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• Bez konzervačných látok  
a syntetických farbív

• 800 g

k objednávke
nad 69 € bez DPH

Medová torta  
s vlašskými orechmi

• 100 ks

k objednávke
nad 109 € bez DPH

Tablety do umývačky 
Somat

• Meranie a analýza
• Biela farba

k objednávke
nad 179 € bez DPH

Osobná diagnostická 
váha Eta

• 2 vstupenky do kina 

k objednávke
nad 89 € bez DPH

Vstupenky  
CineStar

• Zámok chrániaci pred otvorením
• 0,5 l; nerez

k objednávke
nad 149 € bez DPH

Športová termoska 
Tescoma

• Sprchová pena 200 ml, gélové mydlo na 
ruky 300 ml, telový krém 70 ml, telový 
scrub 125 g

k objednávke
nad 219 € bez DPH

Luxusná darčeková 
sada Rituals Ayurveda

Darčeky budú zobrazené k výberu v nákupnom košíku e-shopu pred dokončením objednávky. Tovar z tohto letáku objednávajte pod akčnými kódami (napr. QHQ-781.100).
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OBSAH

Kancelársky papier
• 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

Belosť CIE

40 180
146

akciová cena akciový kód

balík 500 hárkov 2,55 € QHQ-781.100

255
€/balík

199
 €/bal.

 39 
 €

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 1,20 € 0,79 € 34 % QHQ-146.600

ZĽAVA 34 %

0 79
 €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,– € 39,– € 36 % QHQ-191.398

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

ZĽAVA 36 %

Hojdací
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Spoľahlivý papier

pre každodennú tlač

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 52,49 € 39,– € 26 % QHQ-701.8729

 39 
 €

Skartovačka W-1C
• Rezací mechanizmus spracuje 

aj náhodne vložené sponky 
zo zošívačky, kancelárske 
spony a kreditné karty

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

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

(š × v × h)
• Hmotnosť: 3,6 kg

ZĽAVA 26 %

ZĽAVA 38 %

Prospektové  
obaly „U“  
závesné A4
• Závesné obaly s europerforáciou
• Jemne krupicový povrch
• Balení obsahuje 100 ks

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 55 µm 3,19 € 1,99 € 38 % QHQ-335.7333
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€0 29od

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 10 g 0,45 € 0,29 € 36 % QHQ-122.2666

ks 20 g 0,69 € 0,49 € 29 % QHQ-122.2780

ks 40 g 1,19 € 0,89 € 25 % QHQ-122.2789

Lepiaca 
tyčinka
• Lepiaca tyčinka na papier, 

fotografie, pohľadnice
• Transparentná 

po zaschnutí
• Neobsahuje rozpúšťadlá

ZĽAVA až36 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 100 ks 0,75 € 0,55 € 27 % QHQ-659.982

0 55 
 € 1 55 

 €

Vreckovky 
v krabičke
• Mäkké; dvojvrstvové; 

celulóza
• V škatuľke, vhodné na 

používanie v kancelárii 
či v automobile

ZĽAVA 27 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks 10,99 € 6,99 € 36 % QHQ-265.0065

Bloky pre 
flipchart 
• Bloky sú vyrobené 

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

 6 99 
 €

ZĽAVA 36%

Korková 
nástenka
• Nástenka s doskou z pravého 

korku; kvalitný drevený rám
• Dodávame s montážnymi 

prvkami

od 6 90 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  90,0 × 60,0 cm (š × v) 10,49 € 6,90 € 29 % QHQ-191.423

ks 120,0 × 90,0 cm (š × v) 19,50 € 12,10 € 38 % QHQ-191.424

ZĽAVA až
 34 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 17 µm číra 4,79 € 3,29 € 31 % QHQ-852.777

ks 20 µm číra 5,29 € 3,49 € 34 % QHQ-854.170

ks 23 µm číra 6,29 € 3,69 € 41 % QHQ-816.902

ks 23 µm  čierna 5,99 € 3,69 € 38 % QHQ-816.903

Ručná 
prieťažná fólia
• Na upevnenie a ochranu zabaleného tovaru proti pohybu, 

mechanickému poškodeniu a prachu
• Nepredpnutá fólia – vykazuje lepšie fixačné vlastnosti
• Šírka role 50 cm

ZĽAVA až41%

€329od

Papierový 
rozraďovač
• Limitovaná ponuka 

v tlmených farbách
• Vhodné pre všetky 

druhy zakladačov
• Materiál: kartón Classic 230 g/m²
• Rozmery: 10,5 × 24,0 cm (š × v)

akciová cena akciový kód

bal. 100 ks 1,55 € QHQ-200.710
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akciová cena akciový kód

ks 3,99 € QHQ-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 podložky pod myš: 

19,0 × 22,0 cm (š × v)

€5 40od  3 99 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks 10,49 € 5,39 € 49 % QHQ-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 × h)

ZĽAVA 49 %

 108 
 €/ks

Pri kúpe5 a viac ks cena 319 €!

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 € QHQ-920.7187

ks 32 GB 9,90 € QHQ-258.2956

 3 49 
 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 4,79 € 3,49 € 27 % QHQ-602.919

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

ZĽAVA 27 %
pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 54,99 € 34,99 € 36 % QHQ-191.420

ZĽAVA 36 %
Flipchart Basic 
• S lakovanou nemagnetickou 

tabuľou
• Základný rozmer:  

75 × 107,5 cm (š × v)

 3499 
 €

od 0 18 
 €/fľaša

akciová cena akciový kód

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

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

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

bal. 12 ks 0,33 l neperlivá 2,10 € QHQ-375.674

bal. 12 ks 0,33 l jemne perlivá 2,10 € QHQ-375.675

Pramenitá voda
• Prírodná pramenitá voda s nízkou 

mineralizáciou vhodná pre 
každodenný pitný režim

• PET fľaše

5www.officedepot.sk/menuVšetky ceny sú bez DPH.
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akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO  hnedá 1,50 € QHQ-970.223

2 ks + 1 ks ZADARMO  číra 1,50 € QHQ-970.222

Baliaca  
páska  
Economy
• Baliaca páska na zalepenie 

bežných škatúľ
• Hrúbka: 40 μm; rozmer: 

48,0 mm × 66,0 m

Uteráky „Z“
• Sivé a zelené sú jednovrstvové,  

biele sú dvojvrstvové
• Sú vyrobené z recyklovanej suroviny

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 1 vrstva  sivé 1,58 € QHQ-698.124

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 1 vrstva  zelené 1,58 € QHQ-291.894

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 2 vrstvy  biele 2,38 € QHQ-140.428

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

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

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

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO limetka so zázvorom 1,78 € QHQ-572.457

2 ks + 1 ks ZADARMO lesná zmes 1,78 € QHQ-202.870

2 ks + 1 ks ZADARMO brusnica 1,78 € QHQ-202.871

2 ks + 1 ks ZADARMO višňa 1,78 € QHQ-202.873

2 ks + 1 ks ZADARMO čierny Classic 1,78 € QHQ-202.875

2 ks + 1 ks ZADARMO zelený s citrónom 1,78 € QHQ-202.876

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  modrá 19,58 € QHQ-414.240

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  červená 19,58 € QHQ-414.255

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  žltá 19,58 € QHQ-414.230

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  zelená 19,58 € QHQ-414.250

2+1ZADARMO

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

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  číra 7,98 € QHQ-143.0748

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  transparentná modrá 7,98 € QHQ-143.0581

2 bal. + 1 bal. ZADARMO  transparentná ružová 7,98 € QHQ-143.0906

2+1ZADARMO
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akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO  neón 5,04 € QHQ-141.5410

2 ks + 1 ks ZADARMO  žltá 3,04 € QHQ-141.4879

Bločky  
v kocke
• Kvalitné samolepiace 

bločky v pastelových, alebo 
jasných neónových farbách

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

Zrnková káva
• Vynikajúca zrnková zmes 

juhoamerickej Arabiky 
a stredoafrickej Robusty

• Pomalé praženie dáva 
zmesi vyváženú harmonickú 
a dlhotrvajúcu chuť

• Hmotnosť: 1000 g

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO 31,98 € QHQ-781.637

2+1ZADARMO
2+1ZADARMO

akciová cena celkom akciový kód

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

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

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

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

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

2 bal. + 1 bal. ZADARMO (6500 ks; 38,1 × 21,2 mm) 16,98 € QHQ-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

2+1ZADARMO

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO Atlantic Fresh 3,18 € QHQ-158.228

2 ks + 1 ks ZADARMO Pine Fresh 3,18 € QHQ-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

akciová cena celkom akciový kód

2 ks + 1 ks ZADARMO classic 4,38 € QHQ-212.555

Korekčný strojček
• Jednorazový korekčný strojček s kvalitnou korekčnou páskou v tvare myši
• Umožňuje okamžité prepísanie; vysoká kvalita prekrytia textu
• Dĺžka pásky: 6,0 m; šírka stopy: 5,0 mm

2+1ZADARMO

2+1ZADARMO

7www.officedepot.sk/menuVšetky ceny sú bez DPH.

2+1 ZADARMO2+1 ZADARMO



Belosť CIE

40 180
161

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

balík 500 hárkov A4 4,53 €  3,49 € 23 % QHQ-145.3826

box 2 500 hárkov A4 22,65 € 17,59 € 22 % QHQ-145.6200

balík 500 hárkov A3 9,28 € 7,– € 25 % QHQ-145.4307

Kancelársky papier  
Business
• Papier na čiernobielu a príležitostnú farebnú tlač
• Bezproblémový priechod tlačovými strojmi na 

laserových, atramentových a kopírovacích strojoch
• Vyvážená kvalita a belosť, vhodný pre archiváciu
• Ideálny pre veľkoobjemovú a obojstrannú tlač
• 5 balíkov formátu A4 alebo A3 v kartóne; 80 g/m²
• 2 500 listov v boxe

od 3 49 
 €/balík

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

balík 500 hárkov A4 3,96 €  2,99 € 24 % QHQ-145.3759

box 2 500 hárkov A4 19,79 € 13,99 € 29 % QHQ-804.4459

balík 500 hárkov A3 7,92 € 5,99 € 24 % QHQ-145.3802

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

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

Belosť CIE

40 180
153

od 2 99 
 €/balík

stromov
vysadených

POMÔCŤ NÁM V ROKU 2019 MÔŽETE AJ VY, NAŠI ZÁKAZNÍCI.
Za každých 50 predaných balíkov papiera Office Depot® vysadíme 1 strom.

Na Slovensku bola v roku 2018
na výsadbu vybraná lokalita
v katastrálnom území Lozorno.

V tejto lokatite došlo v dôsledku sucha k uhynutiu dospelých
stromov borovice. Po ťažbe kalamity vznikla plocha, ktorú bolo
potreba zalesniť. Najvhodnejšou drevinou bola opäť borovica
sosna, ktorá je najvhodnejšia pre pôdny podklad viatych 
pieskov.

V rámci ekologického programu Stromy pre život® bolo
teda od roku 2003 vysadených celkovo 565 406 stromov

 4 265 

ZĽAVA až29 %

ZĽAVA až25 %
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DARČEK
Kitl Medovina 
(500 ml)

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

akciová cena akciový kód

10 balíkov + DARČEK 4,69 € QHQ-122.440
Belosť CIE

40 180
170

DARČEK
francúzska kozmetika 
Yves Rocher 

akciová cena akciový kód

15 balíkov + krém na ruky A4 4,79 € QHQ-522.6498

2 balíky + balzám na pery A3 9,99 € QHQ-522.6489

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
• 5 bal. v kartóne; balík 500 hárkov 80 g/m²

Belosť CIE

40 180
150

akciová cena akciový kód

20 balíkov + prívesok Yoda Daily Printing A4 80 g/m2 4,69 € QHQ-532.2825

20 balíkov + prívesok R2D2 Laser A4 90 g/m2 5,49 € QHQ-532.2816

Kancelársky papier  
Advanced
• Papier prémiovej kvality a extrémnej belosti
• 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
• 5 balíkov v kartóne; balík 500 hárkov

Belosť CIE

40 180
170

DARČEK
svietiaci prívesok 
LEGO® Star Wars
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Nakúp akékoľvek tonery 
a atramentové náplne
ľubovoľnej značky nad 300 € 
a vyber si darček podľa 
vlastného výberu

FITNESS NÁRAMOK  
XIAOMI MI BAND 2
• Funkcie a monitoring aktivít: krokomer, výpočet spálených kalórií, 

meranie tepovej frekvencie, spánok, meranie vzdialenosti, čas
• Displej: 0,42´´ OLED displej 
• Konektivita: Bluetooth 4.0
• Vodeodolnosť: IP67
• Batéria: 70 mAh 
• Rozmery: 40,3 × 15,7 × 10,5 mm
• Dĺžka remienka: 235 mm
• Farba: čierna

kód darčeka: 208.131

STOLNÝ MIXÉR ETA ACTIVMIX
• Ideálny na prípravu celej rady čerstvých ovocných, proteinových nápojov, 

mliečnych kokteilov, miešaných nápojov a smoothies
• Mixér je vhodný aj k drveniu ľadu, čo oceníte hlavne v horúcich letných 

dňoch pri príprave vlastnej ľadovej triešte, alebo ľadovej kávy
• Bez problémov zvládne prípravu salsa omáčiek, detských výživ a pod.
• Čerstvo pripravený nápoj si môžete vziať kamkoľvek – do práce, školy, telocvični a aj na cesty
• Pracovná fľaša o objeme 0,6 a 0,4 l 
• Fľaše sú vyrobené z vysoko odolného tritanu
• Neoprénový termoobal na fľašu 0,6 l pre udržanie teploty nápojov
• Fľaša je opatrená tesniacim vekom s uzavierateľným náustkom 

a pútkom na zavesenie pre pohodlné prenášanie
• Otvor vo veku pre ľahkú a pohodlnú konzumáciu tekutín aj behom chôdze,  

športu či cestovania automobilom
• Motor s príkonom 350 W, maximálne otáčky 1900/min
• Prívodný kábel 0,9 m s možnosťou návinu
• Hmotnosť : 950 g

kód darčeka: 208.134

TONERY A CARTRIDGE

 
 

Vyber si svoj darček a kód uveď do poznámky v objednávke.
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Nakúp akékoľvek tonery 
a atramentové náplne

ŠPORTOVÁ TAŠKA NIKE  
RADIATE TRAINING CLUB
• Taška ponúka veľký hlavný priestor s vnútornou kapsou pre každodenné potreby
• Jej odolný design pomáha podporovať Vaše športové 

aktivity, zatiaľ čo odnímateľný ramenný popruh ponúka 
prispôsobiteľný komfort od kancelárie až po telocvičňu

• Oddiel pre topánky ponúka odvetrané skladovanie
• 100% polyester

kód darčeka: 208.133

STOLNÝ MIXÉR ETA ACTIVMIX
• Ideálny na prípravu celej rady čerstvých ovocných, proteinových nápojov, 

mliečnych kokteilov, miešaných nápojov a smoothies
• Mixér je vhodný aj k drveniu ľadu, čo oceníte hlavne v horúcich letných 

dňoch pri príprave vlastnej ľadovej triešte, alebo ľadovej kávy
• Bez problémov zvládne prípravu salsa omáčiek, detských výživ a pod.
• Čerstvo pripravený nápoj si môžete vziať kamkoľvek – do práce, školy, telocvični a aj na cesty
• Pracovná fľaša o objeme 0,6 a 0,4 l 
• Fľaše sú vyrobené z vysoko odolného tritanu
• Neoprénový termoobal na fľašu 0,6 l pre udržanie teploty nápojov
• Fľaša je opatrená tesniacim vekom s uzavierateľným náustkom 

a pútkom na zavesenie pre pohodlné prenášanie
• Otvor vo veku pre ľahkú a pohodlnú konzumáciu tekutín aj behom chôdze,  

športu či cestovania automobilom
• Motor s príkonom 350 W, maximálne otáčky 1900/min
• Prívodný kábel 0,9 m s možnosťou návinu
• Hmotnosť : 950 g

kód darčeka: 208.134

LUXUSNÁ SADA RITUALS  
HAPPY BUDDHA
• Energizujúca vôňa sladkého pomaranča a cédrového dreva
• Darčeková sada obsahuje : sprchovú 

penu 50 ml, gélový telový scrub 70 ml, telový 
krém 70 ml, interiérový parfum 50 ml

kód darčeka: 208.135

SADA NEREZOVÉHO RIADU 
BANQUET SWING BIG
• Sada nerezového riadu SWING obsahuje : hrniec 18 x 11 cm s puklicou a hrniec 22 x 13 cm s puklicou
• Riad je možné používať na všetky typy šporákov
• Puklice sú vyrobené z odolného skla a majú otvor na paru pre dokonalú kontrolu nad varením
• Povrchová úprava nerez lesk ( vo vnútri aj von )
• Riad sa ľahko udržuje, je možné umývať v umývačke riadu
• Držadlá sú k hrncom našraubované

kód darčeka: 208.136

TONERY A CARTRIDGETONERY A CARTRIDGE



DARČEK
náušnice s kryštáľmi
Swarovski

mix 3 ks + DARČEK akciový kód

ks  čierna QHQ-478.106

ks  tmavo sivá QHQ-478.116

ks  tmavo zelená QHQ-478.115

ks  zelená QHQ-478.108

ks  limetková QHQ-478.118

ks  svetlo zelená QHQ-478.102

ks  svetlo modrá QHQ-478.101

ks  lila QHQ-478.105

ks  modrá QHQ-478.107

ks  tmavo modrá QHQ-478.114

ks  purpurová QHQ-478.119

ks  fuchsiová QHQ-478.111

ks  malinová QHQ-478.120

ks  ružová QHQ-478.117

ks  bordó QHQ-478.103

ks  červená QHQ-478.110

ks  oranžová QHQ-478.109

ks  lososová QHQ-478.104

ks  žltá QHQ-478.113

ks  biela QHQ-478.112

Plastový pákový  
zakladač MAXI A4+
• Vďaka formátu MAXI A4+ pojme zakladač dokumenty 

v prospektových obaloch, bez toho, aby z neho vyčnievali
• Z vonkajšej aj vnútornej strany PP fólia chráni zakladač a predlžuje jeho životnosť
• Široká škála office aj pastelových farieb
• Hrebeňový obal s vymeniteľným štítkom
• Spoľahlivé zámky (radokrúžky) a chrbtový krúžok  

pre stabilitu a ľahkú manipuláciu
• Výnimočná záruka 10 rokov na pákovú mechaniku
• Kapacita 600 listov; šírka chrbta 8,0 cm

výnimočne
dlhá záruka
10 rokov
na pákovú
mechaniku spoľahlivé

radokrúžky zabraňujú
roztváraniu zakladača

kvalitné ochranné lemovanie
predlžuje životnosť
zakladača a súčasne
nepoškodzuje nábytok

M
AX

I

A4A ZÁRUKA

ODOLNÝ
MECHANIZMUS

Pákový zakladač prémiovej kvality

PRÉMIOVÁ
KVALITA
OHLADUPLNÉ
K PRÍRODE

'

ROCNÁˇ

12 tel.: 0800 223 223  informacie@officedepot.eu

TRIEDENIE A ARCHIVÁCIA



DARČEK
stojan na časopisy
Leitz v rovnakej farbe

DARČEK
dosky s gumičkou EMBA 
A4 z lepenky Luxor

DARČEK
švajčiarske cukríky
Halter Berry Mix (40 g)

Box  
CLICK-N-STORE A4
• Štýlová skladacia škatuľa s vekom z polaminovaného kartónu vo farbách radu WOW
• Na dokumenty formátu A4; kapacita 1 800 listov
• Rozmery: 28,1 × 20,0 × 36,9 cm (š × v × h)

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

alebo na 5 ks zakladačov 8,0 cm alebo dokumentov formátu A3 (C)
• Boxy nesú označenie Ekologicky šetrný výrobok
• Uvedený vnútorný rozmer

akciová cena akciový kód

4 ks + DARČEK  modrá 11,99 € QHQ-223.053

4 ks + DARČEK  ružová 11,99 € QHQ-223.054

4 ks + DARČEK  zelená 11,99 € QHQ-223.055

4 ks + DARČEK  oranžová 11,99 € QHQ-223.056

4 ks + DARČEK  ledově modrá 11,99 € QHQ-224.057

4 ks + DARČEK  purpurová 11,99 € QHQ-224.058

akciová cena akciový kód

 A  bal. 5 ks + DARČEK 33,0 × 30,0 × 24,0 cm 11,99 € QHQ-341.200

 B  bal. 5 ks + DARČEK 33,0 × 30,0 × 29,5 cm 12,49 € QHQ-341.201

 C  bal. 5 ks + DARČEK 42,5 × 33,0 × 30,0 cm 12,49 € QHQ-341.202

Rýchloviazače 
• Vyrobený z polypropylénu; 

formát A4
• Kapacita 200 listov

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 10 ks  čierna 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.400

bal. 10 ks  biela 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.403

bal. 10 ks  modrá 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.404

bal. 10 ks  svetlo modrá 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.407

bal. 10 ks  červená 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.401

bal. 10 ks  oranžová 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-304.405

bal. 10 ks  zelená 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-430.402

bal. 10 ks  fialová 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-430.408

bal. 10 ks  ružová 2,19 € 1,41 € 36 % QHQ-430.406

€141

ZĽAVA 36 %

Závesné 
obaly A4
• Polypropylén, hladký povrch
• 100 ks v balení

 A

 B

 C

akciová cena akciový kód

4 bal. + DARČEK 75 µm 5,99 € QHQ-335.9362
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k nákupu skartovaček Rexel nad 315 €!
Získaj osobitú vôňu

• Tóny grepu, vetiveru, 
levandule a cypriše

• Objem: 50 ml

DARČEK
pánska vôňa Lalique 
Encre Noire Sport
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ZÍSKEJ DÁREK KE SVÉ OBJEDNÁVCE

Čím je vyššia kapacita skartovacieho stroja, tým viac 
práce a za kratšiu dobu odvedie. Počet listov, ktoré sú 
jednotlivé typy schopné naraz spracovať, uvádzame 
pre papier s gramážou 70 g/m². Ak používate papier 
s vyššou gramážou, je pravdepodobné, že doba 
skartácie sa úmerne tomu predĺži.

Ak často skartujete väčšie množstvo listov papiera 
naraz, je vhodné si vybrať stroj s vysokou kapacitou 
rezu alebo stroj s automatickým podávačom papiera.

V Českej republike existujú dve stupnice DIN (7 a 5 stupňov) a dve ďalšie samostatné vyhlášky 
podľa Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ).
Pre jednoduchšiu orientáciu si vyberte vhodný stupeň utajenia v nasledujúcom prehľade:

7 úrovní utajenia Veľkosť odpadu DIN 66399 DIN 32757-1 NBÚ (Vyhláška č. 339/1999 Sb.) NBÚ (Vyhláška č. 528/2005 Sb.)

Všeobecné utajenie Prúžok do 12 mm P-1 1

Interné utajenie Prúžok do 6 mm P-2 1

Citlivé dáta Častice do 320 mm² P-3 2 V – Vyhradené 1

Vysoko citlivé dáta Častice do 160 mm² P-4 3 D – Dôverné 2

Tajné Častice do 30 mm² P-5 4 T – Tajné 3

Prísne tajné Častice do 10 mm² P-6 5 PT – Prísne Tajné 4

Najvyššie utajenie Častice do 5 mm² P-7

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

Na čo ešte myslieť?

Hlučnosť
Vo verejných priestoroch aj v malej kancelárii 
oceníte tichú prevádzku skartovacieho stroja.

Ľahké použitie
Odstraňovanie zásekov skartovacieho stroja 
vinou preťaženia alebo zahltenia papierom môže 
nepríjemne predlžovať a komplikovať prácu. Takto 
označené stroje sú vybavené ochrannými prvkami 
a funkciami pre predchádzanie zásekov.

Bezpečná prevádzka
Takto označené stroje majú ochranné prvky 
a špeciálne technológie, ktoré pomôžu zabrániť 
problémom a prípadným zraneniam spôsobeným 
zachytením oblečenia, kravát, vlasov či šperkov.

Koľko užívateľov ho bude používať?

AKO VYBRAŤ SPRÁVNU SKARTOVAČKU



• Prenosný LCD televízor 7“ / 18 cm
• Digitálny LCD panel s rozlíšením 800 × 480
• TV tuner HD DVB-T (MPEG-4)
• DVB-T MPEG2 / MPEG4
• HDMI výstup (len v režime DTV)
• USB nahrávanie – PVR
• USB prehrávanie BMP, PNG, JPEG, MP3, 

AVI, MPEG1/2/4, WMA, MP4, MKV, MOV
• Televízny program EPG
• Teletext
• Výdrž cca 3,5 h pri prehrávaní DVB-T
• AV vstup/výstup (jack 3,5 mm)
• Vstavané reproduktory, sluchadlový 

výstup (jack 3,5 mm)
• Balenie obsahuje: puzdro na prenášanie, 

adaptér, adaptér do auta, AV kábel a anténu
• Napájacie napätie: 12V

Odměň sa za nákup
akýchkoľvek produktov Fellowes nad 400 €

DARČEK
prenosný
LCD televízor

Skartovač Fellowes 225CI, rez na častice 3,9 × 38 mm 821.605

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skartovač Fellowes W-71Ci, rez na častice 4 × 38 mm 701.8743

Skartovač Fellowes W-81Ci, rez na častice 4 × 38 mm 701.8750

Opierka chrbtová Fellowes Mesh, čierna 530.3358

Opierka chrbtová Fellowes Ultimate, čierna 496.6155

Podložka Fellowes s motívom – kúpeľné kvety 519.2046

Podložka Fellowes s motívom – listy 539.9694

Podložka Fellowes s motívom – pod morom 539.9658

Podložka Fellowes s motívom – vodopád 539.9679

Podložka gélová ku klávesnici Fellowes, čierna 485.8515

Podložka gélová pod myš Fellowes, čierna 485.8578

Podložka penová ku klávesnici Fellowes, tm. modrá 485.8596

Podložka penová ku klávesnici Komfort, čierna 485.8569

Podložka penová pod myš Fellowes Komfort, čierna 485.8506

Podložka penová pod myš Fellowes, tmavo modrá 485.8497

Stojan pod monitor Fellowes LCD/TFT, sivá 436.960

Stojan pod monitor Fellowes PLUS bez zásuvky 436.958

Stojan pod monitor Fellowes PLUS so zásuvkou 436.959

Stojan pod monitor Fellowes Smart Suites 126.385

Stojan pod notebook Fellowes Professional 539.9793

Stojan pod notebook Fellowes Smart Suites 839.694

Stojan pod notebook s ventilátorom Fellowes, sivá 539.9802

SKARTOVAČKY ERGONOMICKÉ DOPLNKY akciový kódakciový kód
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od 0 79 
 € 1 99 

 €

4 99 
 € 9 99 

 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 10 ks A4 2,89 € 1,49 € 48 % QHQ-531.333

bal. 10 ks A5 2,39 € 1,19 € 50 % QHQ-531.327

bal. 10 ks A6 1,69 € 0,79 € 53 % QHQ-531.315

bal. 10 ks A3 5,79 € 2,79 € 52 % QHQ-531.342

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 5 ks  modrá 7,29 € 4,99 € 32 % QHQ-202.505

bal. 5 ks  červená 7,29 € 4,99 € 32 % QHQ-702.801

bal. 5 ks  zelená 7,29 € 4,99 € 32 % QHQ-134.988

bal. 5 ks  číra 7,29 € 4,99 € 32 % QHQ-586.478

bal. 5 ks  dymová 7,29 € 4,99 € 32 % QHQ-565.444

Bublinkové  
obálky
• Vzduchová vrstva chráni krehké predmety
• Uvedené formáty označujú veľkosť vkladaného dokumentu
• Samolepiace s krycou páskou; farba biela

Alkalické batérie MAX
• Vylepšená rada alkalických batérií 

pre každodenné použitie
• Vhodné pre svietidlá, rádiá, 

prehrávače apod.
• Odoľnosť vôči teplotám

Dosky  
s chlopňami  
a gumičkou A4
• Dosky s troma chlopňami a gumičkou
• Materiál polypropylén, hrúbka 0,6 mm
• Roztiahnuteľný chrbát až 3,0 cm
• Kapacita 250 listov (80 g/m²); rozmery: 24,7 × 32,0 cm (š × v)

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 25 ks  modrá 13,99 € 9,99 € 29 % QHQ-350.2872

bal. 25 ks  červená 13,99 € 9,99 € 29 % QHQ-463.3299

bal. 25 ks  žltá 13,99 € 9,99 € 29 % QHQ-426.1725

bal. 25 ks  zelená 13,99 € 9,99 € 29 % QHQ-433.7600

akciová cena akciový kód

bal. 4 ks typ AA (tužková) 1,5 V 1,99 € QHQ-301.020

bal. 4 ks typ AAA (mikrotužková) 1,5 V 1,99 € QHQ-301.025

Závesné  
papierové dosky A4
• Štandardné závesné papierové dosky s posuvným 

plastovým vymeniteľným rozlišovačom
• V-dno; dlhá životnosť – dosky sú vyrobené zo 

100% recyklovaného kartónu 220 g/m²
• Plastový rozlišovač s vymeniteľným štítkom
• Vrátane plastových rozlišovačov 

(50,0 mm) a vymeniteľných štítkov

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

akciový kód 
(7,5 cm)

ks  čierna 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.036 QHQ-115.043

ks  modrá 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.037 QHQ-115.044

ks  zelená 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.038 QHQ-115.045

ks  sivá 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.039 QHQ-115.046

ks  červená 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.040 QHQ-115.047

ks  biela 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.041 QHQ-115.048

ks  žltá 2,29 € 1,49 € 35 % QHQ-115.042 QHQ-115.049

ZĽAVA 35 %

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

 149 
 €

ZĽAVA až53 %

ZĽAVA 32 % ZĽAVA 29 %
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KANCELÁRSKE POTREBY



3 19 
 €2 49 

 €

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

Kalkulačka  
MS-20UC
• Stolová kalkulačka  

v módnych farbách  
s 12miestnym veľkým displejom

• Rozmery: 10,5 × 2,3 × 
14,9 cm; hmotnosť: 110 g

ZĽAVA 29 %
pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 3,99 € 3,19 € 20 % QHQ-559.168

ks  modrá 3,99 € 3,19 € 20 % QHQ-559.169

ks  červená 3,99 € 3,19 € 20 % QHQ-559.170

akciová cena akciový kód

ks 8 000 mAh  čierna 13,– € QHQ-185.530

ks 8 000 mAh  zelená 13,– € QHQ-185.532

akciový kód

ks + DARČEK  čierna QHQ-694.285

ks + DARČEK  modrá QHQ-694.286

ks + DARČEK  zelená QHQ-694.287

ks + DARČEK  ružová QHQ-694.288

Zošívačka F6
• Pevná zošívačka s kovovým mechanizmom
• Typy zošívania: uzavreté, otvorené a nástenkové; horné plnenie spiniek
• Rozmery: 6,2 × 4,0 × 12,6 cm (š × v × h); hĺbka vkladania: 5,5 cm
• Výkon 20 listov; drôtiky 24/6, 26/6

Powerbanka 
s integrovaným 
USB káblom
• Polymérová batéria Li-Pol
• Výstupný prúd USB portu 

max. 2,1 A; integrovaný kábel 
micro USB max. 1,0 A 

• Hmotnosť: 170 g

ZĽAVA 20 %

DARČEK
farebné  
slúchadlá Maxxel 

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)

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 2,19 € 1,59 € 27 % QHQ-845.272

ks  modrá 2,19 € 1,59 € 27 % QHQ-845.273

ks  transparentná 2,29 € 1,59 € 31 % QHQ-296.327

ks  transparentná modrá 2,29 € 1,59 € 31 % QHQ-296.325

ks  transparentná dymová 2,29 € 1,59 € 31 % QHQ-296.324

ks  transparentná červená 2,29 € 1,59 € 31 % QHQ-296.323

ks  transparentná zelená 2,29 € 1,59 € 31 % QHQ-296.326

ZĽAVA 
až31 %

13 
 €

 159 
 €

17Všetky ceny sú bez DPH.
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DARČEK
žuvačky Orbit Spearmint
v dóze (46 dražé)

mix 2 bal. + DARČEK akciový kód
 A  bal. 3 ks supersilné  červená/žltá/modrá QHQ-774.893
 B  bal. 3 ks supersilné  ružová/zelená/oranžová QHQ-774.897
 C  bal. 4 ks do zakladačov  mix farieb QHQ-185.136
 D  ks podpis QHQ-232.777
 E  bal. 3 ks šipky  mix farieb QHQ-774.898

Záložky
• Samolepiace popisovateľné záložky v super silnom prevedení 

vhodné aj na vertikálne lepenie napr. na monitor
• Plastové záložky sú popisovateľné prepisovacou ceruzkou či markerom
• Rozmery: 25,4 × 38,0 mm (A), 50,8 × 38,1 mm, (B) 25,4 × 43,2 mm (C), 23,8 × 43,1 mm (D)

 A

 C

 B

 D

 E

akciová cena celkom akciový kód

4 ks + 1 ks ZADARMO A4 štvorčekovaný 25,16 € QHQ-115.500

4 ks + 1 ks ZADARMO A4 linajkovaný 25,16 € QHQ-115.499 

4 ks + 1 ks ZADARMO A5 štvorčekovaný 21,16 € QHQ-115.502 

4 ks + 1 ks ZADARMO A5 linajkovaný 21,16 € QHQ-115.501

mix 2 bal. + DARČEK akciový kód

bal. 3 ks  mix farieb QHQ-614.558

bal. 3 ks  mix farieb QHQ-614.559

bal. 3 ks  žltá QHQ-145.255

akciová cena akciový kód

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

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

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

akciový kód

5 ks + DARČEK 19,0 mm × 33,0 m QHQ-482.760

Blok 
LINICOLOR
• Vysoko kvalitné krúžkové 

bloky v nádherných farbách
• Dodávame v mixe 

náhodných farieb
• 90 listov, 90 g/m²

Bločky XL
• Silno lepiace, linajkové bločky
• Rozmery: 101,0 × 101,0 mm
• 70 lístkov v bločku, 3 ks v bal.

Lepiaca páska 
Invisible 
• Banková páska neviditeľná na papieri, 

nezanecháva stopu na fotokópii
• Popisovateľna; nežltne; ľahko 

odtrhnuteľna rukou
• Obsahuje ekologicky šetrné 

lepidlo bez rozpúšťadiel

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

4+1ZADARMO

DARČEK
balzam na pery Labello 
Lip Butter (19 ml)

DARČEK
deodorant Fa Divine  
Moments (150 ml)

DARČEK
lak na nechty 
Avon

18 tel.: 0800 223 223  informacie@officedepot.eu
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DARČEK
kaligrafický  
set eddingPopisovač  

750/751/780
• Lakovaný permanentný popisovač pre silne krycie značenie 

takmer všetkých materiálov (sklo, plast, drevo, kov)
• Guľatý hrot, hliníkové telo
• Šírka stopy: 2,0–4,0 mm (750), 1,0–2,0 mm (751), 

0,8 mm (780 – hrot v kovovej objímke)

mix nad 15 € + DARČEK akciový kód

ks  čierna 750 QHQ-657.900

ks  čierna 751 QHQ-315.595

ks  čierna 780 QHQ-600.470

ks  biela 750 QHQ-657.657

ks  biela 751 QHQ-140.847

ks  biela 780 QHQ-600.471

ks  žltá 750 QHQ-222.301

ks  žltá 751 QHQ-412.869

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čiernomodrá 2,69 € 2,15 € 20 % QHQ-530.305

ks  čierna 2,69 € 2,15 € 20 % QHQ-530.300

ks  modrá 2,69 € 2,15 € 20 % QHQ-530.301

ks  červená 2,69 € 2,15 € 20 % QHQ-530.302

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-522.703

ks  modrá 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-522.704

ks  červená 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-522.705

ks  zelená 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-522.706

ks  ružová 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-350.500

ks  fialová 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-350.501

ks  tyrkysová 1,99 € 1,55 € 22 % QHQ-350.502

Nakúp lakované popisovače 
edding 750, 751 a 780
v ľubovoľnom mixe nad 15 €  
a získaj DARČEK!

akciová cena celkom akciový kód

3 ks + 1 ks ZADARMO  modrá 1,05 € QHQ-913.567

3 ks + 1 ks ZADARMO  čierna 1,05 € QHQ-913.570

3 ks + 1 ks ZADARMO  červená 1,05 € QHQ-913.568

3 ks + 1 ks ZADARMO  zelená 1,05 € QHQ-913.569

akciová cena celkom akciový kód

4 sady + 1 sada ZADARMO  4 farby 7,96 € QHQ-279.856

Guľôčkové pero
• Jednorazové guľôčkové pero s dokumentovým atramentom
• Výnimočne odolná guľôčka z karbidu volfrámu
• 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 a teplote do 100 °C
• Šírka stopy: 2,5 mm; guľatý hrot

Roller Energel X
• Nová generácia rolleru Energel X s celoplastovým telom  

a pogumovaným uchopením
• Rýchloschnúca gélová náplň, farba tela zodpovedá farbe náplne
• Šírka stopy: 0,35 mm

Roller Clicker
• Gumovací roller z radu FriXion v atraktívnom dizajne so  

stláčacím mechanizmom
• Farba tela zodpovedá farbe náplne
• Šírka stopy: 0,25 mm

3+1ZADARMO4+1ZADARMO

2 15 
 € 1 55 

 €

ZĽAVA 22 %
ZĽAVA 20 %

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

 Projekčné plátno 
štandard so statívom
• Vhodné pre všetky druhy projekcie; 

robustný kovový korpus
• Matné biele plátno s faktorom zosilnenia 

pre vysoko kvalitný obraz; plátno 
umožňuje uhol sledovania 50°

• Veľmi stabilný základ na troch 
nohách s aretáciou

• Rozmery: 150,0 × 100,0 cm (š × v)

Laserové ukazovadlo
• Funkcia Plug & Play (nie je potrebná žiadna inštalácia)
• 4 funkcie: stylus pre dotykové obrazovky, slúži tiež ako guľôčkové pero, 

laserové ukazovadlo s červeným lúčom a vrecková LED svietidlo
• Napájanie: batériové 3× LR41 (súčasť balenia)
• Rozmery: 1,4 × 14,3 × 1,1 cm (š × v × h)

akciová cena akciový kód

sada  4 farby 3,49 € QHQ-704.545

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 139,- € 99,– € 29 % QHQ-100.344

akciová cena akciový kód

ks  biela 12,99 € QHQ-164.703

ks  čierna 12,99 € QHQ-164.704

 3 49 
 €/sada

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 60,0 × 45,0 cm (š × v) 20,99 € 11,– € 48 % QHQ-191.409

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

ks 120,0 × 90,0 cm (š × v) 49,90 € 28,90 € 42 % QHQ-191.411

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

 99 
 €

od 11 
 €

 1299 
 €

Lakovaná magnetická tabuľa
• Biela magnetická, lakovaná tabuľa
• Súčasťou balenia je praktická odkladacia polička ZĽAVA 29 %

ZĽAVA až48 %
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 A  Pultový stojan  
SHERPA® TABLE 10
• Pevný plastový stojan s kapacitou  

10 káps formátu A4
• Kapsy s bočnými rozlišovačmi vrátane 

popisovateľných štítkov
• Špeciálny materiál spodnej časti je extrémne stabilný

 B  Nástenný držiak 
FUNCTION WALL 10
• Držiak z ocele potiahnutý plastom 

s kapacitou 10 káps, ktorý možno upevniť 
v ľubovoľnom počte v rade vedľa seba

• Vhodný najmä pre dielne a sklady
• Kapsy z priezračnej, tvrdenej fólie
• Ľahko odlíšiteľné rámčeky (5× červený, 5× modrý) akciový kód

 A  ks + DARČEK pultový stojan s 10 kapsami QHQ-937.257

 B  ks + DARČEK držiak s 10 kapsami QHQ-580.230

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 82,49 € 62,49 € 24 % QHQ-748.903

formát tloušťka (µm) akciová cena celkom akciový kód

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

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

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

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

2 bal. + 1 bal. ZADARMO A5 2× 80 22,98 € QHQ-749.200

akciová cena akciový kód

ks 105,– € QHQ-361.830

Laminátor  
Fusion 3000L A4
• Štýlový a kompaktný laminátor ideálny pre 

domáce použitie alebo malú kanceláriu
• Nastavenie hrúbky laminovacej fólie; vodiace lišty pre presnú lamináciu
• Upozornenie pri zlom vložení vrecka; signalizácia pri ukončení laminácie
• Sila laminovacej fólie 2× 75–2× 125 µm
• Hmotnosť: 1,82 kg

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

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

ZĽAVA 24 %
 62 49 

 €

 105 
 €

Viazací stroj 
CombBind 200
• Manuálny viazací stroj pre formát A4 a A3 (na šírku) 

pre každodenné použitie v stredne veľkej kancelárií
• Vhodný pre plastové chrbty pre krúžkovú väzbu
• QuickStep WorkFlow Guide – jednoduché a intuitívne ovládanie
• Pohodlná obsluha – pre dierovanie je treba použiť o polovicu 

menej sily než je potreba u bežných viazacích strojov
• Vertikálne dierovanie pre rýchlejšie a presné dierovanie
• Kapacita dierovania: max. 20 listov papiera 80 g/m² , 21 otvorov
• Kapacita viazania: max 330 listov, vhodný pre 

plastové chrbty do priemeru krúžku 38 mm
• Hmotnosť: 6,1 kg 330 listov

2+1ZADARMO

 A

 B

DARČEK
mletá káva Tchibo  
Exclusive (250 g)

21www.officedepot.sk/menuVšetky ceny sú bez DPH.

PREZENTÁCIAPREZENTÁCIA



5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy

Výška
operadla

Bedrová
opora

Posuv
sedadla

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

Kancelárska  
stolička  
Galia Plus
• Vhodná aj pre call-centra so sedadlom a operadlom zo studenej peny
• Kolieska na mäkké podlahy
• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky
• Nosnosť: 130 kg

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

 ks  čierna 179,– € 119,– € 34 % QHQ-329.5893

 ks  modrá 179,– € 119,– € 34 % QHQ-329.7292

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

 ks  čierna 171,20 € 129,– € 25 % QHQ-601.804

 ks  modrá 171,20 € 129,– € 25 % QHQ-601.810

 ks  červená 171,20 € 129,– € 25 % QHQ-601.815

ZĽAVA 34 %
ZĽAVA 25 %

 119 
 €

 147 
 €

 184 
 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 147,– € QHQ-201.770

ks  čierna / sivá 147,– € QHQ-201.771

akciová cena akciový kód

ks stolička  modrá 184,– € QHQ-444.626

ks stolička  tmavo sivá 184,– € QHQ-444.627

ks stolička  čierna 184,– € QHQ-444.628

ks opierka hlavy  modrá 29,– € QHQ-444.629

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

ks opierka hlavy  čierna 29,– € QHQ-444.631

Kancelárska  
stolička Next
• Moderná kancelárska stolička pre široké použitie
• Splňuje všetky požiadavky pre plnohodnotné sedenie, operák s šedou 

sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedernou výstuhou
• 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

Kancelárska  
stolička  
Omnia
• Operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou
• Voliteľná opierka hlavy s výškovým a uhlovým nastavením
• Nosnosť: 130 kg

Výška
operadla

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Výška
stoličky

 129 
 €

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy
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 74 
 €

akciová cena akciový kód

ks  čierna 149,– € QHQ-200.277

Kancelárska stolička Solid
• So sieťovinou na operadle
• Vysoké operadlo s nastaviteľným podhlavníkom
• 2D nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky
• MB hojdací mechanizmus s aretáciou a nastavením sily protiváhy
• Nosnosť: 120 kg

Bedrová
opora

Nastavenie
protiváhy

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Výška
podrúčok

Výška
stoličky

MB hojdací
mechanizmus

 149 
 €

 74 
 €

 42 
 €

akciová cena akciový kód

ks   čierna / sivá 74,– € QHQ-200.321

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

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

Nastavenie
protiváhy

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 99,– € 74,– € 25 % QHQ-590.2227

bal. 2 ks podrúčky pevné 10,– € 7,39 € 26 % QHQ-590.2200

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 stoličky, objednávajte zvlášť
• Kolieska na mäkké podlahy
• Nosnosť: 110 kg

Kancelárska  
stolička Hugo
• Pre pohodlné a zdravé sedenie
• Bedrová podpora a operadlo zo sieťoviny
• Voliteľné pevné podrúčky nie sú súčasťou stoličky, objednávajte zvlášť
• Nosnosť: 110 kg

ZĽAVA 26%

ZĽAVA 25%

3–5 hodín

Dĺžka sedenia

Nastavenie
protiváhy

Hojdací
mechanizmus

Výška
stoličky

5–8 hodín

Dĺžka sedenia

Synchro
mechanizmus

Nastavenie
protiváhy
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Podnikaj 

  hravo!
• Hoci je DX RacerFormula "herná stolička“ uspokojí náročných užívateľov 

PC, kancelárskych pracovníkov, počítačových hráčov aj manažérov.
• Vychutnajte si komfort so skvelým designom bez kompromisu ergonómie sedenia
• 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
• Plynule nastaviteľný sklon operadla "tilt" až do uhla 150 stupňov
• Hojdací mechanizmus nezávislý na polohe operadla a s 

nastavením tuhosti mechaniky podľa hmotnosti užívateľa
• Kvalitný nemecký plynový piest splňujúci medzinárodné štandardy SGS
• Tiché univerzálne gumové kolieska pre všetky podlahy
• Výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkým povrchom
• Vankúšiky pod bedrá a hlavu pre maximálne pohodlie 

a ergonomickú podporu chrbtice
• 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)

Herná stolička DXRACER Formula

Další herné stoličky najdete na  
www.officedepot.sk/herne-stolicky/.

akciová cena akciový kód

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

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

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

Výška
podrúčok

Výška
stoličky
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184 
 €

 
uvádzacia cena

NOVINKA

Stolička Ness k nábytku Hobis  
za každých 275 €



Podnikaj 

  hravo!

Všetky ceny sú bez DPH. 25www.officedepot.sk/menu

HERNÉ STOLIČKY

184 
 €

KANCELÁRSKY NÁBYTOK 
HOBIS
• Nadčasové, atraktívne, variabilné zariadenie kancelárie
• Kvalitný český kancelársky nábytok v ôsmich farebných 

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

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

Stoly Flex
• elegantný dizajn 

a originalita 
technického  

riešenia   

Stoly Cross
• vysoká odolnosť  

a praktická 
využiteľnosť

Stoly UNI
•  jednoduchá 

a minimalistická 
konštrukcia

Stoly  
Motion Ergo

•  elektricky výškovo 
nastaviteľné

Stoly Gate
•  nadčasový dizajn 

a užívateľská 
ústretovosť            

Skrine Drive
• dôraz  

na funkčnosť 
a cenu 

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

Skrine Strong
• vysoká nosnosť 

políc a pevnosť 
konštrukcie 

Stolička Ness k nábytku Hobis  
za každých 275 €

ROZDÁVAME STOLIČKY ZADARMO!



Rastlinné 
nápoje
• Rastlinná alternatíva mlieka
• Objem: 1 l

Limonáda
• Objem: 1,5 l

Tyčinka Emco 
s Ořechy 
• Orechové tyčinky sú 

vhodné na všetky vaše 
cesty do školy aj do práce

• Výrobok neobsahuje lepok
• Hmotnosť: 3x 35 g

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks sójový nápoj 2,19 € 1,77 € 19 % QHQ-653.950

ks mandľový nápoj 2,39 € 1,77 € 26 % QHQ-653.951

ks kokosový nápoj 2,39 € 1,77 € 26 % QHQ-653.952

akciová cena akciový kód

bal. 6 ks + DARČEK Pepsi 6,99 € QHQ-306.235

bal. 6 ks + DARČEK Mirinda 6,99 € QHQ-260.365

akciová cena akciový kód

bal. s kešu 1,35 € QHQ-653.924

bal. s pistáciami 1,35 € QHQ-653.925

bal. s medom 1,35 € QHQ-653.926

bal. s kanad. brusnicami 1,35 € QHQ-653.927

€177€135

DARČEK
chipsy Maxx  
syr a cibuľka  
(130 g)

ZĽAVA až26 %

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 3,0 l citron 5,29 € 3,99 € 25 % QHQ-840.944

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

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

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

Pramenitá 
voda
• Pramenitá voda Office Depot 

pochádza z Novohradských 
hôr a je ideálna pre 
každodennú konzumáciu

Sirup
• S ovocnou príchuťou a extraktami, 

bez umelých sladidiel a farbív

od 0 20 
 €/fľaša

ZĽAVA 20 %

Ovocný džús
• 100% čisté ovocné džúsy
• Objem: 1,0 l

akciová cena akciový kód

ks pomaranč 1,49 € QHQ-548.785

ks jablko 1,49 € QHQ-215.452

ks pomaranč s dužinou 1,49 € QHQ-942.576

ks multivitamín 1,49 € QHQ-540.545

ks ananás 1,49 € QHQ-201.255

 399 
 € 149 

 €

ZĽAVA 25 %
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Čaj
• Značkový čaj

DARČEK
funkčný čaj Teekanne
Prechladnutie so 
zázvorom

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

Instantná 
káva
• Aromatická instantná 

100% čistá káva s veľmi 
jemnou zamatovou 
penou

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Velvet 200 g 7,99 € 5,99 € 25 % QHQ-425.490

ks Velvet 100 g 5,29 € 4,59 € 13 % QHQ-425.485

€/bal.1 89od

ZĽAVA  32 %

ZĽAVA až25 %

Smotana  
do kávy
• Malé smotany do kávy
• Obsah tuku: 10 %
• Hmotnosť smotánky 10 g

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

bal. 240 ks 10,49 € 7,99 € 24 % QHQ-157.101

bal. 120 ks 5,99 € 4,49 € 25 % QHQ-157.100

ZĽAVA až25 %

mix 3 bal. + DARČEK akciový kód

bal. Kolekcia ovocného čaju QHQ-397.224

bal. Wild Berry QHQ-397.226

bal. Love QHQ-397.225

bal. Priedušky a pľúca QHQ-446.360

bal. Žalúdok a črevá QHQ-446.361

bal. Prechladnutie QHQ-446.362

bal. mäta QHQ-645.888

bal. zelený so zázvorom a citrónom QHQ-404.210

bal. Magic Moments QHQ-397.223

bal. Fruit Kiss QHQ-397.219

bal. zelený s opunciou QHQ-404.208

bal. zázvor s citrónom QHQ-446.354

bal. čierný Earl Grey QHQ-446.352

bal. Sir Winston Royal Earl Grey QHQ-446.358

bal. Sir Winston Superior Green Tea QHQ-446.359

Zrnková káva
• Špeciálne pražená zrnková káva druhov 

Arabica (80%) a Robusta (20%)
• Dodáva espressu výrazné aróma 

v talianskom štýle
• Hmotnosť: 1 000 g 

akciová cena akciový kód

2 ks + DARČEK Espresso Casa 13,– € QHQ-821.031

DARČEK
káva Segafredo  
Espresso Casa (500 g)

od 459 
 €

od 449 
 €
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akciová cena celkom akciový kód

3 ks + 1 ks ZADARMO 12,87 € QHQ-908.580

akciová cena celkom akciový kód

2 bal. + 1 bal. ZADARMO 3,98 € QHQ-883.300

3+1ZADARMO

2+1ZADARMO

Prací prášok 
• Bielizeň krásne vyperie a súčasne 

prevonia vôňou hôr
• Vhodný ako pre všetky typy 

automatických práčok, 
tak pre ručné pranie

• Pre bielu i farebnú bielizeň
• Počet pracích dávok: 20
• Hmotnosť: 1,4 kg

Hubková utierka
• Pevná a savá protiplesňová utierka
• Vhodná na umývanie a utieranie 

všetkých povrchov
• Výborne saje, pojme až 

13-násobok svojej hmotnosti
• Vyrobená zo 100% viskózy, vnútri 

spevnená bavlnenou mriežkou
• Balení obsahuje 3 ks

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

Prostriedok  
na riad
• Tradičný prípravok na umývanie 

riadu v obľúbených vôňach
• Objem 900 ml

Umývacia pasta
• Spoľahlivo odstráni z rúk organické sadze, graft, 

mazivá, chemicky vyrobené oleje a iné odolné nečistoty
• Nepoškodzuje pokožku vďaka obsahu zmesi dermálnej 

prísady a šetrných pevných abrazív – smrekových pilín
• Vysoký čistiaci účinok a šetrné pôsobenie 

na ruky, s vôňou citrónov

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  premasťujúca 1,59 € 1,25 € 21 % QHQ-760.564

ks  regeneračná 1,59 € 1,25 € 21 % QHQ-760.565

ks  hydratačná 1,59 € 1,25 € 21 % QHQ-760.566

ks  antimikrobiálna 1,59 € 1,25 € 21 % QHQ-760.567

mix 2 ks + DARČEK akciový kód

ks Industry 450 g QHQ-203.724

ks Solmix 375 g QHQ-375.484

ks Original 450 g QHQ-428.812

 1 59 
 €

ZĽAVA 20 %

DARČEK
krém na ruky Solvina 
propolis (100 ml)

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

 125 
 €

ZĽAVA 21 %

od 0 99 
 €

ZĽAVA až25 %

28 tel.: 0800 223 223  informacie@officedepot.eu

DROGÉRIA A HYGIENA



WC blok 
Power Aktiv
• Závesný blok v podobe 4 guľôčok 

zaistí dokonalú čistotu a ochranu 
proti vodnému kameňu

• Dokonale osvieži; obsahuje 
čistiacu penu

• Hmotnosť: 50 g

Kuchyňské  
utierky XXL
• Jednovrstvové,  

so stredovým odvíjaním
• Prvotriedna celulóza, neperforované
• Návin rolky 100,0 m; výška rolky 

20,5 cm; priemer rolky 10,5 cm

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Ocean Breeze 1,59 € 1,19 € 25 % QHQ-700.481

ks Juicy Lemon 1,59 € 1,19 € 25 % QHQ-769.494

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  biela 2,99 € 2,39 € 20 % QHQ-688.961

akciová cena akciový kód

bal. 24 rolí  biela 5,99 € QHQ-314.126

1 19 
 €

ZĽAVA 25 %

akciová cena akciový kód

ks tekuté mydlo citrónový čaj 4,29 € QHQ-963.409

ks krém citrónový čaj 4,99 € QHQ-963.410

ks tekuté mydlo med a vanilka 4,29 € QHQ-963.411

ks krém med a vanilka 4,99 € QHQ-963.412

Toaletný  
papier 
• Kvalitný biely dvojvrstvový 

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

Osviežovač 
vzduchu
• Dodávame v troch 

obľúbených vôňach
• Sprej o objeme 300 ml

Rukavice  
Stanley
• Latexové rukavice
• Velúrová úprava vnútorného 

povrchu, protišmykovej 
štruktúry na dlani a prstoch

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks Clean Linen 2,19 € 1,75 € 20 % QHQ-401.678

ks Fresh Lemon 2,19 € 1,75 € 20 % QHQ-545.458

ks Sheer Vanilla Blossom 2,19 € 1,75 € 20 % QHQ-535.649

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

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

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

ZĽAVA 20 %

1 75 
 €

Luxusné mydlo 
a krém
• Veľmi ľahko roztierateľné 

kvalitné mydlo na ruky 
a krém s orientálnou vôňou

• Neobsahuje ftaláty, 
parabény ani triklosan

• Objem: 300 ml

 0 35 
 €

od 4 29 
 €

ZĽAVA 22 %

ZĽAVA 20 %

 2 39 
 €

 5 99 
 €
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Ohňovzdorný  
airduster
• Ohňovzdorný stlačený plyn k vyfúknutiu prachu a nečistôt z ťažko prístupných miest
• K čisteniu tlačiarní, faxov a počítačov
• Airduster 200 ml je možné použiť aj v naklonenej polohe alebo s dnom smerom hore

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

  
Sada na čistenie a ochranu monitora
• Bez alkoholu, vhodné k použitiu na všetkých obrazovkách, vrátane  

notebookov a dotykových obrazoviek
• Zanecháva ochranný antistatický povlak 
• Obsahuje: čistiaci sprej na obrazovky (250 ml) a utierku z mikrovlákna

Sada utierok na klávesnicu a monitor
• Na čistenie sklenených povrchov a klávesníc 
• Obsahuje: 5 univerzálnych vlhkých utierok, 10 vlhkých utierok na sklenené 

povrchy, 10 suchých hydrofilových utierok, filcový čistič klávesníc

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

sada 11,99 € 7,99 € 33 % QHQ-151.8961

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

sada 6,49 € 4,99 € 23 % QHQ-151.6422

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks 200 ml 12,99 € 9,99 € 23 % QHQ-151.3823

ks 350 ml 17,49 € 13,49 € 23 % QHQ-337.9148

ks 400 ml 11,99 € 8,99 € 25 % QHQ-151.3665

pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

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

bal. 100 ks náhradné balenie 3,79 € 2,59 € 32 % QHQ-151.0685

7 99 
 €

499 
 €

ZĽAVA 33 %

ZĽAVA 23 %

ZĽAVA až
 25 %

ZĽAVA až
 32 %

od 899 
 €

od 2 59 
 €
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PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ POMŮCKY

NA PRACOVNÉ ODEVY 
A OCHRANNÉ POMÔCKY

V KOŠÍKU SVOJEJ OBJEDNÁVKY VLOŽ KÓD KUPÓNU:  

SKB-10

Zľ
av

ov
ý k

up
ón

Pracuj bezpečne!
A vyber si zo širokej 

ponuky pracovných odevov 
a ochranných pomôcok na 

www.officedepot.sk

10 %
ZĽAVA
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1690 
 €

0–3 hodín

Dĺžka sedenia

ZĽAVA 27 %
pôvodná cena akciová cena zľava akciový kód

ks  čierna 23,30 € 16,90 € 27 % QHQ-191.433

ks  modrá 23,30 € 16,90 € 27 % QHQ-191.434

ks  červená 23,30 € 16,90 € 27 % QHQ-191.435

ks  sivá 23,30 € 16,90 € 27 % QHQ-191.436

Konferenčná stolička ISO N
• Stohovateľná konferenčná stolička klasického tvaru
• Prevedenie s chrómovanou konštrukciou a odolným  

textilným čalúnením
• Stohovateľnosť: 4 stoličky
• Nosnosť: 120 kg

Ponuka platí do 5. 4. 2019 alebo do vyčerpania zásob. Tlačové chyby vyhradené. Ceny sú uvedené bez DPH.

GARANCIA 
ZAJTRA ALEBO ZADARMO®

SKLADOM
7000 POLOŽIEK

ZÁKAZNÍCKE
CENTRUM ZADARMO

tel. 0800 223 223 
informacie@officedepot.eu

www.officedepot.sk/menu

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.


