

Archivačná  
škatuľa 
• Škatuľa s vekom na zakladače
• Pojme 5 zakladačov šírky až 8 cm
• Rozmery: 42,7 × 30,8 × 34,3 cm (š × v x h)

Kuchynské 
utierky XXL
• Dvojvrstvové 

kuchynské utierky
• Návin rolky 50,0 cm, 

výška rolky 22,0 cm, 
priemer rolky 15,0 cm

ZĽAVA 49 %

 108 
 €/ks

 135 
 €

 0 89 
 €

 119 
 €

od 0 19 
 €/fľaša

akciová cena akciový kód

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 2,29 € QHR-477.796

bal. 6 ks 1,5 l jemne perlivá 2,29 € QHR-702.586

bal. 6 ks 1,5 l perlivá 2,29 € QHR-159.439

bal. 12 ks 0,33 l neperlivá 2,29 € QHR-375.674

bal. 12 ks 0,33 l jemne perlivá 2,29 € QHR-375.675

Pramenitá voda
• Prírodná pramenitá voda s nízkou 

mineralizáciou vhodná pre 
každodenný pitný režim

• PET fľaše

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Atlantic Fresh 1,59 € 1,19 € 25% QHR-158.228

ks Pine Fresh 1,59 € 1,19 € 25% QHR-416.647

WC gél
• Odstraňuje mastnú aj odolnú 

špinu a škvrny, čistí,  
dezinfikuje, zničí 
všetky baktérie

• Hustý gél a úsporné 
dávkovanie sú zárukou 
hospodárneho použitia

• Objem: 750 ml

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 54,49 € 39,- € 28 % QHR-701.8729

 39   €

Skartovačka W-1C
• Rezací mechanizmus spracuje aj 

náhodne vložené sponky zo zošívačky, 
kancelárske spony a kreditné karty

• Stupeň utajenia: P – 4; certifikát NBÚ
• Typ rezu: častice 4× 35 mm, 

rýchlosť rezania 1,8 m/min
• Rozmery: 35,0 × 30,0  × 15,6 

cm (š × v × h)
• Hmotnosť: 3,6 kg

ZĽAVA 28 %

ZĽAVA 25 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

sada        sada 4 farieb 1,32 € 0,89 € 33 % QHR-835.855

Sada 
zvýrazňovačov 
2822
• Univerzální zvýrazňovač vhodný aj na 

faxový a samopropisovací papier
• Fluorescenční inkoust
• Šírka stopy: 1,0–3,0 mm; 

zkosený hrot

ZĽAVA 33 %

4 tel.: 0800 223 223          informacie@officedepot.eu
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ZĽAVA 29 %

 1650 
 €

 9 99 
 €

 5 19 
 €

0–3 hodín

Dĺžka sedenia

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 23,30 € 16,50 € 29 % QHR-191.433

ks  modrá 23,30 € 16,50 € 29 % QHR-191.434

ks  červená 23,30 € 16,50 € 29 % QHR-191.435

ks  sivá 23,30 € 16,50 € 29 % QHR-191.436

Konferenčná 
stolička ISO N
• Stohovateľná  

konferenčná stolička
• Prevedenie černou ocelovou 

konštrukciou a odolným 
textilným čalúnením

• Stohovateľnosť: 4 stoličky
• Nosnosť: 120 kg

Zrnková káva
• Vynikajúca zrnková zmes 

juhoamerickej Arabiky 
a stredoafrickej Robusty

• Pomalé praženie dáva 
zmesi vyváženú harmonickú 
a dlhotrvajúcu chuť

• Hmotnosť: 1000 g

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 13,49 € 9,99 € 26 % QHR-781.637

ZĽAVA 26 %

Pákový  
zakladač A4
• Mramorový povrch s vytlačenou etiketou
• Šírka chrbta: 7,5 cm

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 1,20 € 0,79 € 34 % QHR-146.600

ZĽAVA 34 %

0 79 
 €

Prospektové  
obaly „U“  
závesné A4
• Hore otvorené, europerforácia 
• Vyrobené z polypropylénu

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal.100 ks 40 µm 1,99 € 1,15 € 42 % QHR-191.426

bal. 50 ks 55 µm 1,46 € 0,85 € 42 % QHR-191.428

ZĽAVA 42 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 24 rolí  biela 7,29 € 5,19 € 29 % QHR-314.126

Toaletný  
papier 
• Kvalitný biely dvojvrstvový 

toaletný papier z celulózy
• Úchyt pre ľahkú manipuláciu
• Návin rolky 18,0 m

ZĽAVA 

 29 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks polotučné 1,5 % tuku 0,85 € 0,58 € 32 % QHR-245.487

ks plnotučné 3,5 % tuku 0,95 € 0,73 € 23 % QHR-140.708

Trvanlivé  
mlieko
• Jemné mlieko  

vysokej kvality
• Objem: 1 l

od 0 58 
 €

od 0 85 
 €/bal.

ZĽAVA až
 32 %

5www.officedepot.sk/akciaVšetky ceny sú bez DPH.
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2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

WC blok 
Power Aktiv
• Závesný blok v podobe 4 guľôčok 

zaistí dokonalú čistotu a ochranu 
proti vodnému kameňu

• Dokonale osvieži; obsahuje 
čistiacu penu

• Hmotnosť: 50 g

Plastové 
značkovacie 
šipky
• Pevné záložky z ľahkého 

plastu v mixe farieb
• Rozmer: 12,0 x 45,0 mm

Nožnice
• Odolné nožnice na papier 
• Dľžka nožnic: 26 cm
• Záruka 10 rokov

Vrecká do košov
• Na bežný odpad, odolné, vodotesné
• Potravinársky nezávadné
• Objem: 60 l
• Balenie obsahuje 20 ks

Rýchloviazač A4
• S možnosťou vkladania do zakladačov
• Polypropylén s štvorčekovaným vzorom
• Kapacita 160 listov

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO Ocean Breeze 3,18 € QHR-700.481

2 ks + 1 ks ZADARMO Juicy Lemon 3,18 € QHR-769.494

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO  čierna 1,12 € QHR-321.310

2 ks + 1 ks ZADARMO  biela 1,12 € QHR-321.315

2 ks + 1 ks ZADARMO  modrá 1,12 € QHR-321.320

2 ks + 1 ks ZADARMO  červená 1,12 € QHR-321.325

2 ks + 1 ks ZADARMO  žltá 1,12 € QHR-321.335

2 ks + 1 ks ZADARMO  zelená 1,12 € QHR-321.340

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 3,58 € QHR-142.1126

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 7,58 € QHR-562.0077

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 7 µm 1,58 € QHR-993.146
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2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO kolmý 5,58 € QHR-531.706

Korekčný  
strojček
• Jednorazový korekčný strojček 

s ergonomickým úchopom
• Vyrobený zo 69% z recyklovaných materiálov
• Vhodný pre pravákov aj ľavákov
• Rovnomerné odmotávanie pásky; 

možnosť okamžitého prepísania
• Nezanecháva tiene na fotokópiách
• Dĺžka pásky: 6,0 m; šírka stopy: 5,0 mm

Papierové rozlišovače
• Vhodné pre všetky druhy zakladačov
• Rozmery: 10,5 × 24,0 cm (š × v); kartón 190 g/m²
• 100 ks v balení

akciová cena celkom akciový kód

2 bal.+1 bal. ZADARMO  modrá 6,58 € QHR-200.714

2 bal.+1 bal. ZADARMO  žltá 6,58 € QHR-200.712

2 bal.+1 bal. ZADARMO  oranžová 6,58 € QHR-200.735

2 bal.+1 bal. ZADARMO  zelená 6,58 € QHR-200.720

2 bal.+1 bal. ZADARMO  ružová 6,58 € QHR-200.744

2 bal.+1 bal. ZADARMO  mix farieb 6,58 € QHR-200.751

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 10 g 0,98 € QHR-122.2666

2 ks + 1 ks ZADARMO 20 g 1,38 € QHR-122.2780

2 ks + 1 ks ZADARMO 40 g 2,38 € QHR-122.2789

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 1,50 € QHR-152.7347

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO  mix farieb 0,78 € QHR-185.500

Lepiaca 
tyčinka
• Lepiaca tyčinka na papier, 

fotografie, pohľadnice
• Transparentná 

po zaschnutí
• Neobsahuje rozpúšťadlá

Lepiaca páska
• Takmer neviditeľná pri použití
• Popisovateľné, nežltne a nekrúti sa 
• Rozmer: 1,90 cm x 33,0 m

Guľôčkové pero Fruity
• Klasická prepisovačka s veselým farebným telom a gumovým úchopom
• Šírka stopy: 0,5 mm; modrá náplň

7www.officedepot.sk/akciaVšetky ceny sú bez DPH.
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akciová cena akciový kód

balík 500 hárkov A4  3,79 € QHR-120.471

Kancelársky papier  
Nautilus Refresh
• Multifunkčný papier vysokej kvality ponúka vďaka 

technológii ColorLok® mimoriadne ostrý text a sýte farby
• Prémiový, 30% recyklovaný papier vyrábaný 

sendvičovou metódou TRIOTEC®

• 5 balíkov v kartóne; balík 500 hárkov 80 g/m²
• Najmenšie predajné množstvo 5 balíkov

3 79 
 €/balík

akciová cena akciový kód

balík 500 hárkov A4  3,10 € QHR-643.9964

Kancelársky papier  
Eco-impact
• Vysoko kvalitný kancelársky papier pre čiernobielu a príležitostnú farebnú tlač
• O 13% menej odpadu oproti 80g papieru
• Unikátne vlastnosti eukaliptového vlákna umožňujú produkovať 

o 40% papieru viac pri rovnakom množstve dreva
• 5 balíkov v kartóne; 70 g/m²
• Najmenšie predajné množstvo 5 balíkov

3 10 
 €/balík

Belosť CIE

40 180
161

Belosť CIE

40 180
161
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

balík 500 hárkov A4 3,79 € 2,99 € 21 % QHR-145.3759

box 2 500 hárkov A4 18,49 € 13,99 € 24 % QHR-804.4459

balík 500 hárkov A3 7,92 € 5,99 € 24 % QHR-145.3802
Belosť CIE

40 180
153

od 2   99 
 €/balík

ZĽAVA až 24 %

Kancelársky  
papier Premium
• Značkový kancelársky papier špičkovej kvality 

a belosti pre fariebný tlač a kopírovanie
• Použitá technológia ColorLok® vám zaistí mimoriadne živé farby a sýtu čiernu
• U atramentových tlačiarní vďaka ColorLok® technológii 

výrazne usporíte náklady za cartridge
• S TearStrip komfortne otvoríte každý balík ľahko a rýchlo pomocou pásky
• Balík 500 hárkov A4 80 g/m2; 5 balíkov v kartóne

akciová cena akciový kód

10 balíkov + DARČEK 4,99 € QHR-122.440
Belosť CIE

40 180
170

DARČEK
menovka na 
batožinu LEGO®

akciová cena akciový kód

20 balíkov + DARČEK Universal A4 80 g/m² 4,19 € QHR-592.703

20 balíkov + DARČEK Expression A4 90 g/m² 5,29 € QHR-592.710

10 balíkov + DARČEK Universal A3 80 g/m² 7,39 € QHR-592.704

DARČEK
Millesimato Prosecco  
di Treviso Extra Dry (0,75 l)

Belosť CIE

40 180
169

Kancelársky papier Universal a Expression
• Prémiový papier najvyššej kvality
• Extra hladký povrch dodáva profesionálny vzhľad vašim dokumentom, 

predlžuje životnosť kopírok a tlačiarní, znižuje prevádzkové náklady
• Takmer 100% vylúčenie zasekávania v prístrojoch
• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne

Kancelársky papier Everyday
• Kvalitný kancelársky papier pre každodenné použitie a čiernobielu tlač 

na všetkých atramentových a laserových tlačiarňach a kopírkách
• 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne; 80 g/m²
• 2 500 hárkov v boxu

9Všetky ceny sú bez DPH. www.officedepot.sk/akcia
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PÁNSKA SADA  
LACOSTE EAU DE BLANC
• Elegantná a zároveň športová vôňa
• Zloženie: srdce - tuberóza, ylang-ylang; 

hlava - vetiver, semiš, živočíšna koža
• Sada obsahuje: toaletnú vodu 100 ml, 

deostick 75 ml, sprchový gél 50 ml

kód darčeka: 208.124

DÁMSKA SADA  
LACOSTE TOUCH OF PINK
• Svieža, hravá a vitálna, taká je vôňa Lacoste Touch of Pink
• Zloženie: srdce - jazmín, lístky fialky, mrkvová semienka; 

hlava - listy koriandra, krvavý pomaranč, kardamóm
• Sada obsahuje: 90 ml a 30 ml toaletné vody

kód darčeka: 208.125

Nakúp akékoľvek tonery 
a atramentové náplne

ľubovoľnej značky  
nad 275 € a vyber si 
darček podľa vlastného 
výberu

10 tel.: 0800 223 223          informacie@officedepot.eu
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OSOBNÁ VÁHA HUAWEI AH100
• Váha s analýzou telesných parametrov 
• Prepojenie s telefónom pomocou BT; podporované OS Android a iOS 
• Max. nosnosť 150 kg; min. merateľná hmotnosť 5 kg 
• Vypočíta BMI i BMR; udáva množstvo telesného tuku, svalov, kostí i vody 
• Sklenená vrchná doska 

kód darčeka: 907.301

FULL HD KAMERA DO AUTA  
S LCD DISPLEJOM
• Kamera do auta značky Forever zaznamená akékoľvek dianie pred a za 

vaším vozidlom. Súčasťou balenia je totiž predná aj zadná kamera 
• VR-200 sa môže pochváliť vysokou kvalitou pri Full HD rozlíšení 
• Kamera disponuje 2,7“ farebným LCD displejom a podporou pamäťových kariet 

až do kapacity 32 GB. Menu je kompletne v českej a slovenskej lokalizácii 
• Rozlíšenie Full HD, 5 Mpx, CMOS senzor; LED prisvecovanie 
• Rozhranie miniUSB, konektor na zadnú kameru 
• Podpora microSDHC až do 32 GB 
• Uhol záberu je 140° 
• Rozmer: 19,0 × 5,6 cm; hmotnosť: 54 g

kód darčeka: 907.177

NAVIGÁCIA NAVITEL F150
• GPS navigácia s 5" TFT displejom a pokročilými funkciami 
• Rozlíšenie displeja 480 × 272 pix
• Operačný systém Windows CE s predinštalovanými offline mapami 
• Presné hlasové pokyny, vizuálne inštrukcie, asistent 

jazdných pruhov i databáz SPEEDCAM 
• Časový výpočet trasy 
• Rozmery: 13,2 × 8,8 × 1,2 cm (š × v × h)

kód darčeka: 907.304

Vyber si svoj darček a kód uveď do poznámky v objednávke.
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Doplňte svoj šatník
o produkty dizajnového radu

 A  Dosky s chlopňami a gumičkou A4
• Plastové dosky s tromi chlopňami a gumičkou 
• Materiál polypropylén, hrúbka 0,5 mm 
• Roztiahnuteľný chrbát až 3,0 cm; kapacita 250 listov

 B  Krúžkový zakladač A4
• Štvorkrúžkový zakladač z extra silného polypropylénu 
• O-mechanika 15,0 mm 
• Kapacita 70 listov; šírka chrbta 2,0 cm 

 C  Pákový zakladač A4
• S vonkajším pastelovým a vnútorným čiernym lamino poťahom 
• Radokrúžky proti samovoľnému roztváraniu 
• Kapacita 670 listov; šírka chrbta 7,0 cm

 D  Blok A5
• Kvalitný blok s krúžkovou väzbou s pevnými doskami 

z polypropylénu s dlhou životnosťou 
• Linajkový s perforáciou; 60 listov, 70 g/m² 

 E  Prospektové obaly A4
• Pevné hladké obaly hrúbky 75 μm 
• 100 ks v balení

 A

 B

 C  D

 E

mix nad 11,40 € + DARČEK akciový kód

 A ks dosky s chlopňami A4  modrá QHR-251.920

 A ks dosky s chlopňami A4  zelená QHR-251.922

 A ks dosky s chlopňami A4  ružová QHR-251.921

 A ks dosky s chlopňami A4  žltá QHR-251.923

 A ks dosky s chlopňami A4  fialová QHR-251.924

 B ks štvorkrúžkový zakladač A4  modrá QHR-170.720

 B ks štvorkrúžkový zakladač A4  zelená QHR-170.722

 B ks štvorkrúžkový zakladač A4  ružová QHR-170.721

 B ks štvorkrúžkový zakladač A4  žltá QHR-170.723

 B ks štvorkrúžkový zakladač A4  fialová QHR-170.724

 C ks pákový zakladač A4  modrá QHR-170.100

 C ks pákový zakladač A4  zelená QHR-170.102

 C ks pákový zakladač A4  ružová QHR-170.101

 C ks pákový zakladač A4  žltá QHR-170.103

 C ks pákový zakladač A4  fialová QHR-170.104

 D ks blok A5  modrá QHR-115.505

 D ks blok A5  zelená QHR-115.506

 D ks blok A5  ružová QHR-115.507

 D ks blok A5  žltá QHR-115.508

 D ks blok A5  fialová QHR-115.509
 E bal. prospektové obaly A4  číra QHR-550.761

Objednaj produkty radu Pastelini
nad 11,40 € a získaj DARČEK! DARČEK

blok s gumičkou 
Pastelini A6 

Doplňte svoj šatník
o produkty dizajnového radu
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Dosky s chlopňami 
a gumičkou A4
• Trojchlopňové dosky na dokumenty 
• Príjemný Soft Touch povrch 
• Zaoblené rohy, silný kartón 320 g/m²
• Šírka chrbta až 2 cm

Pákový zakladač A4
• Vyrobený z kvalitného kartónu, na prednej strane 

potiahnutý farebnou PP fóliou, vo vnútri papier
• Šírka chrbta: 7,5 cm

Duraswing®  
dosky s klipom  
A4
• PP dosky s farebným, 

výkyvným, plastovým klipom 
• Vhodné na archiváciu a prezentáciu 

nedierovaných dokumentov 
• Jednoduché a rýchle zakladanie 

a vyberanie dokumentov 
• Kapacita 30 listov A4 
• Balenie obsahuje 5 ks 

Prešpánový  
odkladací obal  
na dokumenty A4
• Vyrobené z pevného kvalitného 

prešpánu 350 g/m²
• Limitovaná edícia
• Veľká výdrž, stálofarebné
• Rozmery: 32,0 × 23,0 × 3,0 cm 
• Balenie obsahuje 20 ks

Pákový 
zakladač A4
• Príjemný Soft Touch povrch 
• Prémiová mechanika zn. ELBA 
• Zaoblený chrbát šírka 7 cm 

akciový kód

6 ks + DARČEK  žltá QHR-173.430

6 ks + DARČEK  modrá QHR-173.431

6 ks + DARČEK  ružová QHR-173.432

6 ks + DARČEK  tyrkysová QHR-173.433

akciová cena akciový kód

bal. 5 ks  mix farieb 4,98 € QHR-102.372

akciová cena akciový kód

bal. 20 ks  svetlo modrá 11,40 € QHR-138.130

bal. 20 ks  ružová 11,40 € QHR-138.131

bal. 20 ks  fialová 11,40 € QHR-138.132

bal. 20 ks  čierna 11,40 € QHR-138.133

akciový kód

3 ks + DARČEK  čierna QHR-170.300

3 ks + DARČEK  modrá QHR-170.301

3 ks + DARČEK  ružová QHR-170.302

3 ks + DARČEK  tyrkysová QHR-170.303

€498
€1140

DARČEK
švajčiarske 
bonbóny Halter 
citrusové (40 g)

DARČEK
švajčiarske 
bonbóny Halter 
citrusové (40 g)

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  biela 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.100

ks  čierna 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.200

ks  červená 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.300

ks  modrá 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.400

ks  zelená 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.500

ks  žltá 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.600

ks  sivá 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.777

ks  fialová 2,29 € 1,69 € 26 % QHR-111.800

€169

ZĽAVA 26 %
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Skartovač Fellowes 225Ci, rez na častice 3,9 × 38 mm  821.605

Skartovač Fellowes 225I, rez na prúžok 5,8 mm  821.505

Skartovač Fellowes 225Mi, rez na mikročastice 2 × 12 mm  701.8792

Skartovač Fellowes 325Ci, rez na častice 4 × 38 mm 490.7196

Skartovač Fellowes 325i, rez na prúžok 5,8 mm  701.8799

Skartovač Fellowes 425Ci, rez na častice 4 × 30 mm  701.8778

Skartovač Fellowes 425i, rez na prúžok 5,8 mm  701.8771

Skartovač Fellowes 60Cs, rez na častice 4 × 50 mm  740.203

Skartovač Fellowes 70S, rez na prúžok 5,8 mm   701.8813

Skartovač Fellowes 90S, rez na prúžok 5,8 mm   644.7924

Skartovač Fellowes 99Ci, rez na častice 4 × 38 mm  562.0725

Skartovač Fellowes 99Ms, rez na mikročastice 2 × 14 mm   701.8820

Skartovač Fellowes AutoMax 130C, častice 4 × 51 mm  701.130

Skartovač Fellowes AutoMax 200C, častice 4 × 38 mm  701.200

Skartovač Fellowes MS-450M, rez na mikročastice 2 × 8 mm 378.250

Skartovač Fellowes W-1C, rez na častice 4 × 35 mm  701.8729

Skartovač Fellowes W-61Cb, rez na častice 4 × 50 mm  701.8736

Skartovač Fellowes W-73Ci, rez na častice 4 × 38 mm  701.8743

Skartovač Fellowes W-79Ci, rez na častice 4 × 38 mm 701.8750

Opierka chrbtová Fellowes Mesh, čierna 530.3358

Opierka chrbtová Fellowes Ultimate, čierna 496.6155

Podložka Fellowes s motívom - kúpeľné kvety 519.2046

Podložka Fellowes s motívom - listy 539.9694

Podložka Fellowes s motívom - pod morom 539.9658

Podložka Fellowes s motívom - vodopád 539.9679

Podložka gélová ku klávesnici Fellowes, čierna 485.8515

Podložka gélová pod myš Fellowes, čierna 485.8578

Podložka penová ku klávesnici Fellowes, tm. modrá 485.8596

Podložka penová ku klávesnici Komfort, čierna 485.8569

Podložka penová pod myš Fellowes Komfort, čierna 485.8506

Podložka penová pod myš Fellowes, tmavomodrá 485.8497

Stojan pod monitor Fellowes LCD/TFT, sivá 436.960

Stojan pod monitor Fellowes PLUS bez zásuvky 436.958

Stojan pod monitor Fellowes PLUS so 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 Fellowes I-Spire, biela 126.415

SKARTOVAČKY  akciový kód ERGONOMICKÉ DOPLNKY  akciový kód

Ženská, kvetinovo-ovocná vôňa je inšpirovaná 
umením zvádzania a neodolateľným krokom 
zbližovania. Táto luxusná a zmyselná vôňa je 
dokonalou partnerkou rovnomennej pánskej vône, 
pričom jej úlohou je prebudenie skrytej zvodnej 
sily v žene, ktorá ju nosí, a jej oslnivej príťažlivosti. 

Vôňa sa otvára tónmi broskyne a frézie, 
potom sa pozvoľna rozvinie tón osmantu a na 
záver vás pohltia pražené kakaové bôby. 

Sada obsahuje:
•  parfumovanú vodu 30 ml 
•  telové mlieko 100 ml 

Odměň sa za nákup
akýchkoľvek produktov Fellowes  

nad 400 €!

DARČEK
dámska sada  
Hugo Boss The Scent
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• Obľúbená vôňa, ktorá vo Vás 
vyvolá vzpomienku na leto 

• Svieže tóny mäty a citrónu 
• Sada obsahuje parfémovanú vodu 

30 ml a telové mlieko 75 ml

Odměň sa za nákup

Nakúp skartovačky
 značky Rexel, HSM a Dahle  
 nad 400 € a získaj DARČEK!

DARČEK
darčeková sada Giorgio 
Armani Acqua di Gioia
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mix 3 ks + DARČEK akciový kód

ks  modrá QHR-147.162

ks  čierna QHR-147.163

akciový kód

6 ks + DARČEK číra QHR-790.620

6 ks + DARČEK  hnedá QHR-790.621

akciový kód

3 ks + 2 ks ZADARMO   3 farby QHR-401.559

akciový kód

sada + DARČEK 25 farieb QHR-854.180

akciový kód

sada + DARČEK     4 farby QHR-548.500

Guľôčkové pero Atlantis
• S plne pogumovaným telom na pohodlné držanie
• Pružný polstrovaný hrot 
• Dokumentový atrament, 2x hladšie písanie 
• Šírka stopy: 0,4 mm 

Pero Super Grip G
• Guľôčkové pero s atramentom 

na skutočne rýchle písanie 
• Nová generácia atramentu 
• Ergonomická úchopová zóna 
• Píše podľa farby tela 
• Šírka stopy: 0,27 mm 
• Limitovaná edícia 

Sada fixiek Pen 68
• Prémiová vláknová fixka s tlakuodolným  

hrotom a náplňou na vodnej báze 
• Vysoká odolnosť proti vysychaniu – 

vydrží až 24 hodín bez vrchnáka 
• Každá potlač obalu je originálna, 

foto je ilustračné 
• Šírka stopy: 1,0 mm 

Permanentný popisovač 2846
• Na písanie na porézne i neporézne materiály 
• Atrament na alkoholovej báze 
• Šírka stopy: 1,0 mm; guľatý hrot

Baliaci páska Strong
• Spoľahlivá a vysoko kvalitná lepiaca páska s nehlučným odvíjaním 

so silnou lepivosťou pre stredne ťažké a ťažké kartóny 
• Odolná proti vysokým teplotám, UV-žiareniu a starnutiu 
• Obsahuje ekologicky šetrné akrylátové lepidlo bez rozpúšťadiel 
• Hrúbka: 45 μm 
• Rozmer: 50,0 mm × 66,0 m

DARČEK
telové mlieko do sprchy Nivea 
In-Shower Body Milk (80 ml)

DARČEK
modré guľôčkové  
pero Atlantis

DARČEK
STABILO® BOSS®  
MINI Funnimals (3 ks)

DARČEK
zvýrazňovač Highlighter  
Flexi (mix farieb)

3+2ZADARMO
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mix nad 8 € + DARČEK akciový kód

ks  žltá edding 24 QHR-305.217

ks  oranžová edding 24 QHR-305.216

ks  zelená edding 24 QHR-305.218

ks  ružová edding 24 QHR-305.213

sada  4 farby edding 24 QHR-305.219

ks  žltá náhradný atrament edding 28 QHR-305.212

ks  čierna edding 28 QHR-357.555

ks  modrá edding 28 QHR-357.556

ks  červená edding 28 QHR-357.557

ks  zelená edding 28 QHR-357.558

sada     4 farby edding 28 QHR-357.559

ks  čierna náhradný atrament edding 28 QHR-357.490

ks  modrá náhradný atrament edding 28 QHR-357.491

ks  červená náhradný atrament edding 28 QHR-357.492

ks  zelená náhradný atrament edding 28 QHR-357.493

akciová cena akciový kód

ks 16 GB 5,40 € QHR-920.7187

ks 32 GB 9,90 € QHR-258.2956

akciový kód

ks + DARČEK  čierna QHR-224.935

ks + DARČEK  modrá QHR-224.934

zošívačka dierovačka

ks + DARČEK  svetlo modrá QHR-147.260 QHR-147.270

ks + DARČEK  svetlo zelená QHR-147.261 QHR-147.271

ks + DARČEK  ružová QHR-147.262 QHR-147.272

ks + DARČEK  oranžová QHR-147.263 QHR-147.273

od 540 
 €

akciová cena akciový kód

ks 4,99 € QHR-530.125

Zošívačka Softpress
• Ľahké zošívanie bez námahy 
• Zošívanie bez zasekávania drôtikov; 

šetrí až 40 % miesta v zakladači 
• Možno používať iba s drôtikmi Leitz Softpress (172.584) 
• 10 rokov záruka (pri použití drôtikov Leitz) 
• Súčasťou balenia 200 drôtikov 
• Rozmery: 4,4 × 6,5 × 14,9 cm (š × v × h) 
• Výkon: 30 listov; horné plnenie 

Dierovačka a zošívačka
• Zošívačka s kovovou konštrukciou a ergonomickým 

protišmykovým povrchom 
• Typy zošívania: uzatvorené, otvorené, horné plnenie drôtikov 
• Hĺbka vkladania: 6,3 cm; výkon 25 listov 
• Spoľahlivá celokovová dierovačka 
• Príložník pre štandardné formáty A4, A5, A6; výkon 20 listov

 4 99 
 €

Pri kúpe 5 a viac ks cena 419 €!

DARČEK
organizačný blok  
Leitz WOW A4

DARČEK
sada 10 ks štetcových 
fixiek na krasopis ICO

DARČEK
detoxikačný čaj 
Nobilis Tilia

Nakúp produkty radu edding EcoLine
v ľubovoľnom mixe nad 8 €  
a získaj DARČEK!

USB Flash Disk
• Pamäťové médium na ukladanie a prenos dát
• Univerzálne použitie s USB portmi 1.1 a 2.0
• Kompatibilný s Windows® XP/ Vista®/7–10, Mac OS® X 10.5+, Linux®

• Biele prevedenie, ochranné púzdro

Gélová podložka 
pod myš
• Podložka zápästia potiahnutá 

príjemnou tkaninou s lycrou 
a vyplnená gélom

• Neposúva sa po stole
• Dodávame aj podložky ku klávesnici, 

v rovnakej čiernej farbe
• Rozmery: 19,0 x 22,0 cm (š x v)
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akciový kód
 A  ks + 1 ks DARČEK 24 litrov QHR-338.750
 B  ks + 2 ks DARČEK 60 litrov QHR-338.752

akciový kód

ks + DARČEK univerzálna QHR-686.925

ks + DARČEK vodoodolná QHR-686.926

ks + DARČEK na sklo a kovy QHR-686.927

ks + DARČEK na drevo QHR-686.928

ks + DARČEK na gumu a kožu QHR-686.929

ks + DARČEK na plasty QHR-686.930

ks + DARČEK na tkaniny QHR-686.931

ks + DARČEK na vonkajšie použitie QHR-686.932

rozmer (mm) ks na hárku akciový kód

bal. 100 ks + DARČEK snímateľné 210,0 × 297,0 1 QHR-723.218

bal. 800 ks + DARČEK snímateľné 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) QHR-400.701

bal. 100 ks + DARČEK permanentné 210,0 × 297,0 1 QHR-723.251

bal. 400 ks + DARČEK permanentné 105,0 × 148,0 4 (2 × 2) QHR-723.250

akciový kód

3 ks + DARČEK 50 g QHR-215.584

5 ks + DARČEK gél 8 g QHR-308.129

akciový kód

ks + DARČEK QHR-308.136

Plastový box Heavy Duty
• Pre ukladanie a usporiadanie spotrebného materiálu
• Dokonale chráni proti vlhkosti, prachu či zdeformovanie
• Bezpečné a stabilné stohovanie
• Pevné steny s výstužou - odolá tlaku 350 kg (A) a 630 kg (B)
• 2 pevné úchyty slúžia na uzatváranie veka
• Možno uzamknúť visiacim zámkom pre ochranu dokumentov
• Materiál polypropylén; 100% recyklovateľný

Biele etikety A4, A6, A7
• Snímateľné etikety sú vhodné pre použitie tam, kde je nutné etiketu následne 

odstrániť bez problémov zo zvyškov lepidla, napr. aplikácie na sklo a lesklé povrchy
• Lesklé permanentné etikety upútajú pozornosť a pôsobia luxusne
• Etikety sú vhodné pre laserovú tlač, snímateľné aj pre atramentovú

DARČEK
balzam na pery Nivea Lip  
Butter, malina (19 ml) 

DARČEK
telové mlieko Afrodita  
s Aloe vera (250 ml)

Stolný odvíjač
• Konštrukcia odvíjača umožňuje 

jednoduché ovládanie jednou rukou 
• Pre pásku TesaFilm o šírke 

max. 19 mm a dĺžke do 33 m 
• Vrúbkovaná britva na presné rezanie; 

jedinečná protišmyková podložka 
na stabilnú polohu na stole 

• Vyrobený zo 100% recyklovaného plastu

Univerzálné lepidlo
• Vhodné na lepenie savých aj nesavých 

materiálov, pre interiér i exteriér
• Vhodný na tieto materiály: kov, sklo, keramika, 

drevo, korok, koža, papier, tvrdené PVC, ...

Obojstranné lepiace pásky
• Vyvinuté japonskou spoločnosťou Nichiban, ponúka riešenie na každú príležitosť 

DARČEK
šampón SCHAUMA Power 
Volume (250 ml)

DARČEK
sušienky Oreo  
Original (44 g)

DARČEK
darčekové balenie pivných 
špeciálov Ferdinand (3x 0,33 l)

 A

 B
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akciová cena celkom akciový kód

4 ks + 1 ks ZADARMO A4+ 21,96 € QHR-794.172

4 ks + 1 ks ZADARMO A5+ 15,96 € QHR-794.174

akciový kód

ks + DARČEK linajkový QHR-794.200

akciový kód

ks + DARČEK QHR-211.394

akciová cena akciový kód

15 ks + DARČEK 10 g 0,69 € QHR-342.010

10 ks + DARČEK 20 g 1,10 € QHR-342.020 

5 ks + DARČEK 40 g 1,99 € QHR-342.040 

Blok  
International A5+
• Exkluzívny blok s drôtenou väzbou 

a laminovanými doskami z kartónu
• Umožňuje písanie na dokonale rovnej podložke
• Každý list má perforáciu a 6 otvorov na založenie do zakladača
• Súčasťou je mapa sveta s rozdelením na časové 

zóny a s telefónnymi kódmi krajín
• 80 listov, 80 g/m²

Lepiaca pečiatka
• Spoľahlivo a trvalo nalepí ľahké predmety, 

ako sú papiere či fotografie 
• Lepenie s ňou je rýchle a jednoduché - čistá 

alternatíva k tradičnému lepeniu 
• Plocha lepidla: 8,4 × 8,4 mm 
• 1 100 použití 

Notebook
• Vysoko kvalitný krúžkový blok 

s mäkkými doskami z kartónu 
s laminovaným povrchom

• U formátu A4+ sú stránky perforované 
a majú dierovanie, formát A5+ má 
stránky iba perforované bez dierovania

• Dodávame v mixe farieb 
oranžovej a čiernej

• 80 listov, 80 g/m², linajkový

Silno lepiace bločky 
• Samolepiace bločky vo veselých farbách
• Pre opakované použitie

Lepiaca tyčinka 
• Na papier, kartón, fotografie
• 90% lepiacej hmoty je vyrobené z obnoviteľných zdrojov
• Nevysychá - min. trvanlivosť 2 roky
• Vyprateľná pri 30°C
• Neobsahuje rozpúšťadlá

4+1ZADARMO

DARČEK
sprchový gél  
FA Divine (250 ml)

DARČEK
sprchový gél Nivea  
Creme Care (250 ml)

Nakúp Post-it silno lepiace bločky 
v ľubovolnom mixe nad 13 € a získaj DARČEK!

mix nad 13 € + DARČEK akciový kód

bal. 2 ks  neónová zelená/fuchsie 127,0 × 203,0 mm QHR-899.515

bal. 6 ks  Bangkok 76,0 × 76,0 mm QHR-700.200

bal. 6 ks  Bora Bora 76,0 × 76,0 mm QHR-700.201

bal. 6 ks  Rio 76,0 × 76,0 mm QHR-700.202

bal. 6 ks  Marrakéš 76,0 × 76,0 mm QHR-700.204

bal. 6 ks  Miami 76,0 × 76,0 mm QHR-700.205

bal. 6 ks  špargľová 76,0 × 76,0 mm QHR-323.110

DARČEK
telový sprej Avon 
(mix vôní)

DARČEK
guľôčkové pero Pilot 
Super Grip, neón modré
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Flipchart Profi
• S lakovanou magnetickou popisovateľnou tabuľou
• Dve výklopné magnetické ramená umožňujú naraz prezentovať na troch papieroch 
• V spodnej časti držiaky na popisovače 
• Nastaviteľná výška: min. 112,0 cm; max. 205,0 cm

Čistiace prostriedky k tabuliam 
• Čistiaci sprej - čistiaci prostriedok na biele tabule, obsahuje alkohol, objem 250 ml
• Vlhké utierky - pre jednoduché a rýchle stieranie tabule

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 78,49 € 53,90 € 31 % QHR-191.421

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks čistiaci sprej 4,79 € 2,99 € 38 % QHR-343.5641

bal. vlhké utierky 3,99 € 2,35 € 34 % QHR-159.8711

 53 90 
 €

ZĽAVA 31 %

od 6 49 
 €

od 2 35 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  90,0 × 60,0 cm (š × v) 10,49 € 6,49 € 38 % QHR-191.423

ks 120,0 × 90,0 cm (š × v) 19,50 € 13,50 € 31 % QHR-191.424

ZĽAVA až
 38 %

ZĽAVA až
 38 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks 11,99 € 7,65 € 36 % QHR-265.0065

 7 65 
 €

ZĽAVA 36 %
Korková nástenka
• S doskou z pravého korku; kvalitný drevený rám
• Dodávame s montážnymi prvkami

Bloky pre flipchart 
• Vyrobené z papiera 50 g/m²
• Blok obsahuje 20 listov
• Rozmery: 65,0 × 98,0 cm (š × v)
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formát hrúbka (µm) akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A4 2× 80 40,98 € QHR-747.800

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A4 2× 100 45,98 € QHR-748.000

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A4 2× 125 54,98 € QHR-748.100

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A3 2× 80 78,98 € QHR-748.500

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A5 2× 80 23,98 € QHR-749.200

2+1ZADARMO

Magnetická lakovaná tabuľa
• Kvalitný hliníkový rám s plastovými rohmi
• Súčasťou je polička na odkladanie popisovačov či magnetov 
• Dodávame s montážnymi prvkami
• Rozmery: 120,0 × 90,0 cm (š × v)

Popisovač na biele tabule 
• S pumpičkou zabezpečujúcou prísun atramentu do hrotu 
• Dĺžka stopy: 1 200 m; nahradí až 4 bežné popisovače 
• Šírka stopy: 6,0 mm; flexibilný hrot 

Laminátor Home Office
• Vo farbách WOW vhodný pre malé kancelárie a domáce občasné použitie
• Laminátor je pripravený na prevádzku počas 3 minút
• LED kontrolka a akustický signál upozorní na možnosť začatia laminácie
• Sila laminovacej fólie 2x 80 - 2x 125 µm
• Súčasťou je štartovacie balenie laminovacích vreciek Leitz
• Rozmery A4: 37,0 × 7,6 × 12,8 cm (š × v × h)
• Hmotnosť: 1,37 kg

mix 30 ks + DARČEK akciový kód

ks  čierna QHR-530.186

ks  modrá QHR-530.188

ks  červená QHR-530.187

ks  zelená QHR-530.189

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 41,99 € 23,– € 45 % QHR-265.5966

akciová cena akciový kód

ks  sivá 45,99 € QHR-388.908

ks  ružová 45,99 € QHR-388.902

ks  modrá 45,99 € QHR-388.904

ks  zelená 45,99 € QHR-388.906

 45 99 
 €

 23 
 €

ZĽAVA 45 %

DARČEK
sada 4 popisovačov  
Maxiflo Flex-Feel

Laminovacie kapsy  
so smerovacou technológiou
• Prémiové laminovacie kapsy s jedinečnou smerovacou technológiou
• Na kapsách sú umiestnené šípky, ktoré určujú 

správny smer vloženia kapsy do laminátora
• 100 ks v balení; lesklé
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Bedrová
opora

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

Synchro
mechanizmus

Výška
operadla

Nastavenie
protiváhy

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

 ks  čierna 174,90 € 119,– € 32 % QHR-329.5893

 ks  modrá 174,90 € 119,– € 32 % QHR-329.7292

ZĽAVA 32 %

ZĽAVA 29 %

 119 
 €

 65 
 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 149,– € QHR-200.277

Bedrová
opora

Nastavenie
protiváhy

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

Synchro
mechanizmus

 149 
 €

od 34 
 €

akciová cena akciový kód

 A  ks Vanity  čierna 34,– € QHR-402.863

 B  ks Vanity Plus  čierna 36,50 € QHR-402.864

 B  ks Vanity Plus  sivá 36,50 € QHR-402.865

 B  ks Vanity Plus  modrá 36,50 € QHR-402.866

 B  ks Vanity Plus  červená 36,50 € QHR-402.867

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  krémová 91,70 € 65,– € 29 % QHR-704.4529

ks  čierna 91,70 € 65,– € 29 % QHR-704.4536

Konferenčna stolička  
Vanity a Vanity Plus
• S látkovým sedákom a operadlom zo sieťoviny
• Vanity Plus je vrátane plastových podrúčok
• Chrómovaná podnož a moderný vzhľad
• Stohovateľnosť 5 stoličiek, oteruvzdornosť 60 000 cyklov
• Záruka: 3 roky
• Nosnosť: 120 kg

Konferenčné  
kreslo Rím N
• S luxusným hlbokým čalúnením 
• Štýlové s chrómovanými detailmi a kontrastným lemovaním 
• Pevné podrúčky s polstrovaním 
• Nosnosť: 110 kg 0–3 hodín

Dĺžka sedenia

 A

 B

Kancelárska stolička Solid
• So sieťovinou na operáku a látkou na sedáku 
• Vysoký operák s nastaviteľným podhlavníkom 
• 2D nastaviteľné područky sú sučasťou stoličky 
• Synchrónny mechanizmus s niekoľkonásobnou 

aretáciou a nastavením protiváhy 
• Nosnosť: 120 kg 

Kancelárska  
stolička Eiger 
• So špeciálnym ortopedickým dizajnom sedadla a širokým 

ergonomicky tvarovaným operadlom, ktoré umožňuje zdravé sedenie
• Výškovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky
• Kolieska na mäkké podlahy
• Vyrobené v Nemecku
• Nosnosť: 110 kg
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 74 
 €

 42 
 €

 57 
€

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks   čierna / sivá 100,90 € 74,– € 27 % QHR-200.321

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

ZĽAVA 27 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 56,60 € 42,– € 26 % QHR-704.4592

ks  modrá / čierna 56,60 € 42,– € 26 % QHR-508.7462

ks  zelená / čierna 56,60 € 42,– € 26 % QHR-508.7434

bal. 2 ks podrúčky pevné 11,50 € 7,50 € 35 % QHR-508.7399

Kancelárska  
stolička Ness
• S poťahom zo sieťoviny na chrbtovom operadle, vrátane bedrovej 

podpory pre pohodlné a hygienické sedenie
• Sedák je vždy čierny
• Pevné podrúčky nie sú súčasťou stolička, objednávajte zvlášť
• Nosnosť: 110 kg

ZĽAVA 26% ZĽAVA 21%
3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Nastavenie
protiváhy

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

 39 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 61,– € 39,– € 36 % QHR-191.398

bal. 2 ks pevné podrúčky 11,50 € 6,99 € 39 % QHR-191.396

ZĽAVA 36 %

Hojdací
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

Výška
stoličky

Kancelárska stolička Austin
• So sieťovaným chrbtovým operadlom, ktorého tvar umožňuje kedykoľvek 

si pretiahnuť chrbtové svaly a tým eliminovať bolesti v oblasti chrbta
• Sedák je vždy čierny
• Pevné plastové podrúčky sú súčasťou stoličky
• Nosnosť: 110 kg

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna / sivá 72,10 € 57,– € 21 % QHR-684.0099

ks  čierna / čierna 72,10 € 57,– € 21 % QHR-562.2768

ks  zelená / čierna 72,10 € 57,– € 21 % QHR-684.0090

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Kancelárske kreslo Miami
• Textilné kreslo (poťah 100% polyester) s vysokým 

operadlom a oceľovými čalúnenými podrúčkami
• Nosnosť: 120 kg

Kancelárska  
stolička Merut
• Vysoké operadlo zo sieťoviny
• Horná časť operadla je spevnená umývateľným PVC
• Hojdací mechanizmus
• Pevné podrúčky nie sú súčasťou 

stoličky, objednávajte zvlášť
• Nosnosť: 110 kg
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 119,40 € 85,– € 29 % QHR-704.4515

Kancelárske  
kreslo Akris
• Pohodlné kancelárske kreslo z lepenej kože 

s luxusným čalúnením pre maximálne pohodlie
• Štýlové chrómované detaily
• Pevné podrúčky s polstrovaním sú súčasťou kresla
• Nosnosť: 110 kg

ZĽAVA 29 %

 85 
 €

Výška
stoličky

Synchro
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

Výška
operadla

Bedrová
opora

Posuv
sedadla

 184 
  €

akciová cena akciový kód

ks stolička  modrá 184,– € QHR-444.626

ks stolička  tmavo sivá 184,– € QHR-444.627

ks stolička  čierna 184,– € QHR-444.628

ks opierka hlavy  modrá 29,– € QHR-444.629

ks opierka hlavy  tmavo sivá 29,– € QHR-444.630

ks opierka hlavy  čierna 29,– € QHR-444.631

akciová cena akciový kód

ks  čierna 147,– € QHR-444.634

ks  čierna / sivá 147,– € QHR-444.635

Kancelárska  
stolička Edge
• S uhlovo nastaviteľným podhlavníkom
• Operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou
• Nastavenie výšky operadla so systémom up-down
• Synchrónny mechanizmus s niekoľkonásobnou aretáciou 

a nastavením sily protiváhy; chrómovaná oceľová báza
• Mechanizmus na nastavenie hĺbky sedáku
• Nosnosť: 130 kg

Nastavenie
protiváhy

Výška
operadla

Výška
podrúčok

Bedrová
opora

Posuv
sedadla

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Kancelárska  
stolička Above
• Moderne dizajnovaná stolička
• Sieťovina na operadle a flexibilné opierke hlavy
• Synchrónny mechanizmus s aretáciou a nastavením sily protiváhy
• Výškovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky
• Výškovo nastaviteľná bedrová opierka
• Nosnosť: 120 kg

akciová cena akciový kód

ks  čierna 147,– € QHR-200.278

ks  modrá 147,– € QHR-200.279

ks  bordó 147,– € QHR-200.280

Nastavenie
protiváhy

Bedrová
opora

Výška
podrúčok

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Bedrová
opora

Výška
stoličky

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

 147 
€

€147

Kancelárska  
stolička Omnia
• Operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou
• Voliteľná opierka hlavy s výškovým a uhlovým nastavením
• Prešívané čalúnenie, na sedadle je použitá studená pena  

s vysokou životnosťou
• Nosnosť: 130 kg
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Stolička Merut k nábytku Hobis  
za každých 275 €
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KANCELÁRSKY NÁBYTOK 
HOBIS
• Nadčasové, atraktívne, variabilné zariadenie kancelárie
• Kvalitný český kancelársky nábytok v ôsmich farebných 

variáciách
• 5 typových rad pracovných a rokovacích stolov (UNI, FLEX, 

GATE, CROSS, MOTION ERGO), zásuvkové kontajnery, 2 typové 
rady skríň (STRONG, DRIVE) a široká paleta doplnkov

Stoly Flex
• elegantný dizajn 

a originalita 
technického  

riešenia   

Stoly Cross
• vysoká odolnosť  

a praktická 
využiteľnosť

Stoly UNI
•  jednoduchá 

a minimalistická 
konštrukcia

Stoly  
Motion Ergo

•  elektricky výškovo 
nastaviteľné

Stoly Gate
•  nadčasový dizajn 

a užívateľská 
ústretovosť            

Skrine Drive
• dôraz  

na funkčnosť 
a cenu 

Viac informácií s ponukou kancelárskeho  
nábytku Hobis nájdete na  

www.officedepot.sk/kancelarsky-nabytek-hobis

Skrine Strong
• vysoká nosnosť 

políc a pevnosť 
konštrukcie 

Stolička Merut k nábytku Hobis  
za každých 275 €

ROZDÁVAME STOLIČKY ZADARMO!



Smotana  
do kávy
• Kvalitné smotánky do 

kávy v kalíškoch 
• Obsah tuku: 10 %
• Obsah kalíška: 10 g

Oblátka
• Guľatá čokoládová oblátka 

v štyroch obľúbených 
príchutiach - červená: horká 
s orieškami, modrá: kokosová 
s mliečnou čokoládou, žltá: 
biela s čokoládovou náplňou 
a zelená: oriešková

• Hmotnosť: 30 g

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 200 ks 2,79 € 1,89 € 32 % QHR-875.200

bal. 1 000 ks 10,99 € 7,49 € 32 % QHR-875.100

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks pomaranč 1,29 € 0,99 € 23 % QHR-698.998

ks marhuľa 1,29 € 0,99 € 23 % QHR-283.584

ks lesné ovocie 1,29 € 0,99 € 23 % QHR-283.585

ks malina 1,29 € 0,99 € 23 % QHR-283.583

akciová cena akciový kód

bal. 10 ks 0,45 € QHR-848.605

akciová cena akciový kód

ks horká 0,35 € QHR-352.280

ks mliečná 0,35 € QHR-352.281

ks biela 0,35 € QHR-352.282

ks oriešková 0,35 € QHR-352.283

ZĽAVA 32 %

 0 99 
 €

 0 35 
 €

 0 45 
 €

od 189 
 €/bal.

od 3 40 
 €

od 2 65 
 €

Instantná 
káva
• Obľúbená instantná káva 

s nezameniteľne silnou 
a plnou kávovú chuťou 
s príjemným arómou

akciová cena akciový kód

ks 100 g Classic 2,65 € QHR-879.256

ks 200 g Classic 3,99 € QHR-825.746

ks 100 g Gold 4,59 € QHR-485.285

ks 200 g Gold 5,75 € QHR-254.326

Čaj
• Kvalitný ceylonský 

čaj v praktickom 
veľkom balení 

• Vrecká s prebalom

akciová cena akciový kód

bal. 100 ks Ranní 3,40 € QHR-343.690

bal. 100 ks zelený s citrónom 4,80 € QHR-461.944

bal. 100 ks čierny Earl Grey 4,80 € QHR-461.923

Čokopiškoty
• Piškóty s čokoládou a želé 

s chuťou malín, pomarančov, 
marhúľ alebo lesného ovocia

• Hmotnosť: 147 g

ZĽAVA 

 23 %

Cukor 
v roličkách
• Hygienicky balené cukry
• Hmotnosť sáčku: 4 g
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 8 ks 0,5 l neperlivá 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-878.295

bal. 8 ks 0,5 l jemne perlivá 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-878.294

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-878.298

bal. 6 ks 1,5 l jemne perlivá 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-878.299

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 6 ks 1,5 l perlivá 4,29 € 3,29 € 23 % QHR-785.407

bal. 6 ks 1,5 l jemne perlivá 4,29 € 3,29 € 23 % QHR-393.749

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 4,29 € 3,29 € 23 % QHR-393.748

Minerálná 
voda
• Prírodná 

pramenitá voda 
s obsahom 
prírodného horčíka

ZĽAVA 20 % ZĽAVA 23 %

Ochutená  
minerálná voda
• Nízko mineralizovaná 

ochutená voda
• Objem 1,5 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 6 ks pomaranč jemne perlivá 4,79 € 3,79 € 21 % QHR-579.356

bal. 6 ks citrón jemne perlivá 4,79 € 3,79 € 21 % QHR-632.014

bal. 6 ks malina neperlivá 4,79 € 3,79 € 21 % QHR-579.366

bal. 6 ks jahoda neperlivá 4,79 € 3,79 € 21 % QHR-579.386

Zelený čaj
• Zelený čaj s príchuťou 

citrónu a kaktusových plodov 
alebo citrónu a lychee

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 12 ks 0,5 l citrón a kaktus 10,99 € 7,99 € 27 % QHR-983.392

bal. 12 ks 0,5 l citrón a lychee 10,99 € 7,99 € 27 % QHR-994.114

bal. 6 ks 1,5 l citrón a kaktus 9,79 € 7,59 € 22 % QHR-983.391

bal. 6 ks 1,5 l citrón a lychee 9,79 € 7,59 € 22 % QHR-994.115

ZĽAVA až27 %

Džús 
a ovocná šťava
• 100% čistej džúsy a ovocné 

šťavy sú získavané z najlepších 
plodov bez pridania cukru

• Objem: 1,0 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks pomaranč 1,69 € 1,39 € 18 % QHR-548.785

ks jablko 1,69 € 1,39 € 18 % QHR-215.452

ks multivitamin 1,79 € 1,39 € 22 % QHR-540.545

ks hruška 1,79 € 1,39 € 22 % QHR-203.120

ks čierne ríbezle 1,79 € 1,39 € 22 % QHR-890.148

ks mango 1,79 € 1,39 € 22 % QHR-687.692

ZĽAVA až 22 %Sirup
• Výborné sirupy bez 

konzervačných látok
• Objem: 0,7 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks malina 2,79 € 2,19 € 21 % QHR-220.888

ks jahoda 2,79 € 2,19 € 21 % QHR-220.889

ks čerešňa 2,79 € 2,19 € 21 % QHR-220.890

ks pomaranč 2,79 € 2,19 € 21 % QHR-220.891

ZĽAVA 21 %

 0 55 
 €/fľaša

od 0 67 
 €/fľaša

139 
 €2 19 

 €

 0 63 
 €/fľaša

od 0 20 
 €/fľaša

ZĽAVA 21 %

Pramenitá 
voda
• Pramenitá voda Office 

Depot pochádza 
z Novohradských hôr

• Ideálna pre každodennú 
konzumáciu

27www.officedepot.sk/akciaVšetky ceny sú bez DPH.
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Original 1,0 l 1,19 € 0,99 € 17 % QHR-133.866

ks Original 5,0 l 5,29 € 3,99 € 25 % QHR-133.867

Prostriedok na 
umývanie podláh 
Mr.Proper
• Univerzálny prostriedok na umývanie 

podláh s bezpečnou hodnotou pH, vhodný 
pre širokú škálu povrchových materiálov 
vrátane lakovaného dreva a laminátu

• Objem: 1,0 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks citrón 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-300.158

ks zelené jablko 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-260.999

ks Sensitive 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-314.121

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Lemon 2,79 € 1,99 € 29 % QHR-507.866

ks Ocean 2,79 € 1,99 € 29 % QHR-507.869

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  premasťujúca 1,59 € 1,19 € 25% QHR-760.564

ks  regeneračná 1,59 € 1,19 € 25% QHR-760.565

ks  hydratačná 1,59 € 1,19 € 25% QHR-760.566

ks  antimikrobiálna 1,59 € 1,19 € 25% QHR-760.567

 159 
 €

ZĽAVA 20 %

199 
 €

119 
 €

 119 
 €

ZĽAVA 25 %

od 0  99 
 €

ZĽAVA až25 %

ZĽAVA 29 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks tekuté 250 ml 1,99 € 1,59 € 20 % QHR-553.169

ks tuhé 100 g 1,59 € 1,19 € 25 % QHR-363.685

Mydlo
• Mydlo s unikátnym zložením 

s veľmi príjemnou vôňou, 
zvlhčujúcimi účinkami 
a 1/4 hydratačného krému 
pokožku zjemní a zanechá 
ju krásne hladkú na dotyk

• Ponúkame v tuhej aj tekutej forme

€119od

ZĽAVA až
 25 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks jemný krém levanduľa 1,59 € 1,19 € 25 % QHR-218.546

ks jemný krém fresh 1,59 € 1,19 € 25 % QHR-154.999

ks písek Klasik 1,59 € 1,19 € 25 % QHR-155.000

Čistiaci krém 
a tekutý piesok
• Čistiaci krém a tekutý piesok na 

čistenie riadu, sporákov, umývadiel, 
vaní, záchodových mís, obkladačiek, 
smaltovaných predmetov a pod.

• Hmotnosť: 600 g

ZĽAVA  25 %5,29 AED

3,99 AED

25 %

Krém na ruky 
Indulona Profi
• Ochráni vaše ruky pred vysušovaním
• Tradičné 100ml balenie

Dezinfekčný 
prostriedok
• Zničí 99,9 % baktérií a vírusov vo vašom okolí
• Má bieliace účinky

Prostriedok  
na riad
• Tradičný prípravok na umývanie 

riadu v obľúbených vôňach
• Objem 900 ml
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Osviežovač 
vzduchu
• Unikátny, k prírode šetrný výrobok 

zo sviežou vôňou magnólie 
a čerešne alebo vodopádov

• Vďaka mechanickému rozprašovači 
v spreji bez hnacieho plynu 
uvolňuje vôňu prirodzenou cestou

• Objem: 345 ml

Hubky na riad
• Pevné spojenie abrazívne 

vrstvy s molitanom
• 10 ks v balení

Rýchloutierka
• Viacúčelové - vhodné pre utieranie 

všetkých povrchov v kuchyni
• Netkaná látka; nepúšťa vlákna
• Vysoká sacia schopnosť; 

dlhá životnosť
• Možno použiť za sucha i za mokra
• 10 ks v balení

Vlhčené 
utierky
• Univerzálne vlhčené 

jednorazové utierky, 
odstraňujú špinu a prach

• 40 ks v balení pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks magnólie a čerešňa 2,39 € 1,79 € 25% QHR-751.156

ks sviežosť vodopádu 2,39 € 1,79 € 25% QHR-751.157

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 0,59 € 0,44 € 25 % QHR-404.985

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 2,19 € 1,69 € 23 % QHR-285.835

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 1,79 € 1,29 € 28 % QHR-689.769

169 
 €

129 
 €

179 
 €

0 44 
 €

ZĽAVA 25 %
ZĽAVA 23 %

ZĽAVA 28 %

ZĽAVA 25 %

 349 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 4,99 € 3,49 € 30 % QHR-602.919

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 2 role  biela s potlačou 0,65 € 0,52 € 20 % QHR-201.317

ZĽAVA 30 %

Kuchynské 
utierky
• Dvojvrstvové; 

s decentnou potlačou
• 100% celulóza
• Návin rolky 10,0 m; 

výška rolky 22,0 cm

0 52 
 €

ZĽAVA 20 %

Jemný 
toaletný 
papier
• Kvalitný; biely
• Trojvrstvový; recyklovaný
• Návin rolky 19,4 m; 150 útržkov
• 10 roliek v balení
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

pár veľ. S 0,45 € 0,35 € 22 % QHR-106.336

pár veľ. M 0,45 € 0,35 € 22 % QHR-106.337

pár veľ. L 0,45 € 0,35 € 22 % QHR-106.338

 0 35 
 €

ZĽAVA 22 %

Tester prítomnosti  
alkoholu AL 5500®

• Osobný alkohol tester s krátkou dobou regenerácie
• Počítadlo vykonaných meraní, kontrola 

množstva vdýchnutého vzduchu
• Pasívny test - možnosť použitia i bez náustku
• Rozsah merania: 0,00 - 4,00 promile
• Presnosť: + / - 10%

akciová cena akciový kód

sada tester + 5 ks náustkov 57,– € QHR-670.880

bal. 50 ks jednorázové náustky 6,70 € QHR-648.670

 57 
 €

Rukavice Buck
• Bezšvový úplet z polyesteru, pružná 

manžeta, dlaň a prsty pokryté 
tenkou vrstvou polyuretánu

akciová cena akciový kód

pár veľ. S 0,38 € QHR-345.456

pár veľ. M 0,38 € QHR-345.457

pár veľ. L 0,38 € QHR-345.4580

pár veľ. XL 0,38 € QHR-345.459

 0 38 
 €

 155 
 €

Rukavice 
Semperguard
• Jednorázové nitrilové 

rukavice, nepúdrované
• Vhodné pre všetky druhy potravín
• Balené v škatuli

1150 
 €

akciová cena akciový kód

bal. 200 ks veľ. S 11,50 € QHR-570.362

bal. 200 ks veľ. M 11,50 € QHR-570.363

bal. 200 ks veľ. L 11,50 € QHR-570.364

Signálna 
vesta
• Signálna vesta 

s reflexnými páskami 
z polyesteru

• Na nosenie na vrchný 
odev, univerzálna veľkosť 
(XL), na vyžiadanie aj 
v iných veľkostiach

akciová cena akciový kód

ks  žltá 1,55 € QHR-790.629

ks  oranžová 1,55 € QHR-888.251

Lekárnička
• Nástenné a prenosné 

lekárničky a náhradné náplne
• Súčasťou nástennej 

lekárničky je aj materiál 
pre pripevnenie na stenu

• Vybavená náplňou 
Standard alebo Špeciál

akciová cena akciový kód

sada nástenná s náplňou Standard 57,– € QHR-224.227

sada nástenná s náplňou Speciál 69,– € QHR-224.228

sada prenosná s náplňou Standard 52,– € QHR-397.301

sada náhradná náplň Standard 23,– € QHR-224.230

sada náhradná náplň Speciál 34 ,–€ QHR-224.231

od 52 
 €

Rukavice  
Stanley
• Latexové rukavice
• Velúrová úprava vnútorného 

povrchu, protišmykovej 
štruktúry na dlani a prstoch
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Kancelársky papier Business
• Vhodný na veľkoobjemovú a obojstrannú tlač na laserových 

a atramentových tlačiarňach a kopírovacích strojoch 
• Vyvážená kvalita a vysoká belosť 
• Kartón obsahuje 5 balíkov po 500 hárkoch A4 80 g/m² 
• „Nonstop“ box obsahuje 2 500 hárkov A4 80 g/m² 

akciová cena akciový kód

100 balíkov + DARČEK 359,– € QHR-145.3827

20 boxů + DARČEK 359,– € QHR-145.6202

Nakúp papier  
Office Depot  
Business

a vyber si DARČEK!

TESCOMA WOK PANVICA 
S POKRIEVKOU PRESIDENT
• Povrch s charakterom nelešteného 

prírodného kameňa na smaženie na 
minimálnom množstve oleja 

• Vysoko odolný antiadhézny povlak, možno 
pracovať aj s kovovým náradím 

• Vonkajší priemer 30 cm,  
celková výška 24 cm 

Kód darčeka: 907.353

PHILIPS ZASTRIHOVAČ  
ONEBLADE PRO QP6510/64
• Na zastrihovanie, tvarovanie a oholenie 

ľubovoľne dlhých fúzov 
• Obojstranné ostrie s dvojitou ochranou pred 

porezaním, vhodné i pre citlivú pleť 
• Vhodný na mokré a suché holenie 
• Výdrž batérie 60 min / 1 hod. nabíjania 
• Cestovné puzdro 

Kód darčeka: 907.352

HUSKY SADA SPACÍ VAK 
A NAFUKOVACIA KARIMATKA
• Použitie od jari do jesene, ideálny pre 

vodákov, na treking a turistiku 
• Spací vak Mantilla s dvojvrstvovou 

konštrukciou z polyesteru až do -5 °C 
• Nízka hmotnosť 1 680 g 
• Pohodlná a vodoodolná karimatka Fury 

3 s protišmykovou úpravou 
• Rozmer 187 × 55 × 3 cm; nízka hmotnosť 410 g 

Kód darčeka: 907.351

Vyber si svoj darček a kód uveď do poznámky k objednávke.

Belosť CIE

40 180
161
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Skvelé darčeky, ktoré Vás budú baviť!

• Nerezová kuchyňská misa
• Priemer: 24,0 cm

Tescoma GrandCHEF  
misa s vekom 

k objednávke 
nad 149 € bez DPH

• Tretinky z prvotriedneho silnostenného skla 
•  4 ks

Sada tretiniek 
Tescoma myBEER 

k objednávke 
nad 69 € bez DPH

• Hmotnosť: 1000 g
• Rozmery spacieho vreca: 220,0 × 80,0 × 55,0 cm

LOAP  
spacie vrece múmia  

k objednávke 
nad 219 € bez DPH

• Obsah alkoholu: 4,8 %
• Objem: 5 litrov

Súdok  
Svijanský Máz 11 %

k objednávke 
nad 109 € bez DPH

• Rozmery: 46,0 × 32,0 × 20,0 cm
• Materiál: 100% polyestér

Praktický batoh  
Nike 

k objednávke 
nad 179 € bez DPH

• Priemer: 43,0 cm; výška: 72,0 cm
• Materiál: oceľ s povrchovou úpravou 

HAPPY GREEN  
guľatý gril s poklicou 

k objednávke 
nad 259 € bez DPH

Darčeky budú zobrazeny k výberu v nákupnom košíku e-shopu pred dokončením objednávky.

Ponuka platí do 31.7. 2019 alebo do vyčerpania zásob. Tlačové chyby vyhradené. Ceny sú uvedené bez DPH.

tel.: 0800 223 223 
informacie@officedepot.eu
www.officedepot.sk/akcia

V prípade, že si neželáte byť informovaný o zľavách a darčekových akciách, napíšte nám na informacie@officedepot.eu, alebo zavolajte zadarmo na 0800 223 223.


