
Akciovú ponuku nájdeš na www.officedepot.sk/akcia

Darčeky  
k objednávke
viac na str. 2

Kvalitný značkový papier 
Kancelársky papier Business 
obj. kód: QHH-145.3826

viac na str. 2

€/bal.*253
cena bez DPH

2+1ZADARMO
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SKVELÉ DARČEKY, KTORÉ SA BUDÚ HODIŤ!

NAJPREDÁVANEJŠIE PAPIERE - NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

• Piacelli Olio Extra 
Vergine 500 ml

• Extra panenský olej

• Sada 
repelentov  
proti komárom 
a kliešťom

• Dermacol slnečná 
starostlivosť 
pre celú  
rodinu

• Tescoma džbán TEO 
2,5 l s vyluhovaním 
a chladením

• Športová taška Nike 

• Prosecco Tallero 
Treviso Frizzante  
DOC 0,75 l

• Osviežujúce perlivé víno

• Pilsner  
Urquell 12°  
0,5 l 8pack

• Svetlý ležiak

• Šiltovka  
NIKE

• Adidas  
moderný  
športový vak

Darčeky budú zobrazené na výber v nákupnom košíku v e-shope pred dokončením objednávky.

k objednávke 
nad 59 €   

bez DPH

alebo
alebo aleboalebo

k objednávke 
nad 69 €   

bez DPH

k objednávke 
nad 109 €   

bez DPH

k objednávke 
nad 149 €   

bez DPH

k objednávke 
nad 179 €   

bez DPH

akciová cena celkom

2 balíky + 1 balík ZADARMO A4 7,58 € QHH-145.3826

2 boxy + 1 box ZADARMO A4 36,58 € QHH-145.6200

2 balíky + 1 balík ZADARMO A3 15,18 € QHH-145.4307

Kancelársky papier  
Business
• Kancelársky papier pre čiernobielu a farebnú tlač
• Bezproblémový priechod tlačovými strojmi na laserových 

a atramentových tlačiarniach a kopírovacích strojoch
• Vyvážená kvalita a belosť; vhodný pre archiváciu (ISO 9706)
• 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne; 80 g/m2

• Vhodný pre veľkoobjemovú a obojstrannú tlač
• Dodávame aj po 1 balíku

Belosť CIE

40 180
161

2+1ZADARMO

253
€/bal.*

od

cena bez DPH

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ PAPIER

Poradňa

Kancelársky papier pre 
príležitostnú farebnú tlač 

• Inak tiež univerzálny 
či multifunkčný papier

• Vyššia kvalita papiera pre 
veľkokapacitnú tlač a bezproblémový 
priechod strojom, pre obojstrannú 
tlač, pre príležitostnú farebnú tlač

• Napr. pre tlač textu, grafov, log, 
farebných tabuliek, jednoduchých 
obrázkov; vhodný pre tlač letákov, 
obchodných ponúk, listov

• Papiere s vyššou belosťou pre 
dosiahnutie ostrého textu  
(CIE cca 151-161)

Kancelársky papier 
pre farebnú tlač
• Papier vysokej kvality
• Napr. pre tlač obrázkov, 

prezentácií
• Vysoká belosť pre kontrast 

s farbou (CIE nad 162)

Špeciálne papiere 

• Pre profesionálnu 
tlač (škála vysokých 
gramáží)

• Recyklovaný
• Farebný papier
• Fotopapier

Kancelársky papier 
pre čiernobielu tlač
• Papier v základnej kvalite 
• Pre každodenné použitie - napr. 

pre tlač textu, faktúr; vhodný 
pre internú komunikáciu

• Papiere s nižšou belosťou (CIE 
do 150)

Sledujte 
videoporadňu na 

www.officedepot.sk
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BESTSELLERY

Kancelársky papier 
• Spoľahlivý kancelársky papier  

pre laserovú aj atramentovú tlač a kopírovanie
• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne; A4; 80 g/m²
• Dodávame v najmenšom predajnom množstve 5 balíkov

Uteráky „Z“
•  Sivé a zelené sú jednovrstvové,  

biele sú dvojvrstvové
• Sú vyrobené z recyklovanej suroviny

Pákový zakladač A4
• Mramorovaný kartónový zakladač
• Šírka chrbta: 7,5 cm

Belosť CIE

40 180
146

akciová cena

balík 500 hárkov A4 2,19 €/ balík QHH-781.100

akciová cena celkom

2 bal. 250 ks  
+ 1 bal. ZADARMO 1 vrstva  sivé 1,10 € QHH-698.124

2 bal. 250 ks  
+ 1 bal. ZADARMO 1 vrstva  zelené 1,18 € QHH-291.894

2 bal. 150 ks  
+ 1 bal. ZADARMO 2 vrstvy  biele 2,18 € QHH-140.428

pôvodná cena akciová cena zľava

ks 1,09 € 0,72 € 33 % QHH-146.600

pôvodná cena akciová cena zľava

sada  4 farby 1,29 € 0,99 € 23 % QHH-835.855

Zvýrazňovač  
2822 sada 4 fareb
• Univerzálny zvýrazňovač vhodný aj na faxový a samoprepisovací papier
• Fluorescenčný atrament
• Šírka stopy: 1,0–3,0 mm; zrezaný hrot

2+1ZADARMO

Prospektové  
obaly „U“ závesné A4
• Závesné obaly s europerforáciou
• Krupicový povrch
• Formát A4

ZĽAVA 23 %
ZĽAVA 33 %

ZĽAVA až50 %
pôvodná cena akciová cena zľava

bal. 50 ks 55 µm 1,45 € 0,73 € 50 % QHH-191.428

bal. 100 ks 40 µm 1,99 € 1,10 € 45 % QHH-191.426

*Jednotková cena pri kúpe multipacku

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ PAPIER

Poradňa

219
€/bal.

cena bez DPH

€/bal.*
od 073

cena bez DPH
€/bal.*

od 037
cena bez DPH

€072
cena bez DPH

€/sada099
cena bez DPH
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VÝHODNÉ BALENIA

Čaj
• Ovocný, bylinný, čierny alebo zelený čaj v nálevových vrecúškach
• Vrecúška bez prebalu
• 20 ks po 1,75 g v balení; zelený s citrónom 20 ks po 1,5 g v balení

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO limetka so zázvorom 1,70 € QHH-572.457

2 ks + 1 ks ZADARMO lesná zmes 1,70 € QHH-202.870

2 ks + 1 ks ZADARMO brusnica 1,70 € QHH-202.871

2 ks + 1 ks ZADARMO višňa 1,70 € QHH-202.873

2 ks + 1 ks ZADARMO čierny Classic 1,70 € QHH-202.875

2 ks + 1 ks ZADARMO zelený s citrónom 1,70 € QHH-202.876

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO  čierna 2,98 € QHH-201.203

2 ks + 1 ks ZADARMO  modrá 2,98 € QHH-201.887

2 ks + 1 ks ZADARMO  červená 2,98 € QHH-201.584

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO atlantic fresh 2,98 € QHH-158.228

2 ks + 1 ks ZADARMO pine fresh 2,98 € QHH-416.647

hrúbka (µm) akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 2× 75 21,38 € QHH-338.4952

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO 91,80 Kč QHH-271.374

Guľôčkové pero Super Grip
• Guľôčkové pero s gumovým vrúbkovaným uchopením  

pre pohodlné držanie
• Náplň na olejovom základe zaisťuje maximálny komfort písania
• Dokumentový atrament
• Šírka stopy: 0,27 mm
• Farba tela zodpovedá farbe náplne

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

Kapsy  
na laminovanie
• Vyrobené tak, aby zmäkli už pri nižších teplotách; hladko  

prejdú tepelným laminátorom a výborne ochránia laminovaný dokument
• Vhodné do laminátorov Ibico, GBC, Acco Rexel atd.
• Kapsu tvoria dve fólie zvarené na jednej z kratších strán
• Rozmery: 216,0 × 303,0 mm
• Balenie obsahuje 100 ks

Sušienky ku káve
• Originálne belgické sušienky
• 250g balenie obsahuje viac ako 30 ks výborných sušienok
• Karamelové

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

170
€/ks*

cena bez DPH

€/ks*099
cena bez DPH

€/ks*099
cena bez DPH

€/bal.*713
cena bez DPH

€/ks*113
cena bez DPH
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2+1 ZADARMO

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO kolmý 5,40 € QHH-531.706

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO  neón 3,98 € QHH-141.5410

2 ks + 1 ks ZADARMO  žltá 2,78 € QHH-141.4879

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO  čierna 4,38 € QHH-115.043

2 ks + 1 ks ZADARMO  biela 4,38 € QHH-115.048

2 ks + 1 ks ZADARMO  modrá 4,38 € QHH-115.044

2 ks + 1 ks ZADARMO  červená 4,38 € QHH-115.047

2 ks + 1 ks ZADARMO  žltá 4,38 € QHH-115.049

2 ks + 1 ks ZADARMO  zelená 4,38 € QHH-115.045

2 ks + 1 ks ZADARMO  sivá 4,38 € QHH-115.046

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO   mix farieb 18,18 € QHH-377.666

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO ocean breeze 51 g 2,98 € QHH-700.481

2 ks + 1 ks ZADARMO lemon 51 g 2,98 € QHH-769.494

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

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

čistotu a ochranu proti vodnému kameňu
• Dokonale osvieži; obsahuje čistiacu penu

Bločky v kocke
• Kvalitné samolepiace bločky 

v pastelových alebo jasných 
neónových farbách

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

Spisové priehľadné dosky s cvočkom A4
• Priehľadné polypropylénové dosky so zapínaním na cvok; hrúbka 200 µm
• Formáty A4 sú vhodné na zakladanie bežných dokumentov a letákov
• Balenie obsahuje 25 ks

Pákový zakladač A4
• Zakladače so spoľahlivou pákovou mechanikou
• 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
• Šírka chrbta: 7,5 cm

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

2+1ZADARMO 2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

€/ks*180
cena bez DPH

€/ks*
od 093

cena bez DPH

€/ks*099
cena bez DPH

€/ks*606
cena bez DPH

146
€/ks*

cena bez DPH
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akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO bal. 4 ks 2,38 € QHH-906.599

2 bal. + 1 bal. ZADARMO bal. 8 ks 4,58 € QHH-906.600

VÝHODNÉ BALENIA

Toaletný papier
• Jemný, potlačený decentným vzorom 
• Dvojvrstvový, 100 % celulóza
• Návin rolky 17,0 m

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 2,78 € QHH-356.866

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  modrá 15,98 € QHH-414.240

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  červená 15,98 € QHH-414.255

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  žltá 15,98 € QHH-414.230

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  zelená 15,98 € QHH-414.250

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO  hnedá 1,58 € QHH-970.223

2 ks + 1 ks ZADARMO  číra 1,58 € QHH-970.222

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 9,38 € QHH-834.685

Obálky DL 
• Bez okienka; vnútorná potlač
•  Rozmery: 22,0 × 11,0 cm; 

gramáž 80 g/m2

• Balenie obsahuje 50 ks

Recyklované 
farebné bločky
• Vyrobené zo 100%  

recyklovaných papierových vlákien
• 100 lístkov v bločku
• Rozmery: 38,0 × 51,0 mm
• Mix farieb

Prešpánové  
rýchloviazače A4
• Kvalitná archivačná pomôcka;  

vďaka silnejšiemu materiálu je dosiahnutá dlhšia životnosť
• Dosky sú vyrobené z prešpánu 350 g/m²; rozmery: 25,5 × 31,0 cm (š × v)
• Balenie obsahuje 20 ks

Baliaca páska  
Economy
• Baliaca páska na zalepenie bežných škatúľ
• Hrúbka: 40 µm; rozmer: 48,0 mm × 66,0 m

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

079
€/bal.*

cena bez DPH

€/bal.*093
cena bez DPH

€/bal.*313
cena bez DPH

€/bal.*533
cena bez DPH

€/ks*053
cena bez DPH

od
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2+1 ZADARMO

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  2,20 € QHH-403.987

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO čisté  13,78 € QHH-265.0065

akciová cena celkom

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 38,0 × 38,0 cm 3,78 € QHH-285.835

akciová cena celkom

2 ks + 1 ks ZADARMO 1 000 g 29,98 € QHH-781.637

Vreckovky  
v škatuľke
• Extra jemné; dvojvrstvová celulóza
• V škatuľke, vhodné na používanie  

v kancelárii či v automobile
• Rozmer vreckovky: 20,0 × 21,0 cm 
• Balenie obsahuje 100 vreckoviek

Bloky  
pre flipchart
• Bloky sú vyrobené z papiera 50 g/m²
• Blok obsahuje 20 listov
• Rozmery: 65,0 × 98,0 cm (š × v)
• Balenie obsahuje 5 blokov

 Rýchloutierky
• Viacúčelové – vhodné na utieranie  

všetkých povrchov v kuchyni
• Netkaná látka; nepúšťa vlákna
• Vysoká sacia schopnosť; dlhá životnosť
• Možno použiť za sucha aj za mokra
• Balenie obsahuje 10 ks

Qualità Rossa 
zrnková káva
• Vynikajúca zrnková zmes 

juhoamerickej Arabicy 
a stredoafrickej Robusty

• Pomalé praženie dáva zmesi 
vyváženú, harmonickú  
a dlhotrvajúcu chuť

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

akciová cena celkom

10 balíkov + 5 balíkov ZADARMO A4 49,90 € QHH-145.2714

Kancelársky papier Colour Printing
• Multifunkčný papier s najvyššou belosťou vhodný pre plnofarebnú tlač
• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne; 80 g/m2

• Najmenšie predajné množstvo 5 balíkov

NAJLEPŠÍ PRE TLAČ 
FAREBNÝCH DOKUMENTOV

€/bal.*073
cena bez DPH

€/bal.*459
cena bez DPH

€/bal.*126
cena bez DPH

€/ks*126
cena bez DPH

333
€/bal.*

cena bez DPH

Belosť CIE

40 180
170
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DARČEKY K PRODUKTOM

Kancelársky papier  
Advanced
• Papier prémiovej kvality a extrémnej belosti (CIE 170)
• Technológia ColorLok® zaručuje ostrý text a živé farby
• Advanced Daily Printing 80 g/m² je vyrobený technológiou TRIOTEC® pre 

dosiahnutie najvyššej možnej kvality tlače
• Advanced Laser 90 g/m² prináša dokonalé výtlačky na všetkých typoch, 

predovšetkým laserových tlačiarní, nekrúti sa pri vyšších teplotách, nezasekáva sa
• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne

akciová cena

15 balíkov + DARČEK Daily Printing A4 80 g/m2 3,99 €/balík QHH-532.2825

15 balíkov + DARČEK Laser A4 90 g/m2 4,39 €/balík QHH-532.2816

akciová cena

15 balíkov + DARČEK A4 3,29 €/balík QHH-592.703

7 balíkov + DARČEK A3 6,59 €/balík QHH-592.704

Belosť CIE

40 180

170

DARČEK
svieže talianske
víno Tussock

Vychutnajte si svieže talianske
víno Tussock Jumper Prosecco
Treviso DOC (alk. 11%; 0,75 l)

Kancelársky papier Universal
• Prémiový papier najvyššej belosti 
• Extra hladký povrch dodáva profesionálny vzhľad vašim 

dokumentom, predlžuje životnosť kopírok a tlačiarní, 
znižuje prevádzkové náklady

• Takmer 100% vylúčenie zasekávania v prístrojoch
• Balík obsahuje 500 hárkov;  5 balíkov v kartóne
• A4 dodávame v najmenšom predajnom množstve 5 balíkov
• A3 dodávame aj po 1 balíku

Belosť CIE

40 180

169

DARČEK
Sauvignon 
GREEN 2015 
(0,75 l)
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DARČEKY K PRODUKTOM

akciová cena

10 balíkov + DARČEK A4 4,39 €/balík QHH-522.6498

5 balíkov + DARČEK A3 8,79 €/balík QHH-522.6489

Belosť CIE

40 180
150

DARČEK
sada extra 
džemov

Vybrali sme pre vás delikátnu sadu extra džemov 
vyrobených z marhúľ a ostružín podľa tradičných 
receptúr z talianskej provincie Modena (2× 340 g).

Kancelársky papier 
Bright White
• Unikátny, vysoko biely 100%  

recyklovaný papier
• Špeciálna technológia ColorLok® zaručuje 

sýtejšiu čiernu a živšie farby
• Výnimočný ekologický profil vrátane 

kompenzácie za uhlíkovú stopu  
CO2 Neutral

• Balík 500 hárkov; 5 balíkov v kartóne

POL MILIÓNA 
STROMOV VYSADENÝCH!

Pre jarnú výsadbu boli vybrané pozemky v CHKO Záhorie,  
kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu dospelých   
stromov borovice.

Na jar tu zasadíme celkom 4 224 sadeníc borovice sosny.

I v roku 2017 má teda zmysel kupovať papiere Office Depot®   
alebo Papirius®. Za každých 50 odobraných balíkov papiera   
vysadíme 1 strom.

 530 268 STROMOV
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DARČEKY K PRODUKTOM

akciová cena

ks + DARČEK  čierna 7,39 € QHH-362.476

ks + DARČEK  číra 7,39 € QHH-362.477

akciová cena

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

10 ks + DARČEK 20 g 1,19 €/ks QHH-342.020

4 ks + DARČEK 40 g 1,49 €/ks QHH-342.040

akciová cena

3 ks + DARČEK 3,29 €/ks QHH-774.404

akciová cena

ks + DARČEK  ružová 7,39 € QHH-308.130

Stolový organizér
• Praktický pohárik na písacie aj drobné  

kancelárske potreby v modernom dizajne
• Masívny plast
• Dodávame bez príslušenstva
• Rozmery: 15,8 × 9,3 × 14,3 cm (š × v × h)

DARČEK
ľahko tónujúca 
tyčinka na pery 
Dermacol
(mix vôní)

Stolový 
odvíjač C38
• Moderný stolový odvíjač v príjemných  

farbách so špeciálne priľnavým povrchom pre pevné uchytenie
• Odvíjač lepiacej pásky vhodný pre pásky rozmerov: 19,0 mm × 33,0 m
• Dodávame vrátane lepiacej pásky Scotch® Magic™ 19,0 mm × 8,89 m
• Rozmery: 4,7 × 6,5 × 14,0 cm (š × v × h)

DARČEK
lepiaca páska  
Scotch Magic

(19 mm × 33 m)

Lepiaca tyčinka
• Lepiaca tyčinka na papier, kartón, fotografie
• 90% lepiacej hmoty je vyrobených  

z obnoviteľných zdrojov
• Nevysychá - min. trvanlivosť 2 roky
• Vyprateľná pri 30 °C
• Neobsahuje rozpúšťadlá

DARČEK
bieliaca zubná 
pasta  
Vademecum

DARČEK
samolepiaci bloček 
Post-it Srdce

Nožničky Comfort
• Veľmi kvalitné nožnice pre náročnejšie 

každodenné použitie
• Ostré, tvrdené ostrie z nerezovej ocele  

pre ľahké a presné strihanie
• Ergonomická rukoväť s komfortným 

mäkkým úchopom
• Pravo/ľavoruké; 20,0 cm

akciová cena

10 balíkov + DARČEK A4 3,99 €/balík QHH-116.2271

DARČEK
sklenený pilník so 
Swarovski Elements

Kancelársky papier Printing
• Vhodný aj pre vysokorýchlostné stroje
• Vyrobený s použitím technológie ColorLok® pre vyšší kontrast a sýtosť farieb
• S TearStrip komfortne otvoríte každý balík ľahko pomocou pásky
• Balík 500 listov; 5 balíkov v kartóne; 80g/m2

• Najmenšie predajné množstvo 5 balíkov

Belosť CIE

40 180
161
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DARČEK
spisové dosky 
EMBA

s potlačou 
kohútia stopa, A4

Skupinový box
• Vyrobené z kvalitnej trojvrstvovej lepenky so zelenou potlačou
• Na uloženie archivačných škatúľ (  A ) alebo na 4 ks zakladačov 7,5 cm (  B ) alebo 

na 5 ks zakladačov 8,0 cm (  C )
• Uvedený vnútorný rozmer a nosnosť
• Balenie obsahuje 5 ks

11

DARČEKY K PRODUKTOM

Plastový pákový zakladač Maxi A4+
• Pojme dokumenty v prospektových obaloch, bez toho, aby z neho vyčnievali
• Z vonkajšej aj vnútornej strany PP fólia chráni zakladač a predlžuje jeho životnosť
• Chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom, kapacita 600 listov; šírka chrbta: 8,0 cm

akciová cena
 A  2 bal. + DARČEK 33,0 × 30,0 × 24,0 cm 30 kg 10,29 €/bal. QHH-341.200
 B  2 bal. + DARČEK 33,0 × 30,0 × 29,5 cm 40 kg 12,19 €/bal. QHH-341.201
 C  2 bal. + DARČEK 42,5 × 33,0 × 30,0 cm 50 kg 12,99 €/bal. QHH-341.202

akciová cena

2 ks + DARČEK 50,0 mm × 25,0 m  strieborná 5,99 €/ks QHH-501.505

2 ks + DARČEK 50,0 mm × 25,0 m  čierna 5,99 €/ks QHH-501.506

akciová cena

5 ks + DARČEK  zelená 1,39 €/ks QHH-251.822

5 ks + DARČEK  oranžová 1,39 €/ks QHH-251.825

5 ks + DARČEK  transparentná 1,39 €/ks QHH-251.818

5 ks + DARČEK  červená 1,39 €/ks QHH-251.839

5 ks + DARČEK  modrá 1,39 €/ks QHH-251.820

DARČEK
papierové dosky 
Exacompta 
ELLE A4

s chlopňami  
a gumičkou, rôzne motívy

 A

 B

 C

Lepiaca páska 
Extra Power
• Extra pevná a odolná univerzálna páska 

obsahujúca textilné vlákno
• Možnosť ručného odtrhnutia

DARČEK
krém na ruky 
Nivea Soft Care

s bambuckým  
maslom (100 ml) OPALINE dosky

• Plastové dosky s troma chlopňami a gumičkou; polopriehľadné
• Materiál polypropylén, hrúbka 0,5 mm
• Roztiahnuteľný chrbát až 3,0 cm
• Kapacita 250 listov (80 g/m²); rozmery: 24,7 × 32,0 cm (š × v)

DARČEK
blok Hello Kitty A5 
(50 listov)

 čierna QHH-478.106

 tm. sivá QHH-478.116

 tm. zelená QHH-478.115

 zelená QHH-478.108

 limetková QHH-478.118

 sv. zelená QHH-478.102

 sv. modrá QHH-478.101

 lila QHH-478.105

 modrá QHH-478.107

 tm. modrá QHH-478.114

 purpurová QHH-478.119

 fuchsiová QHH-478.111

 malinová QHH-478.120

 ružová QHH-478.117

 bordó QHH-478.103

 červená QHH-478.110

 oranžová QHH-478.109

 lososová QHH-478.104

 žltá QHH-478.113

 biela QHH-478.112

3 ks + DARČEK

3 ks + DARČEK

3 ks + DARČEK

3 ks + DARČEK

3 ks + DARČEK

199
€/ks
cena bez DPH

akciová cena

2 sady + DARČEK     4 farby 2,59 € QHH-305.219

10 ks + DARČEK  žltá 0,73 € QHH-305.217

Zvýrazňovače Edding 24
• Kvalitný zvýrazňovač je šetrný k životnému prostrediu
• Telo a vlákna zvýrazňovača sú zo 70%  

tvorené recyklovaným materiálom, atrament je vyrobený  
z obnoviteľných zdrojov

• Skosený hrot umožňuje vytvárať ako slabé, tak silné čiary

DARČEK
farby na tvár 
Edding 
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akciová cena

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 2,10 € QHH-477.796

bal. 6 ks 1,5 l jemne perlivá 2,10 € QHH-702.586

bal. 6 ks 1,5 l perlivá 2,10 € QHH-159.439

bal. 12 ks 0,33 l neperlivá 1,79 € QHH-375.674

bal. 12 ks 0,33 l jemne perlivá 1,79 € QHH-375.675

Pramenitá voda 
• Prírodná pramenitá voda s nízkou mineralizáciou 

vhodná pre každodenný pitný režim
• PET fľaše 
• Predaj po baleniach

PRE PRÍJEMNÉ OBČERSTVENIE

015
€/fľaša

cena bez DPH

od

12 tel.: 0800 223 223         informacie@officedepot.com
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PRE PRÍJEMNÉ OBČERSTVENIE

Minerálna voda
• Ľahko mineralizovaná voda

Ochutená minerálna voda
• Ľahko mineralizovaná ochutená voda
• Objem 1,5 l

pôvodná cena akciová cena zľava

bal. 8 ks 0,5 l jemne perlivá 3,29 € 2,88 € 12 % QHH-785.400

bal. 8 ks 0,5 l neperlivá 3,29 € 2,88 € 12 % QHH-795.225

bal. 6 ks 1,5 l perlivá 2,89 € 2,41 € 17 % QHH-785.125

bal. 6 ks 1,5 l jemne perlivá 2,89 € 2,41 € 17 % QHH-785.401

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 2,89 € 2,41 € 17 % QHH-785.225

pôvodná cena akciová cena zľava

bal. 6 ks pomaranč jemne perlivá 4,29 € 3,58 € 17 % QHH-579.356

bal. 6 ks citrón jemne perlivá 4,29 € 3,58 € 17 % QHH-632.014

bal. 6 ks malina neperlivá 4,29 € 3,58 € 17 % QHH-579.366

bal. 6 ks jahoda neperlivá 4,29 € 3,58 € 17 % QHH-579.386

ZĽAVA až17%

241
€/bal.
cena bez DPH

od

358
€/bal.

cena bez DPH

ZĽAVA 17 %
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PRE PRÍJEMNÉ OBČERSTVENIE

DARČEK
100% džús  
(multivitamín; 1,0 l)

DARČEK
sirup Jupí 
(multivitamín; 0,7 l)

Džús a ovocná šťava
• 100% čisté ovocné šťavy a džúsy sú získavané z najlepších plodov  

bez prídavku cukru; sú obľúbené po celej Európe
• Podiel ovocnej šťavy je uvedený v % pri kóde výrobku
• Objem 1,0 l

Sirupy
• S ovocnou príchuťou a extraktami,  

bez umelých sladidiel a farbív
• Objem: 0,7 l

akciová cena

2 ks + DARČEK pomaranč 100 % 1,59 €/ks QHH-548.785

2 ks + DARČEK jablko 100 % 1,59 €/ks QHH-215.452

2 ks + DARČEK pomaranč s dužinou 100 % 1,79 €/ks QHH-942.576

2 ks + DARČEK multivitamín 100 % 1,79 €/ks QHH-540.545

2 ks + DARČEK ananás 100 % 1,79 €/ks QHH-201.255

2 ks + DARČEK ružový grep s dužinou 100 % 1,79 €/ks QHH-203.121

2 ks + DARČEK čierne ríbezle 25 % 1,79 €/ks QHH-890.148

2 ks + DARČEK višňa 50 % 1,79 €/ks QHH-994.969

2 ks + DARČEK marhuľa 40 % 1,79 €/ks QHH-403.221

2 ks + DARČEK mango 30 % 1,79 €/ks QHH-687.692

2 ks + DARČEK hruška 50 % 1,79 €/ks QHH-203.120

akciová cena

2 ks + DARČEK citrón 1,19 €/ks QHH-790.255

2 ks + DARČEK pomaranč 1,19 €/ks QHH-790.256

2 ks + DARČEK jahoda 1,19 €/ks QHH-790.257

2 ks + DARČEK malina 1,19 €/ks QHH-790.258

14 tel.: 0800 223 223         informacie@officedepot.com
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PRE PRÍJEMNÉ OBČERSTVENIE

Zrnková káva
• Vyvážená zmes Arabicy a Robusty očarí 

milovníkov espressa plnou chuťou
• Hmotnosť: 1 000 g

Instantná káva 
Azera 
• Prémiová káva inšpirovaná 

baristmi
• Hmotnosť: 100 g

Limonáda
• Tradičná československá 

limonáda v rôznych príchutiach
• Balenie obsahuje  

12× 0,5 l (PET)

Polomáčané sušienky
• Obľúbené sušienky s polevou z čokolády
• Hmotnosť 100 g

Trvanlivé 
mlieko 
s uzáverom
• Objem 1 l

Cukor v roličkách
• Hygienicky balené cukry

akciová cena

ks + DARČEK Caffé Crema 9,59 € QHH-596.912

akciová cena

2 ks + DARČEK 5,89 €/ks QHH-614.294

DARČEK
mletá káva 
Tchibo Café 
Special (250 g)

DARČEK
mlieko do kávy 
Maresi (250 g)

akciová cena

ks polotučné 1,5 % tuku 0,66 € QHH-920.229

ks plnotučné 3,5 % tuku 0,66 € QHH-920.230

pôvodná cena akciová cena zľava

bal. 200 ks po 4 g 2,58 € 1,84 € 29 % QHH-875.200

bal. 1 000 ks po 4 g 9,94 € 7,34 € 26 % QHH-875.100

akciová cena

bal. + DARČEK marhuľová 3,99 € QHH-854.834

bal. + DARČEK originál 3,99 € QHH-854.833

bal. + DARČEK malinová 3,99 € QHH-854.837

pôvodná cena akciová cena zľava

ks horké 0,45 € 0,36 € 20 % QHH-332.655

ks mliečne 0,45 € 0,36 € 20 % QHH-332.660

DARČEK
Kofola čierne 
ríbezle,  
plech (0,25 l)

ZĽAVA až29%

ZĽAVA 20 %

€/ks066
cena bez DPH

€/bal.
od 184

cena bez DPH

€/ks036
cena bez DPH
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PRE ČISTOTU A UPRATOVANIE

Pracie kapsule
• Dvojkomorový prací prostriedok vo 

forme kapsúl na biele a farebné prádlo
• Počet pracích dávok v balení: 60
*Jednotková cena pri kúpe multipacku

akciová cena celkom

3 bal. + 1 bal. ZADARMO color 41,99 € QHH-764.542

3 bal. + 1 bal. ZADARMO regular 41,99 € QHH-764.543

akciová cena

2 ks + DARČEK jemný 1,19 € /ks QHH-154.999

2 ks + DARČEK levanduľa 1,19 € /ks QHH-218.546

pôvodná cena akciová cena zľava

bal. 8 ks 45 μm  hnedá 1,19 € 0,89 € 25 % QHH-356.264

bal. 8 ks 45 μm  žltá 1,19 € 0,89 € 25 % QHH-356.260

bal. 8 ks 45 μm  modrá 1,19 € 0,89 € 25 % QHH-356.261

bal. 7 ks 50 μm  zelená 1,19 € 0,89 € 25 % QHH-356.262

bal. 7 ks 50 μm  červená 1,19 € 0,89 € 25 % QHH-356.263

pôvodná cena akciová cena zľava

ks citrón 1,89 € 1,47 € 22 % QHH-300.158

ks zelené jablko 1,89 € 1,47 € 22 % QHH-260.999

ks sensitive 1,89 € 1,47 € 22 % QHH-314.121

akciová cena

2 ks + DARČEK multisurface 2,59 € /ks QHH-466.155

2 ks + DARČEK wood 2,59 € /ks QHH-466.154

Mop
• Prémiový plochý mop s novým  

integrovaným žmýkacím systémom
• Veľmi jednoduché užívanie 

a komfort vašich rúk
• Materiál mopu: 100% mikrovlákno
• Vhodný pre všetky typy podláh

akciová cena

ks + DARČEK Express system+ 36,89 € QHH-544.748

DARČEK
mikroutierka  
Spontex 3  
Digital

Čistiaci piesok
• Tekutý piesok na čistenie riadu, sporákov, 

umývadiel, vaní, záchodových mís, 
obkladačiek, smaltovaných predmetov a pod.

• Hmotnosť: 600 g

DARČEK
zvlhčené utierky 
na  nábytok  
(30 ks)

Sprej  
proti prachu
• Nové spreje proti prachu
• Jemne čistia a zanechávajú príjemnú vôňu
• Objem: 400 ml

DARČEK
Ferrero  
Raffaello (40 g)

Farebné vrecia  
na triedenie odpadu
• Silnejšia fólia zaručuje, že sa vrece nepretrhne
• Materiál: LDPE
• Rozmer: 70,0 × 105,0 cm
• Objem 120 l

Prostriedky  
na riad
• Tradičný prípravok na 

umývanie riadu  
v obľúbených vôňach

• Objem 900 ml

3+1ZADARMO

ZĽAVA 25 %

ZĽAVA 22 %

€/bal.*1049
cena bez DPH

€/bal.089
cena bez DPH

€/ks147
cena bez DPH
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akciová cena

bal. 24 ks 2 vrstvy bielený recykel  biela 3,99 € QHH-488.5712

bal. 8 ks 3 vrstvy celulóza  biela 2,39 € QHH-687.0933

Toaletný papier
      Dvojvrstvový
• Mäkký a pritom pevný
• Návin rolky 23,1 m, 200 útržkov
• Vhodný do zásobníka 537.6493
      Trojvrstvový
• Extra jemný a kvalitný
• Návin rolky 27,5 m, 250 útržkov
• Vhodný do zásobníka 537.6493

NOVÁ ZNAČKA HIGHMARK
Výhodný pomer ceny a kvality

akciová cena

bal. 12 ks Jumbo Mini 11,19 € QHH-325.3945

bal. 6 ks Jumbo 11,19 € QHH-531.2934

Jumbo  
toaletný  
papier
• 2 priemery roliek
• Bielený recykel; dvojvrstvový
• Jumbo Mini: Ø 18,0 cm; 170,0 m
• Jumbo: Ø 25,0 cm; 360,0 m

akciová cena

bal. 100 ks 0,69 € QHH-355.3305

Vreckovky  
v škatuľke
• Dvojvrstvové biele vreckovky
• Vyrobené z celulózy
• Rozmer: 11,5 x 23,0 x 4,8, cm (š x d x v)

Toaletný  
papier
• Prvotriedna kvalita, 100% celulóza
• Návin rolky 18,75 m; 160 útržkov

akciová cena

bal. 8 ks  2,79 € QHH-397.9517

Skladané  
uteráky
• Mäkké; veľmi kvalitné
•  Dvojvrstvové, recyklované
• Rozmery uterákov: 24,0 × 23,0 cm (š × v)
• Vhodné pre zásobníky 537.6497 a 537.6498

akciová cena

bal. 214 uterákov  zelená 0,79 € QHH-514.2762

bal. 214 uterákov  béžová 0,79 € QHH-514.2771

 A

 B

 A

 B

www.officedepot.sk/akcia
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PRE POHODLNÉ SEDENIE

Kancelárska stolička Solid
• Kancelárska stolička so sieťovinou na operadle a látkovým sedadlom
• Vysoké operadlo s nastaviteľným podhlavníkom
• 2D nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou  

sú súčasťou stoličky; 2D nastaviteľná bedrová opierka
• MB hojdací mechanizmus s niekoľkonásobnou aretáciou a nastavením sily 

protiváhy
• Predsunutá osa hojdania pre vyšší komfort
• Plynový piest, hliníková leštená báza
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 120,0 kg

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
• Kolieska s priemerom 60 mm použiteľná na všetky povrchy
• Mechanizmus SL k nastaveniu hĺbky sedadla
• Výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou
• Nosnosť: 130,0 kg
• Farebné prevedenie: sivý poťah na sedadle, čierna sieťovina
• Záruka: 36 mesiacov

Bedrová
opora

Nastavenie
protiváhy

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

Hojdací
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

Výška
operadla

Bedrová
opora

Posuv
sedadla

Výška
podrúčok

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Kancelárska stolička Omnia
• Operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou
• Voliteľná opierka hlavy s výškovým a uhlovým nastavením
• Nosnosť: 130,0 kg
• Táto stolička sa dodáva bez opierky hlavy
• Na túto stoličku sa nevzťahuje garancia 

Zajtra alebo zadarmo®!
• Dodávame do 5 pracovných dní

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

akciová cena

ks  čierna / sivá NOVINKA 147 € QHH-444.635

akciová cena

ks  čierna 184 € QHH-444.628

ks  modrá 184 € QHH-444.626

ks  tmavosivá 184 € QHH-444.627

akciová cena

ks  čierna 147 € QHH-200.277

BESTSELLER

147€
cena bez DPH

147€
cena bez DPH

184€
cena bez DPH

BESTSELLER

NOVINKA
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PRE POHODLNÉ SEDENIE

pôvodná cena akciová cena zľava

ks  čierna / sivá 88 € 69 € 22 % QHH-200.321

pôvodná cena akciová cena zľava

ks  čierna 115 € 79,90 € 31 % QHH-704.4515

pôvodná 
cena

akciová 
cena zľava

ks  čierna 65 € 39 € 40 % QHH-191.398

bal. 2 ks pevné podrúčky  čierna 8,99 € 7,39 € 18 % QHH-191.396

Kancelárska  
stolička Merut
• Vysoké operadlo zo sieťoviny
• Horná časť operadla je spevnená umývateľným PVC
• Obsahuje hojdací mechanizmus
• Výškovo nastaviteľné sedadlo
• Podrúčky nie sú súčasťou balenia
• Nosnosť: 110,0 kgHojdací

mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

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

a oceľovými čalúnenými podrúčkami
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 120,0 kg

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

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
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 110,0 kg

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

ZĽAVA 40 % 39€
cena bez DPH

69€
cena bez DPH

7990€
cena bez DPH

ZĽAVA 22 %

ZĽAVA 31 %

5–8 hodín

Dĺžka sedenia
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Kancelárska stolička Austin
• Kancelárska stolička so sieťovaným chrbtovým operadlom, ktorého tvar umožňuje 

kedykoľvek si pretiahnuť chrbtové svaly a tým eliminovať bolesti v oblasti chrbta
• Sedadlo je vždy čierne
• Pevné plastové podrúčky sú súčasťou stoličky
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 110,0 kg

PRE POHODLNÉ SEDENIE

akciová cena

ks   čierna / čierna 54 € QHH-562.2768

ks   čierna / sivá 54 € QHH-684.0099

ks   čierna / zelená 54 € QHH-684.0090

akciová cena

ks + DARČEK  čierna 124 € QHH-880.355

akciová cena
 A  4 ks + DARČEK Vanity  čierna 32,99 €/ks QHH-402.863
 B  4 ks + DARČEK Vanity Plus  čierna 34,99 €/ks QHH-402.864
 B  4 ks + DARČEK Vanity Plus  sivá 34,99 €/ks QHH-402.865
 B  4 ks + DARČEK Vanity Plus  modrá 34,99 €/ks QHH-402.866
 B  4 ks + DARČEK Vanity Plus  červená 34,99 €/ks QHH-402.867

Kancelárska  
stolička Alfa 730
• Polstrovaná kancelárska stolička s antišokovým systémom
• Výškovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky
• Odolnosť poťahu (100% polyester) voči predratiu: 60 000 cyklov
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 120,0 kg
• Na túto stoličku sa nevzťahuje garancia Zajtra alebo zadarmo®!
• Dodávame do 5 pracovných dní.

Výška
podrúčok

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

Výška
operadla

Nastavenie
protiváhy

DARČEK
Bohemia Sekt 
demi sec  
(0,75 l)

Konferenčná stolička  
Vanity a Vanity Plus
• Konferenčná stolička s látkovým  

sedadlom a operadlom zo sieťoviny
• Vanity Plus je vrátane plastových podrúčiek
• Chrómovaná podnož a moderný vzhľad
• Stohovateľnosť 5 stoličiek, oteruvzdornosť 60 000 cyklov
• Nosnosť: 120,0 kg
• Na túto stoličku sa nevzťahuje garancia Zajtra alebo zadarmo®!
• Dodávame do 5 pracovných dní.

0–3 hodín

Dĺžka sedenia
 A

 B

DARČEK
víno Tramín 
červený (0,7 l)

Suché biele víno, 
Vinárstvo Skoupil, 
ročník 2015.

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

54€
cena bez DPH
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10%zľava

ZĽAVOVÝ KUPÓN    
NA VŠETKY HOBIS 
PRODUKTY
V košíku svojej objednávky vlož kód kupónu: HOB-10

10 %

Stoly Proxy
 široká variabilita a atraktívny vzhľad

Stoly Gate
nadčasový dizajn a užívateľská ústretovosť     

Stoly Flex
elegantný dizajn a originalita technického riešenia  

Skrine Strong
vysoká nosnosť políc a pevnosť konštrukcie 

Stoly Cross
vysoká odolnosť a praktická využiteľnosť

Skrine Drive
dôraz na funkčnosť a cenu 

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

KANCELÁRSKY NÁBYTOK HOBIS
• Nadčasové, atraktívne, variabilné zariadenie kancelárie
• Kvalitný český kancelársky nábytok v ôsmich farebných variáciách
• 4 typové rady pracovných a rokovacích stolov (GATE, PROXY, CROSS, FLEX),  

zásuvkové kontajnery, 2 typové rady skríň (STRONG, DRIVE) a široká paleta doplnkov



tel.: 0800 223 223         informacie@officedepot.com
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KANCELÁRSKA TECHNIKA

Powerbank s displejom a LED lampou
• Kapacita 30 000 mAh 
• Lítiová batéria
• Elegantné a výkonné riešenie záložnej batérie v brúsenom prevedení  

s 2 USB výstupmi
• Digitálny LCD displej ukazuje aktuálny stav batérie
• Powerbanka má integrované LED svietidlo s bielym svetlom
• Výstupný prúd 1× USB port max. 1,0 A, 1× USB port max. 2 A 
• Rozmery 95,0 × 43,0 × 23,0 mm

Powerbank pre 4 zariadenia,  
s displejom a LED svietidlom
• Kapacita 30 000 mAh 
• Lítiová batéria
• Luxusné riešenie záložnej batérie v dizajne koženého diára so 4 USB výstupmi
• Možno nabíjať dva telefóny a dva tablety súčasne
• Digitálny LCD displej ukazuje aktuálny stav batérie
• Powerbank má integrované LED svietidlo s bielym svetlom
• Výstupný prúd 2× USB port max. 1,0 A, 2× USB port max. 2,1 A 
• Rozmery 162,0 × 101,0 × 12,0 mm

akciová cena

ks  čierna 25,99 € QHH-186.120

ks  biela 25,99 € QHH-186.123

akciová cena

ks  čierna 27,69 € QHH-423.266

ks  biela 27,69 € QHH-423.268

2599
€

cena bez DPH

2769
€

cena bez DPH

NAJPREDÁVANEJŠIA
POWERBANK – VÝHODNÝ
POMER CENY A KVALITY

MANAŽÉRSKA POWERBANKA 
V DIZAJNE KOŽENÉHO DIÁRA

Integrovaná  
LED lampa
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KANCELÁRSKA TECHNIKA

Powerbank s integrovanými  
káblami 3-v-1
• Kapacita 8 000 mAh
• Polymérová batéria Li-Pol
• Unikátne prevedenie 3 v 1 s integrovaným káblom a redukciou
• USB kábel pre nabíjanie powerbank, Apple redukcia pre nabíjanie zariadení 

s Lightning konektorom, microUSB konektor pre zariadení Android
• LED indikátor stavu batérie 
• Výstupný prúd microUSB / Lightning integrovaného kábla max. 2,1 A 
• Rozmery: 140,0 × 72,0 × 10,0 mm 
• Hmotnosť: 175 g

USB Flash Disk U202 16 GB
• 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 puzdro

akciová cena

ks 19,99 € QHH-185.820

akciová cena

ks 4,79 € QHH-920.7187

1999
€

cena bez DPH

PRE APPLE IOS I ANDROID

NAJLACNEJŠIE A NAJPREDÁVANEJŠIE USB

Na nabíjanie 
powerbanky

Na nabíjanie  
Androidu

Na nabíjanie  
Apple iOS

479
€

cena bez DPH

TOP CENA
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KANCELÁRSKA TECHNIKA

579
€

cena bez DPH

Dátový kábel Aurora podsvietený 2-v-1
• Integrovaný adaptér pre pripojenie, ako zariadení Apple s konektorom Lightning, 

tak microUSB pre väčšinu chytrých telefónov a tabletov ostatných značiek
• Farebné podsvietenie konektora ukazujúce stav nabíjania
• Plochý dizajn kábla je vyrobený z kvalitného materiálu odolnému proti zlomeniu
• Dĺžka 1,0 m

microUSB

Apple Lightning

akciová cena

ks  čierna 5,79 € QHH-318.020

ks  biela 5,79 € QHH-318.024

ks  modrá 5,79 € QHH-318.022

ks  oranžová 5,79 € QHH-318.021

ks  zelená 5,79 € QHH-318.023

Kvalitné kovové telo

Dvojitá ochranná vrstva 
proti prelomeniu

JEDEN KÁBEL 
NA VÄČŠINU 
SMARTPHONOV

Svietiaca dióda 
nabíjania
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OBLEČIEME VÁS    

DO NIKE 

Kód darčeka uveďte do poznámky v objednávke.
V prípade zlej voľby veľkosti nie je možná výmena.

MUŽI
TRAINING TOP
Pánsky dres Nike Academy
16 s krátkym rukávom vhodný
na väčšinu športov. Príjemný
materiál s prevzdušnením. Po
stranách odvetrávanie. Logo Nike
na prsiach. Technológia Dri-Fit.
Materiál: 100% polyester
Farba: modrá

veľ. S  207.796
veľ. M  207.751
veľ. L  207.752
veľ. XL  207.778

NIKE PARK IV
Pánsky dres Nike Park IV s krátkym
rukávom vhodný najmä na futbal,
futsal a florbal. Príjemný materiál
s prevzdušnením. Po stranách
odvetrávanie. Logo Nike na prsiach.
Technológia Dri-Fit.
Materiál: 100% polyester
Farba: zelená

veľ. S  207.797
veľ. M  207.754
veľ. L  207.755
veľ. XL  207.756

ŠORTKY LIBERO14
Pánske trenky Nike Libero Knit
vhodné najmä na trénovanie.
Dve vrecká na zips, elastický pás
so sťahovacou šnúrkou. Logo Nike
na ľavej nohavici. Technológia
Dri-Fit. Materiál: 100% polyester
Farba: čierna

veľ. S  207.800 
veľ. M  207.801
veľ. L  207.763
veľ. XL  207.764

NIKE CORE
Pánske tričko Nike TS Core 
s krátkym rukávom vhodné na šport
aj bežné nosenie. Golier a zapínanie 
pri krku na dva gombíky.
Logo Nike na prsiach. Technológia
Dri-Fit.
Materiál: 100% bavlna

biela
veľ. S  207.799
veľ. M  207.757
veľ. L  207.758
veľ. XL  207.759

modrá
veľ. S   207.798
veľ. M  207.760
veľ. L  207.761
veľ. XL  207.762

ŽENY
NIKE RELAY
Dámsky bežecký top s krátkym
rukávom. Celoplošná sieťovaná
tkanina. Technológia Dri-Fit.
Znížený zadný lem. Reflexné prvky
vyniknú za zlých svetelných
podmienok.  
Materiál: 100% polyester
Farba: ružová

veľ. S  207.766
veľ. M  207.767
veľ. L  207.768

NIKE NP TANK
Dámske tréningové tielko so zadným 
sieťovým panelom a výstrihom 
vzadu. Technológia Dri-Fit. Ploché
švy. Strečová tkanina 
a pásky v tvare V
na zadnom diele pre voľnosť 
pohybu. Materiál: 84% polyester,
16% spandex

veľ. S  207.769
veľ. M  207.770
veľ. L  207.771

NIKE DRY MILER
Dámske tričko. Sieťované panely
zlepšujú priedušnosť. Ploché
švy sa hladko pohybujú po koži.
Technológia Dri-Fit. Reflexné
prvky pre lepšiu viditeľnosť.
Materiál: 100% polyester
Farba: čierna

veľ. S  207.772
veľ. M  207.773
veľ. L  207.774

LEGÍNY NIKE NP
Dámske legíny Nike Pro Cool sú
vhodné na fitness i voľnočasové
aktivity. Technológia Dri-Fit. elastická
guma v páse. Nápis Nike Pro.
Materiál: 80% polyester, 20% elastan.
Farba: čierna

veľ. S  207.775
veľ. M  207.776
veľ. L  207.777

ŠILTOVKA  
NIKE HERITAGE
Nastaviteľný opasok s kovovou sponou v zadnej
časti, model je vyrobený tak, aby Vás ozdobil,
ale tiež aby Vás ochránil pred slnečnými
lúčmi a pred potom. Kontrastné logo
s nápisom v prednej časti, unisex použitie. 
Materiál: 100% bavlna 
Farba: čierna

univerzálna veľkosť 207.765

Nakúpte originálne HP
tonerové a atramentové
náplne v hodnote 185 €
a získajte oblečenie NIKE 
podľa vlastného výberu



OBLEČIEME VÁS    

DO NIKE 
TECHNOLÓGIA 

Dri-FIT
Materiál Nike Dri-FIT udržuje telo v suchu a pohodlí.  

Dri-fit odvádza, čiže odsáva prebytočnú vlhkosťz pokožky 
a prenáša ju na povrch materiálu, kde sa môže rýchlo 

odparovať. Unikátna technológia, pri zahriatí dôjde 
k úplnému nadvihnutiu chlopní, ktoré sú umiestnené 

na chrbte, tým dôjde k okamžitému ochladeniu 
a intenzívnemu odparovaniu potu ako z povrchu 

tela, tak z látky. Keď je telo suché, chlopne si opäť 
"sadnú" a uzavrú sa. V podstate možno povedať, 

že si materiál sám reguluje intenzitu ventilácie - 
ochladzovanie a odparovanie, podľa telesnej teploty.

Špičková kvalita,  
ktorú si môžete ľahko dovoliť.
Vďaka originálnym vysokokapacitným kazetám HP predávaným 
v dvojbalení a multibalení dosiahnete nižších nákladov na stránku, bez 
toho, aby sa znížila kvalita tlače. Iba originálne tonerové kazety HP sú 
vždy zárukou bezkonkurenčnej kvality a profesionálnych výtlačkov!

Nájdite si ten správny toner v našom 
sprievodcovi na www.officedepot.sk/
vyhladavac-naplni-do-tlaciarne/
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ZÍSKAJTE LUXUSNÚ VÔŇU
Nakúpte alternatívne tonerové a atramentové náplne Office Depot
v hodnote 150 € a získajte parfém Davidoff pre ženu.

Davidoff Cool  
Water Woman
EDT, 100 ml
Veľmi obľúbená vôňa 
dodávajúca telu energiu 
a chuť do života.Sila vôňe 
je inšpirovaná havajskými 
jazerami na ostrove Kauai, 
bavorskými jazerami 
v horských Alpách a vodnými
parami severného Škótska.
Štart vône je ovocný, po krátkej
dobe zažijete obklopenie
jemným vánkom vôní
s melónom, broskýň a ruží.

https://www.officedepot.sk/ 
vyhladavac-naplni-do-tlaciarne/

Nájdi náplň do svojej tlačiarne 
ľahko a rýchlo s použitím nášho 
vyhľadávača tonerov a cartridgí!

Vyhľadávač 
náplní do 
tlačiarne

Darček sa automaticky vloží do košíka.
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PRE BEZPEČNÚ SKARTÁCIU

ODMEŇTE SA 
ZA NÁKUP
akýchkoľvek skartovačov alebo 
ergonomických doplnkov 
Fellowes nad 185 €

DARČEK
odšťavňovač 
Hyundai

• Dve rýchlosti, max. 15 500 ot/min, 
príkon 700W

• Odnímateľný zásobník na dreň 
s objemom 2 l

• Nádoba na šťavu 1 l so stupnicou 
a oddeľovačom peny

• Veľký plniaci otvor, nerezový filter
• Rozmery: 33,0 × 36,0 × 22,0 cm; 

hlučnosť: 75 Db

 B

 A

   AUTO+ 60X
• Typ rezu: častice 4 × 45 mm
• Automatický podávač na 65 listov papiera 70 g/m² naraz, manuálny podávač na 

max. 6 listov papiera 70 g/m², šírka vstupu 220 mm, odpadová nádoba 15 l
• Rozmery: 29,5 × 35,0 × 43,0 cm (š × v × h); hmotnosť: 7,82 kg 

 
   AUTO+ 90X

• Typ rezu: častice 4 × 45 mm
• Automatický podávač na 90 listov papiera A4, samostatný vstup pre manuálnu 

skartáciu až 6 listov papiera 70 g/m2 naraz, šírka vstupu 220 mm, odpadová 
nádoba 20 l

• Rozmery: 29,5 × 39,5 × 43,0 cm (š × v × h); hmotnosť: 10,6 kg

 B

 A

DARČEK
naparovacia žehlička 
Hyundai

• Veľká žehliaca nerezová plocha
• Konštantná para 0-35 g/min; parný 

ráz 90 g/min
• Svetelná kontrolka teploty
• Funkcia samočistenia
• Funkcia Anti-Calc - integrovaný 

systém odvápnenia

• Funkcia Anti-Drip - systém proti 
odkvapkávaniu

• Žehlenie na sucho / kropenie / naparovanie
• Variabilná para, zvislé naparovanie
• Zásobník na vodu s objemom 300 ml
• Príkon 2200 W; napätie 230 V ~ 50 Hz
• Farba: bieloružová

akciová cena

ks + DARČEK AUTO+ 60X 169 € QHH-899.860

ks + DARČEK AUTO+ 90X 180 € QHH-530.479

 A

 B

Skartovací stroj AUTO+
• Stupeň utajenia: DIN-3; certifikát NBÚ, automatický štart/stop, spätný chod, 

automatický spätný chod pri preplnení papierom, ochrana proti zahlteniu papierom, 
tepelná poistka motora, automatické vypnutie po 2 minútach nečinnosti, tichý 
chod, hlučnosť: 60 dB, doba nepretržitej skartácie max. 8 min (nasleduje cca 40min 
prestávka na vychladnutie stroja)

15%zľava

ZĽAVOVÝ KUPÓN  
NA VŠETKY  
LAMINÁTORY 
V košíku svojej objednávky vlož kód kupónu: LAM-15

15 %

Darček sa automaticky vloží do košíka.

Darček sa automaticky vloží do košíka.
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PRE ÚSPEŠNÚ PREZENTÁCIU

Sada na biele  
tabule s hubkou
• Sada popisovačov na biele tabule a flipcharty  

s magnetickou hubkou
• Stopa rýchlo zasychá, nezanecháva šmuhy
• Možno použiť na sklo a ďalšie neporézne povrchy
• Popisovač vydrží bez viečka min. 48 hod.
• Šírka stopy: 3,0 mm; guľatý hrot
• Magnetická stieracia hubka umožňuje prichytenie  

na kovovom povrchu tabule; rozmery hubky: 11,0 × 5,0 × 2,0 cm

Flipchart Profi
• Flipchart s lakovanou magnetickou  

popisovateľnou tabuľou
• Dve výklopné magnetické ramená umožňujú  

naraz prezentovať na troch papieroch
• V spodnej časti sú držiaky na popisovače;  

kovové nohy
• Nastaviteľná výška: min. 112,0 cm; max. 205,0 cm

akciová cena

sada  4 farby 3,19 € QHH-704.545

akciová cena

ks 59 € QHH-191.421

pôvodná cena akciová cena zľava

ks 90,0 × 60,0 cm (š × v) 28,49 € 21,99 € 23 % QHH-537.4386

ks 120,0 × 90,0 cm (š × v) 43,29 € 36,99 € 15 % QHH-537.4377

akciová cena

ks 90,0 × 60,0 cm (š × v)  hnedá 32,99 € QHH-537.3621

pôvodná cena akciová cena zľava

ks 59,90 € 44,29 € 22 % QHH-361.855

akciová cena celkom

4 sady + 1 ZADARMO      sada 4 farieb 8,76 € QHH-546.545

Lakovaná tabuľa
• Kvalitná lakovaná nemagnetická tabuľa s hliníkovým rámom
• Dodávame s poličkou a montážnymi prvkami

Popisovač 
na biele  
tabule 8559
• Popisovač pre písanie na biele smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán a pod.
• Atrament na alkoholovej báze je zasucha stierateľný; svetlostály
• Náplň zdravotne nezávadná
• Guľatý hrot; šírka stopy: 2,5 mm
*Jednotková cena pri kúpe multipacku

Ekologická korková nástenka 
v hliníkovom ráme
• Nástenka je vyrobená z recyklovaného materiálu
• Hliníkový rám zaistí dlhú životnosť
• Dodávame s montážnymi prvkami

CombBind  
110 viazací stroj
• Manuálny viazací stroj pre formát A4 a A3 (na šírku) pre malé kancelárie 
• Vhodný pre plastové chrbty pre krúžkovú väzbu 
• QuickStep WorkFlow Guide – jednoduché a intuitívne ovládanie, pohodlná obsluha 
• Kapacita dierovania: max. 12 hárkov papiera 80 g/m², 21 otvorov
• Kapacita viazania: max. 195 hárkov vhodný pre plastové chrbty  

do priemeru krúžka 22 mm
• Rozmery: 39,5 × 12,3 × 26,0 cm (š × v × h); hmotnosť: 2,7 kg

ZĽAVA až23%

4+1ZADARMO

ZĽAVA 22 %

€/ks59
cena bez DPH

€/sada319
cena bez DPH

€/ks
od2199

cena bez DPH

€/sada*175
cena bez DPH

€/ks3299
cena bez DPH

€/ks4429
cena bez DPH
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typ hrot farba obj. kód
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 100 guľatý  čierna QHH-180.285
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 100 guľatý  modrá QHH-180.286
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 100 guľatý  červená QHH-180.287
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 100 guľatý  zelená QHH-180.288
sada + 2 ks zadarmo Pilot 100 guľatý  4 farby QHH-180.289
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 400 zrezaný  čierna QHH-180.290
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 400 zrezaný  modrá QHH-180.291
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 400 zrezaný  červená QHH-180.292
4 ks + 2 ks zadarmo Pilot 400 zrezaný  zelená QHH-180.293

Pilot 100/400
• Permanentný popisovač s inovatívnym atramentom CSPI
• CSPI = sýta a žiarivá stopa, až 24 hodín bez vrchnáku, vode a oteru odolný
• K dispozícii 2 typy vláknového hrotu, hrot je tlaku odolný
 guľatý: šírka stopy 1 mm 
 zrezaný: šírka stopy 1 – 4 mm
• Ľahké plastové telo, príjemné na dotyk
• Neobsahuje xylén a toluén

GUĽATÝ HROT
šírka stopy 1 mm

ZREZANÝ HROT
šírka stopy 1 – 4 mm

089
€/ks
cena bez DPH



Ponuka platí od 15.5. do 30. 6. 2017 alebo do vyčerpania zásob. Tlačové chyby vyhradené. Ceny sú uvedené bez DPH.

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

GARANCIA  
ZAJTRA ALEBO  
ZADARMO®

6 500 POLOŽIEK 
NA SKLADE

ZÁKAZNÍCKE 
CENTRUM ZADARMO

Konferenčná stolička Iso N
• Stohovateľná konferenčná stolička klasického tvaru 
• Prevedenie s chrómovanou konštrukciou a odolným textilným čalúnením
• Stohovateľnosť: 4 stoličky
• Nosnosť: 100,0 kg

0–3 hodín

Dĺžka sedenia

pôvodná cena akciová cena zľava

ks  čierna 19,90 € 13,90 € 30 % QHH-191.433

ks  modrá 19,90 € 13,90 € 30 % QHH-191.434

ks  červená 19,90 € 13,90 € 30 % QHH-191.435

ks  sivá 19,90 € 13,90 € 30 % QHH-191.436

ZĽAVA 30 %

1390 €
cena bez DPH


