


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.

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.

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.

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



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 € QHS-781.100

255
€/balík

Spoľahlivý papier

pre každodennú tlač

 3 49 
 €

 39   €

 9 99 
 €

 74 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 4,99 € 3,49 € 30 % QHS-602.919

Jemný  
toaletný  
papier
• Kvalitný, s vysokou belosťou
• Trojvrstvový; recyklovaný
• Návin rolky 19,4 m; 150 útržkov
• 10 roliek v balení

ZĽAVA 30 %

ZĽAVA 27 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

s vysokým operadlom a oceľovými 
čalúnenými podrúčkami

• Nosnosť: 120 kg

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

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 % QHS-781.637

ZĽAVA 26 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 54,49 € 39,– € 28 % QHS-701.8729

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 %

Tovar z tohto letáku objednávajte pod akčnými kódami (napr. QHS-781.100). 
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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)

ZĽAVA 49 %

 44 
 €

akciová cena akciový kód

ks 4,99 € QHS-530.125

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 × 22,0 cm (š × v)

 499 
 €

Pri kúpe 5 a viac ks cena 419 €!

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

akciová cena akciový kód

ks 16 GB 5,40 € QHS-920.7187

ks 32 GB 9,90 € QHS-258.2956

Rukavice Buck
• Pružná manžeta, dlaň a prsty 

pokryté tenkou vrstvou polyuretanu
• Vhodné pri práci 

s nebezpečným materiálom 
akciová cena akciový kód

pár veľ. S 0,38 € QHS-345.456

pár veľ. M 0,38 € QHS-345.457

pár veľ. L 0,38 € QHS-345.4580

pár veľ. XL 0,38 € QHS-345.459

 038 
 €

 0 44 
 €

 1 08 
 €/ks

od 5 40 
 €

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 61,– € 44,– € 28 % QHS-191.398

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

ZĽAVA 28 %

Hojdací
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Rýchloviazač A4
• S možnosťou vkladania do zakladačov
• Polypropylén s štvorčekovaným 

vzorom
• Kapacita 160 listov

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.310

ks  biela 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.315

ks  modrá 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.320

ks  červená 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.325

ks  žltá 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.335

ks  zelená 0,56 € 0,44 € 21 % QHS-321.340

ZĽAVA 21 %

4 tel.: 0800 223 223 |  informacie@officedepot.eu

NAJNIŽŠIE CENY



 1 19 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

ks Pine Fresh 1,59 € 1,19 € 25 % QHS-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

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 € 1,25 € 37 % QHS-191.426

ZĽAVA 37 %

ZĽAVA 25 %

1 25 
 €/bal.

od 1 15 
 €

od 0 49 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  neón 2,52 € 1,75 € 30 % QHS-141.5410

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

Bločky v kocke
• Kvalitné samolepiace bločky 

v pastelových, alebo jasných 
neónových farbách

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

ZĽAVA až
 30 %

ZĽAVA až
 38 %

0 07 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

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

ZĽAVA 50 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

Pramenitá voda
• Pramenitá voda Office 

Depot pochádza 
z Novohradských hôr 

• Ideálna pre každodennú 
konzumáciu

ZĽAVA 20 %
od 0 20 

 €/fľaša

Papierové  
uteráky „Z“
• Sivé a zelené sú jednovrstvové (250 ks), biele sú  

dvojvrstvové (150 ks)
• Sú vyrobené z recyklovanej suroviny
• Rozmer uteráku: 25,0 × 23,0 cm

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 1 vrstva  sivé 0,85 € 0,55 € 35 % QHS-698.124

bal. 1 vrstva  zelené 0,79 € 0,49 € 38 % QHS-291.894

bal. 2 vrstvy  biele 1,29 € 0,89 € 31 % QHS-140.428
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Vrecia na odpadky
• Pevné vrecia na odpadky
• Materiál LDPE

Papierové  vreckovky
• Jemné, hygienické vreckovky
• Dvojvrstvové vyrobené z celulózy
• Balíček obsahuje 10 vreckoviek

akciová cena celkom akciový kód

2 bal.+ 1 bal. ZADARMO 25 µm 60 l 2,98 € QHS-916.999

2 bal.+ 1 bal. ZADARMO 25 µm 30 l 2,38 € QHS-916.998

2 bal.+ 1 bal. ZADARMO 55 µm 120 l 9,98 € QHS-917.000

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 6 listov 1,90 € QHS-562.411

2 ks + 1 ks ZADARMO 12 listov 3,58 € QHS-562.409

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO dvouvrstvé 1,78 € QHS-329.800

formát hrúbka (µm) akciová cena celkom akciový kód

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

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

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

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

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

Laminovacie kapsy 
• 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

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (800 ks; 105,0 × 74,0 mm) 16,98 € QHS-980.469

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (400 ks; 105,0 × 148,0 mm; A6) 17,98 € QHS-980.470

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (200 ks; 210,0 × 148,0 mm; A5) 16,98 € QHS-980.471

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (100 ks; 210,0 × 297,0 mm; A4) 17,98 € QHS-980.472

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (2400 ks; 70,0 × 36,0 mm) 17,98 € QHS-980.460

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (6500 ks; 38,1 × 21,2 mm) 17,98 € QHS-980.459

Multifunkčné  
etikety
• Kompletná sada etikiet so širokým použitím, 

či už na korešpondenciu, alebo číslovanie 
či oceňovanie sortimentu a predmetov

• Farba biela; 68 g/m²

Spisové  
dosky A4 
• Priehľadné polypropylénové dosky vhodné na prenášenie 

a archiváciu dokumentov, zatváranie jedným cvočkom
• Vyrobené z embosovaného materiálu, hrúbka 200 μm
• Rozmery: 23,5 × 33,5 cm
• Balenie obsahuje 5 ks

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  číra 8,58 € QHS-143.0748

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  transparentná modrá 8,58 € QHS-143.0581

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  transparentná ružová 8,58 € QHS-143.0906

Farebný 
rozlišovač A4
• Rozlišovač s europerforáciou a výkrojmi
• Kartón 220 g/m²
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2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

Zvýrazňovače
• Výrazné sýte farby 

sú krásne vidieť na 
papieru i kartóne

• Šírka stopy: 1,0 - 5,0 mm
• Sada 4 ks

Lepiaca páska
• Transparentná lepiaca páska vysokej pevnosti
• Rozmery: 12,0 mm × 10,0 m

Korekčný strojček
• Jednorazový, nezanecháva stopy na kópiách
• Dĺžka pásky: 8,0 m, šírka stopy: 5,0 mm

Guľôčkové pero Comfort
• So stláčacím mechanizmom a pogumovaným uchopením  

pre pohodlné písanie
• Šírka stopy: 0,3 mm

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  4 farby 3,98 € QHS-180.9449

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 0,50 € QHS-708.456

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 2,98 € QHS-587.684

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO  modrá 1,98 € QHS-546.0783

2 ks + 1 ks ZADARMO  čierna 1,98 € QHS-202.4833

2 ks + 1 ks ZADARMO  červená 1,98 € QHS-740.1516

akciová cena celkom akciový kód

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

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

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

Lepiaca 
tyčinka
• Na papier, fotografie, 

pohľadnice
• Transparentná 

po zaschnutí
• Neobsahuje rozpúšťadlá

2+1ZADARMO

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

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 2,40 € QHS-146.600
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akciová cena akciový kód

10 balíkov + DARČEK A4 4,50 € QHS-120.471

Kancelársky papier 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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

box 2 500 hárkov A4 18,49 € 15,40 € 17 % QHS-804.4459

balík 500 hárkov A3 7,92 € 6,35 € 20 % QHS-145.3802

akciová cena akciový kód

5 balíkov + DARČEK A4 80 g/m² 5,59 € QHS-145.2714

5 balíkov + DARČEK A4 90 g/m² 6,35 € QHS-145.2841

5 balíkov + DARČEK A4 100 g/m² 7,10 € QHS-145.2852

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
• 2500 hárkov v boxe 

Kancelársky papier Colour Printing
• Multifunkčný papier s najvyššou belosťou vhodný pre plnofarebnú tlač
• Ideálny pre tlač obrázkov, brožúr, letákov a dokumentov s dôrazom na kvalitu tlače
• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne

Belosť CIE

40 180
153

od 299 
 €/balík

ZĽAVA 
až 21 %

DARČEK
dosky s chlopňami
a gumičkou Exacompta A4

DARČEK
zázračný kalíšok Oriflame
Tender Care (15 ml)

Belosť CIE

40 180
161

Belosť CIE

40 180
170

8
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akciová cena akciový kód

20 balíkov + DARČEK Universal A4 80 g/m² 3,90 € QHS-592.703

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

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

DARČEK
čaj Biogena Tea2O 
Brusinka & Pitaya

DARČEK
víno Freixenet 
Carta Nevada

DARČEK
kozmetická sada Afrodita 
Drops Of Love (2x 200 ml)

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

akciová cena akciový kód

15 balíkov + DARČEK A4  4,99 € QHS-122.440

akciová cena akciový kód

15 balíkov + DARČEK A4  5,15 € QHS-242.623

7 balíkov + DARČEK A3  11,50 € QHS-242.624

Kancelársky papier  
Something for Everyday
• Hladký univerzálny papier s vysokou belosťou
• Ideálny pre každodenné použitie v akomkoľvek zariadení vo vašej kancelárii
• Rukoväť Grab-and-Go™ uľahčuje manipuláciu
• Balík 500 hárkov 80 g/m²; 5 balíkov A4 v kartóne

Kancelársky  
papier Premium
• Značkový kancelársky papier špičkovej kvality 

a belosti pre farebnú 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

Belosť CIE

40 180
170

Belosť CIE

40 180
170
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Nakúp akékoľvek tonery  
a atramentové náplne

ľubovoľnej značky  
nad 190 € a vyber si 
oblečenie a doplnky 
podľa vlastného výberu.

DÁMSKE POLO TRIKO  
NIKE ACADEMY 18
veľ. S  907.413
veľ. M  907.414
veľ. L  907.415

DÁMSKE TEPLÁKY 
NIKE ACADEMY 18
veľ. S  907.408
veľ. M  907.409
veľ. L  907.410

DÁMSKE ŠORTKY NIKE
veľ. S  907.401
veľ. M  907.402
veľ. L  907.403

DÁMSKE LEGÍNY  
NIKE NP
veľ. S  207.285
veľ. M  207.276
veľ. L  207.277

PÁNSKE POLO TRIKO 
NIKE CLUB 19
veľ. M  907.416
veľ. L  907.417

PÁNSKE TEPLÁKY 
NIKE ACADEMY 18
veľ. M  907.406
veľ. L  907.407

PÁNSKE 
ŠORTKY ADIDAS 
PERFORMANCE
veľ. M  907.404
veľ. L  907.405

PÁNSKE POLO TRIKO 
ADIDAS TIRO 19
veľ. M  907.418
veľ. L  907.419

PÁNSKE ŽABKY NIKE 
SOLAY THONG
veľ. 42  907.066
veľ. 43  907.067
veľ. 44  907.068
veľ. 45  907.090
veľ. 46  907.091

DÁMSKE ŽABKY NIKE 
SOLAY THONG
veľ. 36  907.069
veľ. 37  907.070
veľ. 38  907.071

PÁNSKE BOTY NIKE
veľ. 43  207.273
veľ. 44  207.274
veľ. 45  207.275

FĽAŠA ADIDAS 
PERFORMANCE TR 
BOTTLE, 750 ml
modrá  907.424 
hnedá  907.425

10 tel.: 0800 223 223 |  informacie@officedepot.eu
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DÁMSKE DVOJDIELNE 
PLAVKY ADIDAS
veľ. 34  907.083
veľ. 36  907.094
veľ. 38  907.095
veľ. 42  907.096
veľ. 44  907.097

ŠILTOVKA ADIDAS 
PERFORMANCE 
BONDED
čierna  907.422

ŠILTOVKA NIKE 
SPORTSWEAR CAP 
TRUCKER
čierna / biela  907.426

LOPTA NIKE  
STRIKE TEAM
oranžový 907.400

PÁNSKE PLAVKY 
KLIMATEX
veľ. M  907.085
veľ. L  907.086

ŠPORTOVÁ TAŠKA 
NIKE BRASILIA XS
sivá  907.420

TAŠKA ADIDAS 
PERFORMANCE LIN 
CORE DUF L
čierna  907.421

11www.officedepot.sk/zbierameVšetky ceny sú bez DPH.
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mix nad 23 € + DARČEK akciový kód 

ks pákový zakladač  čierna QHS-477.100

ks pákový zakladač  modrá QHS-477.101

ks pákový zakladač  svetlo modrá QHS-477.102

ks pákový zakladač  červená QHS-477.103

ks pákový zakladač  ružová QHS-477.104

ks pákový zakladač  limetková QHS-477.105

ks pákový zakladač  tmavo zelená QHS-477.107

ks pákový zakladač  purpurová QHS-477.106

bal. 10 ks pákový zakladač mix farieb QHS-477.108

ks štvorkrúžkový zakladač  čierna QHS-291.885

ks štvorkrúžkový zakladač  modrá QHS-291.883

ks štvorkrúžkový zakladač  červená QHS-291.881

ks štvorkrúžkový zakladač  žltá QHS-291.882

ks štvorkrúžkový zakladač  oranžová QHS-291.887

ks štvorkrúžkový zakladač  tmavo zelená QHS-291.884

ks štvorkrúžkový zakladač  limetková QHS-291.888

ks štvorkrúžkový zakladač  ružová QHS-291.886

ks dosky s chlopňami  čierna QHS-173.410

ks dosky s chlopňami  modrá QHS-173.417

ks dosky s chlopňami  svetlo modrá QHS-173.411

ks dosky s chlopňami  červená QHS-173.418

Nakúp ľubovoľné produkty radu Exacompta Iderama
v hodnote 23 € a získaj DARČEK!

DARČEK
sprchovací gél Yves Rocher s vôňou 
kokosu alebo Monoï (400 ml)

 A  Pákový zakladač A4
• Pevná lepenka s lesklou lamino fóliou
• PremTouch páková mechanika s garanciou 10 rokov
• Šírka chrbta 7,0 cm; kapacita 760 listov

 B  Štvorkrúžkový zakladač A4
• Pevná lepenka s lesklou lamino fóliou
• O-mechanika 30 mm; šírka chrbta 4,0 cm

 C  Dosky s chlopňami a gumičkou A4
• Prémiový kartón 425 g/m2 potiahnutý lesklým laminom
• Roztiahnuteľný chrbát až 3,5 cm; kapacita 300 listov

 D  Rýchloviazač A4
• Prémiový kartón 355 g/m² potiahnutý lesklým laminom
• Rozmery: 24,0 × 32,0 cm (š × v); kapacita 200 listov

 E  Obaly L s okienkom A4
• Vyrobené z papiera 120 g/m²; 25 ks v balení

 F  Rozšíriteľné zásuvky
• 4 ks z pevného plastu, pre formát A4 +
• Rozmery: 24,4 × 35,5 × 34,7 cm (š × v × h)

 G  Zásuvkový box
• 3 zásuvky na dokumenty A4 + a 3 zásuvky na drobnosti
• Rozmery: 27,0 × 35,5 × 27,1 cm (š × v × h)

 H  Držiak na vizitky
• 8 rozraďovačov na 400 vizitiek max. 10,5 × 5,4 cm
• Rozmery: 24,5 × 6,0 × 17,0 cm (š × v × h)

 E

 D

 B

 A

 F

 G

 H

 C

ks dosky s chlopňami  ružová QHS-173.412

ks dosky s chlopňami  žltá QHS-173.413

ks dosky s chlopňami  tmavo zelená QHS-173.414

ks dosky s chlopňami  limetková QHS-173.415

ks dosky s chlopňami  purpurová QHS-173.416

ks dosky s chlopňami  oranžová QHS-173.419

ks rýchloviazač  čierna QHS-335.200

ks rýchloviazač  modrá QHS-335.201

ks rýchloviazač  svetlo modrá QHS-335.202

ks rýchloviazač  červená QHS-335.203

ks rýchloviazač  ružová QHS-335.204

ks rýchloviazač  žltá QHS-335.205

ks rýchloviazač  tmavo zelená QHS-335.206

ks rýchloviazač  oranžová QHS-335.208

ks rýchloviazač  purpurová QHS-335.209

ks rýchloviazač  limetková QHS-335.207

bal. obaly s okienkom QHS-998.501

bal. rozšíriteľné zásuvky QHS-477.116

ks zásuvkový box QHS-477.120

ks držiak na vizitky QHS-477.111

akciový kód
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód 
(5,0 cm)

akciový kód 
(7,5 cm)

ks  čierna 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.036 QHS-115.043

ks  modrá 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.037 QHS-115.044

ks  zelená 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.038 QHS-115.045

ks  sivá 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.039 QHS-115.046

ks  červená 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.040 QHS-115.047

ks  biela 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.041 QHS-115.048

ks  žltá 2,29 € 1,59 € 31 % QHS-115.042 QHS-115.049

ZĽAVA 31 %

Pákový zakladač A4
• Vyrobené z kvalitného silného kartónu potiahnutého z vonkajšej strany 

umývateľnou polypropylénovou fóliou a z vnútornej strany hladkým papierom
• Kvalitnú mechaniku dopĺňajú spoľahlivé zámky (radokrúžky), ktoré zabezpečujú 

zakladač proti samovoľnému roztváraniu a tým zvyšujú jeho stabilitu a tuhosť; 
spevnený chrbtový krúžok umožňuje ľahké uchopenie a vytiahnutie zakladača

• Chrbtové vrecko s vymeniteľnou etiketou

 159 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  zelená 1,29 € 0,85 € 34 % QHS-251.822

ks  oranžová 1,29 € 0,85 € 34 % QHS-251.825

ks  transparentná 1,29 € 0,85 € 34 % QHS-251.818

ks  červená 1,29 € 0,85 € 34 % QHS-251.839

ks  modrá 1,29 € 0,85 € 34 % QHS-251.820

Dosky OPALINE
• Plastové dosky s troma chlopňami  

a gumičkou; polopriehľadné
• Materiál polypropylén, hrúbka 0,5 mm
• Kapacita 250 listov (80 g/m²); rozmery: 24,7 × 32,0 cm (š × v)

0 85 
 €

od 3 49 
 €

1 99 
 €

9 60 
 €

ZĽAVA 34 %

Závesné 
obaly 
v škatuli 
• Závesné obaly „U“; hore 

otvorené; eurodierovanie
• Materiál polypropylén; 

balenie v „pizza“ škatuli

 pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 100 ks  105 µm hladký 13,49 € 9,99 € 26 % QHS-645.650

bal. 100 ks  75 µm hladký 10,99 € 7,99 € 27 % QHS-245.649

bal. 100 ks  55 µm hladký 5,79 € 3,99 € 31 % QHS-245.648

bal. 100 ks  46 µm krupicový 4,49 € 3,49 € 22 % QHS-263.678

ZĽAVA až 31 %

Papierové 
rozraďovače
• Vhodné pre všetky 

druhy zakladačov
• Rozmery: 10,5 × 24,0 cm (š × v)
• Kartón 190 g/m²
• 100 ks v balení

Box s predným  
otváraním
• Stohovateľný box z transparentného PP
• Predné okno pre ľahký prístup k obsahu
• Horné veko možno odňať alebo otvoriť na obe strany
• 2 úchyty, pevné steny a vystužené rohy
• Rozmery: 37,0 × 19,0 × 46,0 cm (š × v × h); objem: 20 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal.  modrá 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.714

bal.  žltá 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.712

bal.  oranžová 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.735

bal.  zelená 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.720

bal.  ružová 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.744

bal.  mix farieb 3,29 € 1,99 € 40 % QHS-200.751

akciová cena akciový kód

ks 9,60 € QHS-340.200

ZĽAVA 40 %

13www.officedepot.sk/zbierameVšetky ceny sú bez DPH.
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 Nezabudni na  

kalendáre a
 diáre 2020! 

v hodnotě 600 € a získaj DARČEK!

 a STOLNÉ KALENDÁRE

 a NÁSTENNÉ KALENDÁRE

 a DIÁRE A ORGANIZÉRY

 a DIÁRE FILOFAX

 a DIÁRE ADK

 a NOTESY

 a NOVOROČENKY

 a OBALY NA KALENDÁRE

zľavový kupónZĽAVA 10 %V KOŠÍKU SVOJEJ OBJEDNÁVKY 

VLOŽ KÓD KUPÓNU: KD20-10
na kalendáre a diáre
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DARČEK
zvlhčovač  
vzduchu Beurer

• Ultrazvuková technológia, tichá 
prevádzka, 20W, 20 m², 200ml/h

• 2,0 l zásobník, automatické 
vypnutie, LED indikátory

Nakúp skartovačky  
  a príslušenstvo 

 nad 400 € a získaj DARČEK!

15www.officedepot.sk/zbierameVšetky ceny sú bez DPH.
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna/modrá 3,49 € 2,49 € 29 % QHS-562.2696

Dierovačka  
20 Metal
• Celokovová dierovačka s plastovými doplnkami  

ergonomicky tvarovanými na pohodlné dierovanie
• Príložník pre štandardné formáty A4, A5, A6
• Rozmery: 11,2 × 5,1 × 9,1 cm (š × v × h)
• Výkon 20 listov

ZĽAVA 29 %

Bloček v kocke
• Samolepiace lístky držia na každom  

povrchu a po odlepení nezanechávajú stopy
• Vďaka rôznym farbám môžete zanechať 

vždy viditeľný odkaz či správu
• Rozmery: 76,0 × 76,0 mm
• 450 lístkov v kocke

Prírodný bloček
• Samolepiaci bloček z prírodného  

hnedého papiera pre všetkých milovníkov prírody
• Materiál ideálny pre poznámky, kreslenie a náčrty
• 100 lístkov v bločku mix 2 bal. + DARČEK akciový kód

 A  bal. 6 ks mineral QHS-746.125

 B  bal. 6 ks lolipop QHS-746.654

 C  bal. 6 ks lemon QHS-746.045

 D  bal. 6 ks ultra QHS-145.253

akciový kód

ks + DARČEK A4+ štvorčekový QHS-794.184

ks + DARČEK A4+ linajkový QHS-794.185

ks + DARČEK B5 linajkový QHS-794.204

ks + DARČEK B5 štvorčekový QHS-794.205

mix 3 ks + DARČEK akciový kód

ks 76 × 51 mm QHS-840.512

ks 76 × 76 mm QHS-840.503

ks 76 × 127 mm QHS-840.513

akciový kód

ks + DARČEK  čierna QHS-125.614

ks + DARČEK  modrá QHS-125.613

mix 2 ks + DARČEK akciový kód

ks 12,5 cm QHS-232.220

ks 18,0 cm QHS-232.221

ks 23,0 cm QHS-232.222

DARČEK
vyživujúci pleťový
krém Avon (75 ml)

DARČEK
gélový roller Pilot 
FriXion (čiernomodrý)

DARČEK
detské fixky 
ICO (24 ks)

DARČEK
cesnakové 
Bake Rolls (80 g)

DARČEK
sušienka  
Delissa (33 g)

Blok International
• Exkluzívny blok s drôtenou väzbou a odolnými doskami z polypropylénu
• Kapsa na voľné listy alebo dokumenty prepásané gumičkou
• Stránka z tvrdého kartónu slúži ako podložka
• Každý list má perforáciu a 4 otvory na založenie do 

zakladača (A4+); formát B5 je bez otvorov
• Súčasťou je mapa sveta s rozdelením na časové zóny a s telefónnymi kódmi krajín
• 80 listov, 80 g/m²

Nožnice
• S čepeľami z nerezovej ocele špičkovej kvality
• Ergonomický, pogumovaný, protišmykový úchop; pravo/ľavoruké

 B

 C

 D

 A

Zošívačka SXFLAT
• Umožňujúca ľahšie zošívanie
• O 60% menej vynaloženej sily potrebnej k zošitiu väčšieho 

množstva listov vďaka funkcii Easy Press
• Integrovaný vyberač drôtikov; pogumované protišmykové dno
• Typ zošívania: ploché; predné plnenie spiniek
• Doživotná záruka
• Rozmery: 4,0 × 11,6 × 12,0 cm (š × v × h); hĺbka vkladania: 3,7 cm
• Výkon 35 listov; drôtiky 24/6, 26/6

2 49 
 €

16 tel.: 0800 223 223 |  informacie@officedepot.eu

KANCELÁRSKE POTREBY



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

Lepiaci roller
• S patentovanou flexibilnou špičkou, ktorá sa  

automaticky prispôsobuje povrchu
• Vhodný na papier, kartón, fotografie
• Bez rozpúšťadiel
• Dĺžka stopy: 16,0 m; šírka stopy: 8,4 mm

akciový kód

20 ks + DARČEK 10 g QHS-342.010

12 ks + DARČEK 20 g QHS-342.020

8 ks + DARČEK 40 g QHS-342.040

mix 3 ks + DARČEK akciový kód

ks Klovatina transparentná QHS-474.458

ks GamaFix biela QHS-485.468

akciový kód

ks + DARČEK QHS-730.160

mix nad 30 € + DARČEK akciový kód

ks strojček permanetný QHS-329.652

ks náplň permanetný QHS-223.659

ks strojček nepermanetný QHS-516.232

ks náplň nepermanetný QHS-190.190

ks jednorázový permanetný QHS-190.191

mix 4 ks + DARČEK akciový kód
 A  ks obojstranná QHS-219.422
 B  ks číra QHS-935.694
 C  ks neviditelná QHS-558.998

mix 3 ks + DARČEK akciový kód

ks univerzálné lepidlo 20 g QHS-225.043

ks sekundové lepidlo  3 g QHS-215.485

DARČEK
Pur Power  
Orange (450 ml)

DARČEK
Pur Power  
Orange (450 ml)

DARČEK
Cafemio  
capuccino (250 ml)

DARČEK
tyčinka Snickers 
(50 g)

DARČEK
set cestovných sprchovacích
gélov Nivea (2x 50 ml)

DARČEK
Bref Power Aktiv 
(3x 50 g) 

Tekuté lepidlo
• Lepidlo so špeciálnym 

aplikátorom pre rôzne 
nanášanie – úzka alebo 
široká aplikácia lepidla

• Vhodné na rôzne materiály
• Obsah: 100 g

Univerzálné  
a sekundové lepidlo 
• UNIVERZÁLNE LEPIDLO – extrémne rýchle, pevné 

lepidlo vo forme gélu, ideálny pre vertikálne lepenie
• SEKUNDOVÉ LEPIDLO – lepidlo v tvare pera pre 

uľahčenie aplikácie, vhodné pre vertikálne lepenie

Odvíjač baliacej pásky 
• Ručný odvíjač pre bezpečné, čisté a pohodlné lepenie
• Pevné kovové telo s ručne 

nastaviteľnou silou odvíjania
• Kryt ostria chráni pred zranením a poškodením
• Vhodný pre baliace pásky do šírky 

50,0 mm a dĺžky 66,0 m

Lepiaca páska 
s odvíjačom
• Praktické pásky v odvíjači 

pre rôzne druhy použitia
• Rozmer: 19 mm × 7,5 m (B 

a C); 12 mm × 6,3 m (A)

 A

 B

 C
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mix 2 ks + DARČEK akciový kód

ks 4090  biela QHS-271.400

ks 4090  neón. žltá QHS-271.403

ks 4090  neón. oranžová QHS-271.402

ks 4090  neón. ružová QHS-271.401

ks 4095  biela QHS-271.500

ks 4095  neón. oranžová QHS-271.501

mix 4 ks + DARČEK akciový kód

ks  čierna QHS-213.022

ks  modrá QHS-213.787

ks  červená QHS-213.878

ks  fialová QHS-213.887

akciový kód

4 ks + 1 ks ZADARMO  čierna QHS-913.570

4 ks + 1 ks ZADARMO  modrá QHS-913.567

4 ks + 1 ks ZADARMO  červená QHS-913.568

4 ks + 1 ks ZADARMO  zelená QHS-913.569

akciový kód

1 sada + 1 sada ZADARMO   6 farieb QHS-206.770

akciový kód

sada 4 ks + 1 ks ZADARMO   4 farby QHS-279.856

akciový kód

sada + DARČEK  3 farby QHS-171.480

DARČEK
žltý zvýrazňovač 
edding Ecoline 24

DARČEK
2 čierne linery  
STABILO® point 88

DARČEK
gélový roller Pilot G-2 
Victoria (modrý)

Kriedový popisovač
• Tekutá krieda na báze vody
• Zmazateľný vlhkou handričkou zo všetkých neporéznych materiálov
• Šírka stopy: 4,0-15,0 mm (4090 – zrezaný hrot); 2,0-3,0 mm (4095 – guľatý hrot)
• Vyrobené v Nemecku

Roller G-2 Victoria
• So stláčacím mechanizmom a komfortným gumovým uchopením
• Dokumentový atrament (čierna a modrá); šírka stopy: 0,32 mm

Zvýrazňovač Neón
• Jemný povrch tela pre praktické 

a komfortné držanie
• Fluorescenčná náplň na vodnej báze
• Vydrží až 4 hodiny bez viečka
• Šírka stopy: 2,0-5,0 mm; skosený hrot

Gumovacie fixky 
FriXion
• Unikátne gumovacie fixky PilotFriXion 

so špeciálnym atramentom - môžete 
kresliť, skicovať či písať, gumovať a opäť 
kresliť toľkokrát, koľkokrát chcete

• Šírka stopy: 0,63 mm

1+1ZADARMO

4+1ZADARMO

4+1ZADARMO

Guľôčkové pero 
• Jednorazové guľôčkové pero s dokumentovým atramentom
• Výnimočne odolná guľôčka z karbidu wolfrámu
• Šírka stopy: 0,4 mm; dĺžka stopy až 3 000 m

Permanentný popisovač 8566 
• S atramentom na alkoholovej báze
• Píše na väčšinu povrchov
• Odolný voči vode, oteru a poveternostným podmienkam
• Šírka stopy 2,5 mm, guľatý hrot
• Sada 4 farieb
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Zásuvka 
• Na dokumenty do formátu A4
• Dodávané v dvoch vyhotoveniach: 

v transparentných farbách a plnofarebné
• Rozmery: 25,0 × 6,0 × 34,5 cm (š × v × h)

Okrúhle etikety
• Značkovacie etikety 

v novinkových neónových 
farbách v troch veľkostiach; 
vhodné pre ručný popis

Supersilné záložky
• Samolepiace popisovateľné záložky v super silnom prevedení vhodné  

aj na vertikálne lepenie, napr. na monitor
• Dve tretiny priehľadné – nezakrývajú prelepený text
• Plastové záložky sú popisovateľné prepisovacím perom či markerom
• Rozmery: 25,4 × 38,0 mm
• Balenie obsahuje 3× 22 záložiek

Box na závesné dosky
•  A  Prenositeľný box Re-Solution zo 100% tuhého 

recyklovaného polystyrénu – certifikované Blue Angel
•  B  Variobox s úchytom pre ukladanie a prenášanie závesných 

dosiek z polopriehľadného pevného polypropylénu
• Pojme až 15 ks závesných dosiek A4; bal. obsahuje 5 ks dosiek
• Vyrobené v Holandsku

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 2,19 € 1,69 € 23 % QHS-845.272

ks  modrá 2,19 € 1,69 € 23 % QHS-845.273

ks  transparentná 2,29 € 1,69 € 26 % QHS-296.327

ks  transparentná modrá 2,29 € 1,69 € 26 % QHS-296.325

ks  transparentná dymová 2,29 € 1,69 € 26 % QHS-296.324

ks  transparentná červená 2,29 € 1,69 € 26 % QHS-296.323

ks  transparentná zelená 2,29 € 1,69 € 26 % QHS-296.326

akciová cena akciový kód

bal. 96 ks Ø 18,0 mm  neón. oranžová 1,49 € QHS-316.158

bal. 96 ks Ø 18,0 mm  neón. zelená 1,49 € QHS-316.159

bal. 270 ks Ø 12,0 mm  neón. oranžová 1,49 € QHS-317.208

bal. 270 ks Ø 12,0 mm  neón. zelená 1,49 € QHS-317.209

bal. 416 ks Ø 8,0 mm  neón. oranžová 1,49 € QHS-318.310

bal. 416 ks Ø 8,0 mm  neón. zelená 1,49 € QHS-318.311

mix 2 bal. + DARČEK akciový kód

bal.   mix farieb QHS-774.893

bal.   mix farieb QHS-774.897

akciový kód

ks + DARČEK 357 × 252 × 152 mm QHS-475.101

ks + DARČEK 363 × 330 × 170 mm QHS-475.100

1 69 
 €

1 49 
 €

ZĽAVA až
 26 %

DARČEK
balzám na pery 
Avon Lush Lips

DARČEK
set lakov na nechty 
Dermacol Mini

 A

 B

Odpadkový kôš
• Odpadkový kôš v matných farbách
• Praktický úchop pre ľahké vysypanie
• Výška: 34,5 cm; priemer: 31,2 cm; objem: 18,0 l

Pohárik na ceruzky
• Masívny plast, moderný dizajn
• Rozmery: 7,4 × 9,5 × 7,4 cm (š × v × h)

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  modrá 2,39 € 1,79 € 25 % QHS-517.372

ks  ružová 2,39 € 1,79 € 25 % QHS-517.373

ks  zelená 2,39 € 1,79 € 25 % QHS-517.374

ks  fialová 2,39 € 1,79 € 25 % QHS-517.375

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 3,29 € 2,29 € 30 % QHS-704.0140

ks  modrá 3,29 € 2,29 € 30 % QHS-704.0203

ks  sivá 3,29 € 2,29 € 30 % QHS-704.0196

2 29 
 €

179 
 €

ZĽAVA  25 %
SLEVA 30 %
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Laminátor Home Office
• Vo farbách WOW vhodný pre malé kancelárie a domáce 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

akciová cena akciový kód

ks  sivá 45,– € QHS-388.908

ks  ružová 45,– € QHS-388.902

ks  modrá 45,– € QHS-388.904

ks  zelená 45,– € QHS-388.906

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks 12,49 € 7,99 € 36 % QHS-265.0065

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 54,99 € 39,– € 29 % QHS-191.420

Bloky pre flipchart 
• Vyrobené z papiera 50 g/m²
• Blok obsahuje 20 listov
• Rozmery: 65,0 × 98,0 cm (š × v)

Flipchart Basic 
• Lakovaná tabuľa - nemagnetická
• Základný rozmer: 75,0 × 107,5 cm (š × v) 
• Nastaviteľná výška: min 112,0 cm; max 205,0 cm

 7 99 
 €

 39   €

2 79 
 €

 45   €

ZĽAVA 36 %

ZĽAVA 29 %

Univerzálne vlhké vreckovky
• Viacúčelové vlhké vreckovky šetrne a jemne čistia povrch 

obrazoviek, filtrov počítačov a inú kancelársku techniku
• Po aplikácii je vhodné ošetrený povrch dosušiť hydrofilovou utierkou
• Antibakteriálne zloženie

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 100 ks dóza 3,79 € 2,79 € 26 % QHS-150.9192

bal. 100 ks náhradné balenie 3,79 € 2,79 € 26 % QHS-151.0685

ZĽAVA  26 %
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mix nad 8 € + DARČEK akciový kód

ks na sklo e-90  čierna QHS-600.486

ks na sklo e-90  biela QHS-600.487

ks na sklo e-90  5 farieb QHS-600.488

ks na sklo e-90  5 farieb QHS-600.489

ks na flipcharty e-380  čierna QHS-477.854

ks na flipcharty e-380  modrá QHS-477.855

ks na flipcharty e-380  červená QHS-477.856

ks na flipcharty e-380  zelená QHS-477.857

ks na flipcharty e-380  4 farby QHS-477.858

31   € od 19 49 
 €

ZĽAVA až
 38 %

Sklenená magnetická tabuľa
• Štýlové tabule s trikrát jednoduchším čistením
• Magnetický povrch z tvrdeného bezpečnostného skla, ktorý zaručuje 

vynikajúcu stierateľnosť a najvyššiu odolnosť proti škvrnám od 
atramentu, stopám popisovačov, poškriabaniu či pretlačeniu

• Tieto sklenené tabule sú praktickým a farebným 
doplnkom do vašej kancelárie alebo domova

• Tabule majú celoživotnú záruku
• Rozmer: 45,0 × 45,0 cm

akciová cena akciový kód

ks  červená 31,– € QHS-265.6017

ks  čierna 31,– € QHS-265.6001

ks  modrá 31,– € QHS-265.6003

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  90,0 × 60,0 cm (š × v) 31,49 € 19,49 € 38 % QHS-191.410

ks 180,0 × 90,0 cm (š × v) 84,99 € 58,99 € 31 % QHS-191.412

Lakovaná 
magnetická tabuľa
• Kvalitný hliníkový rám s plastovými rohmi, jeho súčasťou 

je polička na odkladanie popisovačov či magnetov
• Špeciálna úprava povrchu zabraňuje zhrdzaveniu; pri 

písaní popisovačmi je zaručené ľahké písanie aj zotieranie

Akcia sa vzťahuje aj na ďalšie produkty edding, ktoré nájdeš na www.officedepot.sk.

Nakúp tabuľové popisovače a doplnky
v ľubovoľnom mixe nad 8 € a získaj DARČEK!

DARČEK
antibakteriálný sprej
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ZĽAVA 29 %

1650 
 €

57 
 € 42 

 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

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 % QHS-684.0099

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

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

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

0–3 hodín

Dĺžka sedenia

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

Konferenčná stolička ISO N
• S čiernou oceľovou konštrukciou a odolným textilným čalúnením
• Stohovateľnosť: 4 stoličky
• Nosnosť: 120 kg

od 34 
 €

akciová cena akciový kód

 A  ks Vanity  čierna 34,– € QHS-402.863

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

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

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

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

Konferenčná 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

 A

 B
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Bedrová
opora

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

Synchro
mechanizmus

Výška
operadla

Nastavenie
protiváhy

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

ZĽAVA 32 %

 119 
 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 149,– € QHS-200.277

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

Bedrová
opora

Nastavenie
protiváhy

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

Synchro
mechanizmus

147 
 €147  

 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 147,– € QHS-444.634

ks  čierna / sivá 147,– € QHS-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

akciová cena akciový kód

ks  čierna 147,– € QHS-201.770

ks  čierna / sivá 147,– € QHS-201.771

Kancelárska  
stolička Next
• Moderná kancelárska stolička pre široké použitie
• Splňuje všetky požiadavky pre plnohodnotné sedenie
• Operák s šedou sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedernou výstuhou
• Na sedáku použitá studená pena vstrekovaná do formy
• Prešívané čalúnenie pre zvýraznenie elegantného tvaru
• Synchrónny mechanizmus s trojnásobnou aretáciou
• Leštená alumíniová báza
• Záruka 36 mesiacov
• Nosnosť: 130 kg

Výška
operadla

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

 149 
 €
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Kancelárska  
stolička Omnia White
• So sieťovaným operadlom a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou
• Sedadlo zo studenej peny s vysokou životnosťou
• Výškovo a vodorovne nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou
• Opierka hlavy s výškovým a uhlovým nastavením
• Kolieska Ø 65 mm na mäkké podlahy
• Nosnosť: 130,0 kg

Kancelárska stolička Vision
• Moderná kancelárska stolička s priedušným sedadlom a operadlom
• Minimalistický dizajn skrýva synchrónny mechanizmus 

novým a vzrušujúcim spôsobom - plne integrovaným do 
konštrukcie, to umožňuje čisté línie a ultra ľahký vzhľad

• Podrúčky súčasťou konštrukcie
• Nosnosť: 120,0 kg

Herná stolička  
Formula
• Vhodná pre štíhlu až strednú postavu
• Robustný oceľový rám s pevnou základňou
• Vysoký ergonomický operák pre oporu 

celého chrbta a správne držanie tela
• Pevný plastový kríž pre dokonalú stabilitu stoličky
• Tiché univerzálne gumové kolieska pre všetky podlahy
• Pre osoby do výšky 180 cm
• Nosnosť stoličky : 130 kg (vzhľadom k šírke 

sedáku a maximálnemu komfortu zákazníka 
doporučujeme pre užívateľa s váhou do 100 kg)

akciová cena akciový kód

ks  biela / svetlo sivá 269,– € QHS-201.618

ks  biela / svetlo modrá 269,– € QHS-201.619

ks  biela / červená 269,– € QHS-201.620

akciová cena akciový kód

ks  tmavo sivá / čierna 192,– € QHS-601.805

ks  biela / slonovinová kosť 192,– € QHS-601.806

akciová cena akciový kód

ks OH/FD01/N  čierna 184,– € QHS-857.016

ks OH/FD01/NG  sivá 184,– € QHS-857.017

ks OH/FD01/NR  červená 184,– € QHS-857.018

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

 269 
 €

 192 
 €

 184 
 €

 199 
 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 199,– € QHS-200.306

Kancelárska  
stolička Oklahoma
• So sieťovinou na operadle, flexibilnou 

opierkou hlavy a látkovým sedákom
• Podrúčky s mäkkou dotykovou plochou, zvislo 

a vodorovne nastaviteľné, sú súčasťou stoličky
• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná bedrová opierka
• Univerzálne kolieska na všetky typy podláh
• Nosnosť: 130 kg

Bedrová
opora

Výška
podrúčok

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Nastavenie
protiváhy

Nastavenie
protiváhy

Výška
operadla

Bedrová
opora

Výška
podrúčok

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Nastavenie
protiváhy

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky
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Stolička Ness k nábytku Hobis  
za každých 275 €
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STOLIČKY A KRESLÁ

Čo robíme:
• Hobis

• Interier Říčany
• Lenza

Viac informácií s ponukou kancelárskeho
nábytku nájdete na www.officedepot.sk/

kancelarsky-nabytok

Stolička Ness k nábytku Hobis  
za každých 275 €

ROZDÁVAME STOLIČKY ZADARMO!

Stolička Ness k nábytku Hobis  
za každých 275 €



Cukor 
v roličkách
• Hygienicky balené cukry
• Hmotnosť sáčku: 4 g

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

ZĽAVA 32 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 25 ks Ranný 1,29 € 0,99 € 23 % QHS-139.182

bal. 20 ks Earl Grey 1,29 € 0,99 € 23 % QHS-221.598

bal. 25 ks Ranný s citrónom 1,29 € 0,99 € 23 % QHS-572.452

Čierny čaj
• Kvalitné čaje nielen k raňajkám
• Vrecúška bez prebalu

od 189 
 €/bal.

od 2 65 
 €

Instantná 
káva
• Obľúbená instantná 

káva s nezameniteľne 
silnou kávovou chuťou 
s príjemnou arómou 

akciová cena akciový kód

ks 100 g Classic 2,65 € QHS-879.256

ks 200 g Classic 3,99 € QHS-825.746

ks 100 g Gold 4,59 € QHS-485.285

ks 200 g Gold 5,75 € QHS-254.326

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks polotučné 1,5 % tuku 0,85 € 0,65 € 23 % QHS-245.487

ks plnotučné 3,5 % tuku 0,95 € 0,75 € 21 % QHS-140.708

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 180 g Koka 1,49 € 1,19 € 20 % QHS-556.469

ks 220 g Esíčka 1,49 € 1,19 € 20 % QHS-304.500

akciová cena akciový kód

bal. 2,90 € QHS-783.148

Trvanlivé 
mlieko
• Jemné mlieko  

vysokej kvality
• Objem: 1,0 l

Sušienky
• Tradičné sušienky so škoricou 

a kakaom alebo kokosom

Karamelizované sušienky ku káve
• Originálne belgické sušienky
• Bal. 50 ks, balené jednotlivo
• Hmotnosť: 312 g

od 0 65 
 €

ZĽAVA až
 23 %

ZĽAVA 20 %

2 90 
 €1 19 

 €

0 99 
 €

ZĽAVA 23 %
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pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

Minerálna 
voda
• Karlovarská minerálna 

voda s nízkym 
obsahom sodíka

• S obsahom 
prírodného horčíka

ZĽAVA 23 %

Džús 
a ovocná šťava
• 100% čisté 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 % QHS-548.785

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

ks multivitamín 1,79 € 1,39 € 22 % QHS-540.545

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

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

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

ZĽAVA až 22 %

 0 55 
 €/fľaša

139 
 €

od 038 
 €/fľaša

 073 
 €/fľaša

od 0 19 
 €/fľaša

akciová cena akciový kód

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

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

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

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

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

akciová cena akciový kód

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola Zero 8,80 € QHS-180.358

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola 8,80 € QHS-180.355

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola light 8,80 € QHS-180.356

bal. 12 ks 0,5 l Fanta pomaranč 8,80 € QHS-350.604

bal. 12 ks 0,5 l Sprite 8,80 € QHS-350.611

Pramenitá voda
• Prírodná pramenitá voda 

s nízkou mineralizáciou
• Vhodná pre každodenný pitný režim

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 3,0 l citrón 5,29 € 3,99 € 25 % QHS-840.944

ks 3,0 l pomaranč 5,29 € 3,99 € 25 % QHS-840.943

ks 3,0 l jahoda 5,29 € 3,99 € 25 % QHS-840.941

ks 3,0 l malina 5,29 € 3,99 € 25 % QHS-840.942

Sirup
• S ovocnou príchuťou a extraktami, 

bez umelých sladidiel a farbív

 3 99 
 €

ZĽAVA 25 %

akciová cena akciový kód

bal. 12 ks 0,5 l originál 4,59 € QHS-854.833

bal. 6 ks 1,0 l originál 4,19 € QHS-114.533

Limonáda
• Tradičná česká limonáda 

s kolovou príchuťou 
v PET fľašiach

Limonáda
• Svetovo preslávený nápoj 

vo výhodnom balení
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Prostriedok 
na riad
• Tradičný prípravok na umývanie 

riadu v obľúbených vôňach
• Objem 900 ml

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 150 vreckoviek 1,19 € 0,89 € 25 % QHS-717.042

 1 59 
 €

 1 15 
 €

ZĽAVA 20 %

 0 89 
 €

ZĽAVA 25 %
Papierové 
vreckovky 
• Sú vyrobené z dvojvrstvovej celulózy
• Prakticky naskládané v krabičke

Tablety do 
umývačky
•  Tablety All in 1 spájajú 

10 účinných síl, ktoré odstránia 
odolné škvrny aj mastnostu; 
žiarivý lesk skla aj nerezu; 
ochrana pred vodným kameňom;  
ochrana skla a striebra; 
funkcia odmáčania nečistôt

Špongie Colormax 2+1
• Farebné špongie na riad so zelenou abrazívnou vrstvou
• Ochrana nechtov a jednoduchý úchop

akciová cena akciový kód

bal. 100 ks 9,50 € QHS-778.345

akciová cena akciový kód

bal. 3 ks 1,19 € QHS-354.426

Toaletný papier
• Neparfumovaný biely toaletný papier 
• Mäkký a zároveň pevný
• Návin rolky 19,0 m

akciová cena akciový kód

bal. 4 role dvojvrstvový 0,90 € QHS-715.478

bal. 8 rolí dvojvrstvový 1,70 € QHS-715.477

od 0 90 
 €

1 19 
 €

Kuchynské 
utierky
• Dvojvrstvová biela celulóza
• Návin rolky 15,4 m; výška rolky 

23,0 cm; priemer role 10,7 cm
• Rozmer útržku 23,0 × 24,0 cm

akciová cena akciový kód

bal. 2 role 64 útržkov 1,15 € QHS-189.660

9 50 
 €
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Prostriedok na 
umývanie podláh
• Univerzálny prostriedok na umývanie  

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

• Objem: 1,0 l

Čistič podláh  
a ploch
• Dezinfikuje všetky materiály, plochy a ničí mikróby
• Trojaký účinok (antibakteriálne, fungicídne a virucidné)

WC blok  
Power Aktiv
• Závesný blok v podobe 4 guličiek zaistí dokonalú 

čistotu a ochranu proti vodnému kameňu
• Obsahuje čistiacu penu
• Hmotnosť: 2× 50 g

Vlhčené 
utierky Sprint
• Univerzálne vlhčené 

jednorazové utierky, 
odstraňujú špinu a prach

• Na rôzne povrchy

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Lemon 2,79 € 2,11 € 24 % QHS-507.866

ks Ocean 2,79 € 2,11 € 24 % QHS-507.869

akciová cena akciový kód

ks 1,0 l 2,99 € QHS-507.872

ks 5,0 l 14,99 € QHS-507.873

akciová cena akciový kód

bal. Lavender Field 1,99 € QHS-700.483

bal. Ocean Breeze 1,99 € QHS-700.482

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 40 ks 1,79 € 1,29 € 28 % QHS-689.769

2 11 
 €

1 85 
 €1 99 

 €

3 99 
 €

1 29 
 €

ZĽAVA 24 %

ZĽAVA 28 %

ZĽAVA 20 %

Osviežovač 
vzduchu
• Dodávame v troch 

obľúbených vôňach
• Sprej o objeme 300 ml

akciová cena akciový kód

ks Clean Linen 1,85 € QHS-401.678

ks Fresh Lemon 1,85 € QHS-545.458

ks Sheer Vanilla Blossom 1,85 € QHS-535.649

Tekuté mydlo
• Kvalitné antibakteriálne 

tekuté mydlo
• S príjemnou vôňou
• Objem: 5,0 l

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 4,99 € 3,99 € 20 % QHS-389.308

od 2 99 
 €
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DARČEK
pánska vôňa a sprchový gél 
David Beckham Homme

• Úvodné tóny sú citrusové 
s kontrastom čierneho 
korenia a zázvoru 

• Vôňa sa rozvíja v srdci, 
kde je cítiť koža, kašmír 
a aromatický rozmarýn 

• Sada obsahuje : toaletnú vodu 
(50 ml) a sprchový gél (200 ml) 

Nakúp ochranné pracovné pomôcky
za 98 € a získaj DARČEK!
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Nakúp papier Office Depot 
 Business a získaj DARČEK!

DARČEK
gril George Foreman  
Entertaining 360°

• Okrúhly gril pre prípravu až 7 porcií (685 cm²)
• Odnímateľná grilovacia plocha – rovná alebo 

s drážkami; možno umývať v umývačke
• Prídavná hlboká tácka na pečenie na prípravu 

rôznych pokrmov vrátane 30cm pizze
• Nastaviteľná teplota
• 1 750 W

akciová cena akciový kód

100 balíkov + DARČEK 365,– € QHS-145.3827

20 boxů + DARČEK 365,– € QHS-145.6202

Kancelársky papier Business
• Vhodný pre 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

Belosť CIE

40 180
161
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• Výnimočná chuť aj kvalita 
• Bez konzervačných látok a syntetických farbív 
•  800 g

Medová torta  
MARLENKA®  
s kakaom 

k objednávke  
nad 69 € bez DPH

• Biele víno Pinot Grigio Fradei
• Červené víno Barbera Fradei

Sada kvalitných  
talianských vín

k objednávke  
nad 149 € bez DPH

• Jemná, sladká vôňa čerešňového kvetu a ryžového mlieka 
• Sprchová pena 200 ml, gelové mydlo 300 ml, telové mlieko 70 ml, 

telový scrub 125 g

Luxusná  
darčeková sada  
Rituals Sakura 

k objednávke  
nad 259 € bez DPH

• Swissdent zubné kefky whitening profi soft 3 ks 
• Marvis zubná pasta s príchuťou chladivej mäty 85 ml 

Sada  
pre zubnú hygienu 

k objednávke  
nad 109 € bez DPH

• 4 hrnce, 4 poklice
• Povrchová úprava nerez

BANQUET  
sada nerezového  
riadu 

k objednávke  
nad 179 € bez DPH

•  Multinápojový kapslový automat
•  Červená/čierna barva

Espresso Bosch 
Tassimo Happy

k objednávke  
nad 329 € bez DPH

Skvelé darčeky, ktoré Vás budú baviť! 

Darčeky budú zobrazené k výberu v nákupnom košíku e-shope pred dokončením objednávky. 

Ponuka platí do 18. 10. 2019 alebo do vyčerpania zásob. Tlačové chyby vyhradené. Ceny sú uvedené bez DPH.

tel. 0800 223 223 
informacie@officedepot.eu
www.officedepot.sk/zbierame

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.


