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Zboží z tohoto letáku objednávejte pod akčními kódy (např. QHT-781.100). * Pro vybrané trasy a produkty z partnerského prodeje využíváme externího dopravce.

Garantujeme doručení Zítra nebo Zdarma®

• Téměř 7 000 položek držíme skladem a u všech garantujeme, v případě 
   objednávky do 15:00, že Vám zboží do kanceláře zavezeme hned následující den.
• Pokud to nestihneme, celou objednávku od nás získáte zdarma.

Odměny za každý nákup
• Vážíme si Vaší důvěry u každé objednávky.
• Proto si vždy při nákupu v e-shopu můžete vybrat 
   z desítek různých dárků před odesláním objednávky.

Vlastní doprava a doručení až na stůl
• Zboží zavážíme do kanceláří interní logistikou Office Depot.
   Naši řidiči Vám pomohou zboží umístit až na Váš stůl, či do skladu, kuchyňky*.
• U objednávek nad 1 490 Kč bez DPH, je doprava i roznáška zdarma.

Umíme víc aneb široký sortiment
• Office Depot nejsou jen kancelářské potřeby a vybavení. V našem e-shopu najdete
   za výhodné ceny notebooky, monitory, televize, projektory, elektrospotřebiče,
   kuchyňské vybavení, technické nářadí, hobby věci a desítky dalších kategorií.

Podporujeme životní prostředí
• Vysazujeme 1 strom za každých 50 prodaných balíků vybraného papíru.
   V roce 2019 jsme vysadili 29 388 a celkem již 599 621 stromů.
• Katalogy tiskneme na 100% recyklovaném papíru, pro rozvoz
   zboží používáme recyklované kartonové krabice.
• A mnoho dalšího, více na: officedepot.cz/ochrana-zivotniho-prostredi

Zboží z tohoto letáku objednávejte pod akčními kódy (např. QHT-781.100). *Pro vybrané trasy a produkty z partnerského prodeje využíváme extérního dopravce.
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Kancelářský papír
• Papír pro laserový i inkoustový tisk a kopírování
• A4, 80 g/m2

• Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu
• Nejmenší prodejní množství 5 balíků

Bělost CIE

40 180

146
akční cena akční kód

balík 500 listů 64,90 Kč QHT-781.100

6490
Kč/balík

 259   Kč

Zrnková káva
• Vynikajicí zrnková směs 

jihoamerické Arabiky 
a středoafrické Robusty

• Pomalé pražení dává směsi 
vyváženou, harmonickou 
a dlouhotrvající chuť

• Hmotnost: 1000 g

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 399,– Kč 259,– Kč 35 % QHT-781.637

SLEVA 35 %

 1149 
 Kč

Kancelářská  
židle Merut
• Vysoké opěradlo ze síťoviny
• Horní část opěradla je 

zpevněná omyvatelným PVC
• Houpací mechanismus
• Výškově nastavitelný sedák
• Nostnost: 110 kg

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 1 649,– Kč 1 149,– Kč 30 % QHT-191.398

SLEVA 30 %

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 5 ks 265,– Kč 145,– Kč 45 % QHT-191.425

Archivační  
krabice 
• Krabice s víkem na pořadače
• Pojme 5 pořadačů šíře až 8 cm
• Rozměry: 42,7 × 30,8 × 34,3 cm (š × v x h)

SLEVA 45 %

 29 
 Kč/ks

Pákový  
pořadač A4
• Mramorovaný povrch  

s natištěnou etiketou
• Šíře hřbetu: 7,5 cm

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 29,90 Kč 19,90 Kč 33 % QHT-146.600

SLEVA 33 %

19 90 
 Kč

Garantujeme doručení Zítra nebo Zdarma®

• Téměř 7 000 položek držíme skladem a u všech garantujeme, v případě 
   objednávky do 15:00, že Vám zboží do kanceláře zavezeme hned následující den.
• Pokud to nestihneme, celou objednávku od nás získáte zdarma.

Odměny za každý nákup
• Vážíme si Vaší důvěry u každé objednávky.
• Proto si vždy při nákupu v e-shopu můžete vybrat 
   z desítek různých dárků před odesláním objednávky.

Vlastní doprava a doručení až na stůl
• Zboží zavážíme do kanceláří interní logistikou Office Depot.
   Naši řidiči Vám pomohou zboží umístit až na Váš stůl, či do skladu, kuchyňky*.
• U objednávek nad 1 490 Kč bez DPH, je doprava i roznáška zdarma.

Umíme víc aneb široký sortiment
• Office Depot nejsou jen kancelářské potřeby a vybavení. V našem e-shopu najdete
   za výhodné ceny notebooky, monitory, televize, projektory, elektrospotřebiče,
   kuchyňské vybavení, technické nářadí, hobby věci a desítky dalších kategorií.

Podporujeme životní prostředí
• Vysazujeme 1 strom za každých 50 prodaných balíků vybraného papíru.
   V roce 2019 jsme vysadili 29 388 a celkem již 599 621 stromů.
• Katalogy tiskneme na 100% recyklovaném papíru, pro rozvoz
   zboží používáme recyklované kartonové krabice.
• A mnoho dalšího, více na: officedepot.cz/ochrana-zivotniho-prostredi

Zboží z tohoto letáku objednávejte pod akčními kódy (např. QHT-781.100). *Pro vybrané trasy a produkty z partnerského prodeje využíváme extérního dopravce.
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195 
 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 3,90 Kč 1,95 Kč 50% QHT-455.445

ks  červená 3,90 Kč 1,95 Kč 50% QHT-455.989

ks  modrá 3,90 Kč 1,95 Kč 50% QHT-455.979

ks  zelená 3,90 Kč 1,95 Kč 50% QHT-455.877

Kuličkové pero Corvina
• Klasická jednorázová propiska s víčkem 
• Šíře stopy: 1 mm

SLEVA 50 %

USB Flash Disk
• Paměťové médium pro ukládání a přenos dat
• Univerzální použití s USB porty 1.1 a 2.0
• Kompatibilní s Windows® XP/ Vista®/7–10, Mac OS® X 10.5+, Linux®

• Bílé provedení, ochranné pouzdro

akční cena akční kód

ks 16 GB 148,– Kč QHT-920.7187

ks 32 GB 249,– Kč QHT-258.2956

od 148 
 Kč

akční cena akční kód

bal. 4 ks typ AA 49,90 Kč QHT-301.020

bal. 4 ks typ AAA 49,90 Kč QHT-301.025

49 90 
 Kč

15 90 
 Kč

 990   Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 1 429,– Kč 990,– Kč 31 % QHT-701.8729

Skartovačka W-1C
• Řezací mechanismus zpracuje  

i náhodně vložené sponky ze sešívačky, 
kancelářské spony a kreditní karty

• Stupeň utajení: P-4; certifikát NBÚ
• Typ řezu: částice 4× 35 mm,  

rychlost řezání 1,8 m/min 
• Rozměry: 35,0 × 30,0 × 15,6 cm 

(š × v × h)
• Hmotnost: 3,6 kg

SLEVA 31 %

od 24 90 
 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 100 ks  bílá 20,90 Kč 15,90 Kč 24 % QHT-364.905

Kapesníčky  
v krabičce
• Hygienické; dvouvrstvé; celulóza
• Prakticky naskládané v krabičce
• Mix motivů

SLEVA 24 %

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 250 ks  bílá 35,90 Kč 26,90 Kč 25 % QHT-514.2772

bal. 250 ks  zelená 33,90 Kč 24,90 Kč 27 % QHT-514.2763

Papírové 
ručníky ,,Z"
• Měkké a velmi kvalitní 

papírové ručníky
• Vyrobeny z recyklovaného 

papíru; dvouvrstvé

SLEVA až
 27 %

Alkalické  
baterie MAX
• Vylepšená řada alkalických 

baterií pro každodenní použití
• Vhodné pro svítilny, rádia, 

přehrávače apod.
• Odolnost vůči teplotám
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od 34 90 
 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  neon 101,– Kč 59,90 Kč 41 % QHT-141.5410

ks  žlutá 59,90 Kč 34,90 Kč 42 % QHT-141.4879

Bločky v kostce
• Kvalitní samolepicí bločky 

v pastelových nebo jasných 
neonových barvách

• Rozměry: 76,0 × 76,0 mm 
• 400 lístků v kostce

SLEVA až42 %

SLEVA 

 46 %

12 50 
 Kč

Toaletní papír
• Neparfémovaný bílý toaletní papír
• Měkký a zároveň pevný
• Návin role 19,0 m

akční cena akční kód

bal. 4 role dvouvrstvý 23,90 Kč QHT-715.478

bal. 8 rolí dvouvrstvý 44,90 Kč QHT-715.477

od 23 90 
 Kč

od 7 50 
 Kč

od 4 90 
 Kč/láhev

akční cena akční kód

bal. 6 ks 1,5 l neperlivá 58,90 Kč QHT-477.796

bal. 6 ks 1,5 l jemně perlivá 58,90 Kč QHT-702.586

bal. 6 ks 1,5 l perlivá 58,90 Kč QHT-159.439

bal. 12 ks 0,33 l neperlivá 58,90 Kč QHT-375.674

bal. 12 ks 0,33 l jemně perlivá 58,90 Kč QHT-375.675

Pramenitá voda
• Přírodní pramenitá voda 

s nízkou mineralizací
• Vhodná pro každodenní pitný režim

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 2 role  bílá s potiskem 16,50 Kč 12,50 Kč 24 % QHT-201.317

Kuchyňské 
utěrky
• Dvouvrstvé,  

s decentním potiskem
• 100% celulóza
• Návin role 10,0 m; 

výška role 22,0 cm

SLEVA 24 %

58 Kč/bal.

Prospektové  
obaly „U“  
závěsné A4
• Nahoře otevřené, europerforace
• Materiál polypropylen, průhledný 

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 100 ks 55 µm 108,– Kč 58,– Kč 46 % QHT-335.7333

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 10 g 12,50 Kč 7,50 Kč 40 % QHT-122.2666

ks 20 g 17,50 Kč 13,50 Kč 23 % QHT-122.2780

ks 40 g 30,90 Kč 23,90 Kč 23 % QHT-122.2789

Lepicí tyčinka
• Na papír, fotografie, 

pohlednice
• Transparentní po 

zaschnutí
• Neobsahuje rozpouštědla

SLEVA až40 %

5www.officedepot.cz/vanoceVšechny ceny jsou bez DPH.
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DÁREK
lipový med  
Fikarovi (0,5 kg)

DÁREK
gumovací roller  
Pilot Mika

DÁREK
vonná svíčka v plechové 
dóze (mix vůní)

Etikety na označování, číslování, oceňování
• Pomocí bílých etiket označíte sortiment či inventář nebo vylepíte dlouhodobé oznámení
• Díky barevným etiketám zdůrazníte obsah textu, obrázku či sdělení
• V balení barevných etiket je mix 5 barev po 20 arších (bílá, žlutá, zelená, modrá, červená)
• Vhodné pro potisk v inkoustových a laserových tiskárnách

rozměry (mm) ks na archu akční kód

bal. 18 900 ks + DÁREK  bílá 25,4 × 10,0 189 (7 × 27) QHT-130.644

bal. 5 200 ks + DÁREK  bílá 52,5 × 21,2 52 (4 × 13) QHT-680.614

bal. 4 000 ks + DÁREK  bílá 48,5 × 25,4 40 (4 × 10) QHT-684.701

bal. 4 000 ks + DÁREK   mix 48,5 × 25,4 40 (4 × 10) QHT-947.978

bal. 2 400 ks + DÁREK  bílá 70,0 × 36,0 24 (3 × 8) QHT-130.600

bal. 2 400 ks + DÁREK   mix 70,0 × 36,0 24 (3 × 8) QHT-691.548

bal. 800 ks + DÁREK  bílá 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) QHT-130.601

bal. 800 ks + DÁREK   mix 105,0 × 74,0 8 (2 × 4) QHT-614.466

bal. 400 ks + DÁREK  bílá 105,0 × 148,0 4 (2 × 2) QHT-130.603

bal. 200 ks + DÁREK  bílá 210,0 × 148,5 2 (1 × 2) QHT-130.604

bal. 100 ks + DÁREK  bílá 210,0 × 297,0 1 QHT-130.602

bal. 100 ks + DÁREK   mix 210,0 × 297,0 1 QHT-361.444

Gumovací roller Frixion Ball
• S víčkem; barva těla odpovídá barvě náplně
• Šíře stopy: 0,35 mm

mix 4 ks + DÁREK akční kód

ks  modrá QHT-323.551

ks  černá QHT-323.556

ks  červená QHT-323.601

ks  růžová QHT-323.606

ks  fialová QHT-323.611

ks  světle modrá QHT-323.616

mix 4 ks + DÁREK akční kód
 A  ks oboustranná QHT-219.422
 B  ks neviditelná QHT-935.694
 C  ks popisovatelná QHT-558.998

rozměry (cm) nosnost akční kód

250 ks + DÁREK 14,0 × 39,0 × 8,0 1 kg (láhev) QHT-218.177

250 ks + DÁREK 18,0 × 24,0 × 8,0 5 kg QHT-218.178

200 ks + DÁREK 24,0 × 32,0 × 10,0 6 kg QHT-218.173

200 ks + DÁREK 32,0 × 41,0 × 12,0 7 kg QHT-218.174

mix 2 ks + DÁREK akční kód

ks  čirá QHT-790.624

ks  hnědá QHT-790.625

Balicí páska  
Ultra Strong
• Pro balení a svazování těžkých předmětů
• PVC výztuha vysoce odolná proti roztržení 
• Vynikající přilnavost lepidla; tiché odvíjení 
• Rozměry: 50,0 mm × 66,0 m; tloušťka: 65 µm

DÁREK
tělový krém Nivea 
Care (100 ml)

Dárková taška
• Papírová taška z rýhovaného 

hnědého papíru 90 g/m²
• Decentní ucha z krouceného papíru 

DÁREK
sada dvou džemů 
Nikoleta-Maria (250 g)

Lepicí páska 
s odvíječem
• Praktické pásky v odvíječi 

pro různé druhy použití
• Rozměr: 12 mm × 6,3 m (A); 

19 mm × 7,5 m (B a C)

 A

 B

 C

6 tel.: 800 771 772 | informace@officedepot.eu
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akční kód

10 ks + DÁREK 8 g QHT-314.021

5 ks + DÁREK 15 g QHT-851.410

5 ks + DÁREK 20 g QHT-403.752

5 ks + DÁREK 21 g transparentní QHT-104.147

3 ks + DÁREK 40 g QHT-647.847

rozměry (cm) akční kód

bal. 200 ks + DÁREK C6/5 okénko vlevo 22,9 × 11,4 QHT-365.995

bal. 200 ks + DÁREK C6/5 okénko vpravo 22,9 × 11,4 QHT-947.052

bal. 100 ks + DÁREK C5 okénko vpravo 22,9 × 16,2 QHT-341.010

bal. 100 ks + DÁREK C5 okénko vlevo 22,9 × 16,2 QHT-341.011

bal. 50 ks + DÁREK C4 okénko vpravo 32,4 × 22,9 QHT-323.334

DÁREK
gelový roller  
Pilot G-2 Mika

akční kód

ks + DÁREK A5 linkovaný QHT-794.187

ks + DÁREK A4 linkovaný QHT-794.189

ks + DÁREK A5 čtverečkovaný QHT-794.186

ks + DÁREK A4 čtverečkovaný QHT-794.188

Blok Essentials
• S drátěnou vazbou a laminovanými 

deskami z kartonu
• Záložka slouží také jako pravítko
• Extra jemný a hladký papír, 90 g/m², 90 listů
• Dodáváno v mixu barev, bez 

možnosti výběru barvy

Lepicí páska 
Invisible
• Neviditelná páska, nezanechává 

stopy na fotokopii
• Ideální ke slepení roztrženého papíru
• Popisovatelná, nežloutne

mix 5 ks + DÁREK akční kód

ks QHT-482.760

ks s odvíječem QHT-110.642

DÁREK
sprchový gel Nivea  
Creme Care (250 ml)

DÁREK
originální ponožky 
Fusakle® (mix motivů)

mix nad 1100 Kč + DÁREK rozměry akční kód

ks bločky 38,0 × 51,0 mm QHT-780.504

ks bločky 76,0 × 76,0 mm QHT-770.419

ks bloček 102,0 × 152,0 mm QHT-700.098

ks z-bločky 76,0 × 76,0 mm QHT-330.202

ks zásobník QHT-906.502

ks značkovací bločky 15,0 × 50,0 mm QHT-654.820

ks záložky 11,9 × 43,2 mm QHT-879.569

ks fólie na zeď 0,9 × 1,2 m QHT-534.1271

Nakup libovolné produkty 
	 značky	Post-it

za 1 100 Kč a získej DÁREK!

Lepicí tyčinka
• Na papír, karton, fotografie
• Vypratelná při 40 °C
• Neobsahuje rozpouštědla
• Vyrobeno v ČR

Obálky s okénkem
• Švýcarské obálky ELCO pro profesionální prezentaci 
• Řada formátů pro zasílání korespondence, blahopřání či objemných dokumentů
• Vhodné pro ofsetový tisk
• Otevírání na delší straně u obálky C4; vnitřní tisk, samolepicí s krycí páskou

DÁREK
 tyčinka  
Snickers

DÁREK
mléčná čokoláda 
Ritter Sport (100 g)

Další výrobky Post-it® nalezneš na www.officedepot.cz.
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akční cena akční kód

10 balíků + DÁREK A4 139,– Kč QHT-145.2714

5 balíků + DÁREK A3 299,– Kč QHT-145.5919

Kancelářský papír Colour Printing
• Multifunkční papír s nejvyšší bělostí vhodný pro plnobarevný tisk
• Ideální pro tisk obrázků, brožur, letáků a dokumentů s důrazem na kvalitu tisku
• Balík 500 listů 80 g/m²; 5 balíků v kartonu

DÁREK
lakový popisovač edding 751 
metalický, 3 barvy

Bělost CIE

40 180

Bělost CIE

40 180

170

168

mix 2 balíků + DÁREK akční cena akční kód

balík 500 listů A4 90 g/m² 215,– Kč QHT-307.7938

balík 500 listů A4 100 g/m² 245,– Kč QHT-307.7924

balík 250 listů A4 120 g/m² 163,– Kč QHT-307.7910

balík 250 listů A4 160 g/m² 215,– Kč QHT-307.7896

balík 250 listů A4 200 g/m² 275,– Kč QHT-307.7882

balík 250 listů A4 250 g/m² 349,– Kč QHT-307.7868

1 balík + DÁREK

balík 500 listů A3 90 g/m² 449,– Kč QHT-307.7931

balík 500 listů A3 100 g/m² 510,– Kč QHT-307.7917

balík 250 listů A3 120 g/m² 245,– Kč QHT-307.7903

balík 250 listů A3 160 g/m² 265,– Kč QHT-307.7889

balík 250 listů A3 200 g/m² 579,– Kč QHT-307.7875

balík 250 listů A3 250 g/m² 739,– Kč QHT-307.7861

Kancelářský  
papír  
Vision Pro
• Dokonale hladký papír s velmi vysokou bělostí
• Ideální pro digitální tisk a profesionální vzhled

DÁREK
náušnice s krystaly  
Swarovski (d. 10 mm)

8
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akční cena akční kód

10 balíků + DÁREK A4  115,– Kč QHT-120.471

Kancelářský papír Refresh
• Multifunkční papír vysoké kvality nabízí díky technologii 

ColorLok® mimořádně ostrý text a syté barvy
• Prémiový, 30% recyklovaný papír vyráběný sendvičovou metodou TRIOTEC®

• Balík 500 listů 80 g/m²; 5 balíků v kartonu

akční cena akční kód

15 balíků + DÁREK Universal A4 80 g/m² 99,– Kč QHT-592.703

15 balíků + DÁREK Expression A4 90 g/m² 135,– Kč QHT-592.710

7 balíků + DÁREK Universal A3 80 g/m² 189,– Kč QHT-592.704

DÁREK
arganové tělové mléko  
Afrodita Cosmetics (250 ml)

DÁREK
set čajů  
Biogena Tea2O

DÁREK
náhrdelník s vážkou
s krystaly Swarovski

Bělost CIE

40 180

169

Bělost CIE

40 180

161

Kancelářský papír Universal a Expression
• Prémiový papír nejvyšší kvality
• Extra hladký povrch dodává profesionální vzhled vašim dokumentům, 

prodlužuje životnost kopírek a tiskáren, snižuje provozní náklady
• Téměř 100% vyloučení zasekávání v přístrojích
• Balík 500 listů; 5 balíků v kartonu

akční cena akční kód

35 balíků + DÁREK A4  129,– Kč QHT-122.440

Kancelářský papír Premium
• Značkový kancelářský papír špičkové kvality a bělosti  

pro barevný tisk a kopírování
• Použitá technologie ColorLok® vám zajistí mimořádně živé barvy a sytou černou
• U inkoustových tiskáren díky ColorLok® technologii výrazně uspoříte  

náklady za cartridge
• S TearStrip komfortně otevřete každý balík snadno a rychle pomocí pásky
• Balík 500 listů A4 80 g/m2; 5 balíků v kartonu

Bělost CIE

40 180
170

9Všechny ceny jsou bez DPH. www.officedepot.cz/vanoce
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DÁREK
napařovač Philips  
907.502

DÁREK
batoh Lego  
907.504

DÁREK
dárková sada Swissdent 
907.503

Vyber	si	dárek za nákup 
kancelářského 
papíru Business!

akční cena akční kód

100 balíků + DÁREK 9 800,– Kč QHT-145.3827

20 boxů + DÁREK 9 800,– Kč QHT-145.6202

Kancelářský papír Business
• Vhodný pro velkoobjemový a oboustranný tisk na laserových 

a inkoustových tiskárnách a kopírovacích strojích
• Vyvážená kvalita a vysoká bělost
• Karton obsahuje 5 balíků po 500 listech A4 80 g/m²
• „Nonstop“ box obsahuje 2 500 listů A4 80 g/m²

Bělost CIE

40 180
161

Vyber si svůj DÁREK a kód uveď do poznámky v objednávce.

• Sada vytvořená exkluzivně pro 
zákazníky Office Depot 

• Intenzivní bělicí pasta SWISSDENT 
EXTREME, 100 ml 

• Regenerační noční krém 
SWISSDENT CRYSTAL, 100 ml 

• Bělicí sprej SWISSDENT EXTREME, 9 ml 
• Zubní kartáčky SWISSDENT 

PROFI Whitening 2+1 
• Porcelánový stojánek SWISSDENT 

na kartáčky a pastu 
• Saténová taštička SWISSDENT

• Steam & Go GC362/80
• Bezpečné pro všechny žehlitelné látky
• Bez rozkládání žehlicího prkna; bez rizika spálení  
• Vertikální i horizontální napařování 
• Kompaktní design, ideální na cesty
• Rychlé nahřátí do 1 minuty 
• Příkon: 1 300 W

• Školní batoh nebo batoh na volný čas nejen pro děti 
• Ve tmě svítící reflexní panáček na přední straně batohu 
• Polstrovaná přihrádka na notebook, přihrádky na menší 

předměty, kapsa na zip pro uschování cennějších věcí 
• Zpevněná polstrovaná záda a nastavitelné ramenní popruhy 
• Rozměry: 40 × 31 × 21 cm; hmotnost 590 g 
• Součástí setu je penál s náplní a sáček 

na výlety, sport či na přezůvky

10 tel.: 800 771 772 | informace@officedepot.eu
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Nakup jakékoliv tonery  
a	inkoustové	náplně

libovolné značky  
nad 7 990 Kč a vyber si 
dámskou nebo pánskou 
dárkovou sadu Rituals!

napařovač Philips  
907.502

Vyber si svůj DÁREK a kód uveď do poznámky v objednávce.

DÁMSKÁ DÁRKOVÁ SADA RITUALS 
HOLI PLAYFUL
• Sada obsahuje: sprchovou pěnu 200 ml, praskající 

tělovou pěnu 150 ml, lehký tělový sprej 150 ml, 
bublinková pleťová maska 40 ml a lesk na rty 11 ml

Kód dárku: 208.002

PÁNSKÁ DÁRKOVÁ SADA RITUALS 
SAMURAI
• Sada obsahuje: sprchovou pěnu 200 ml, gel na holení 200 

ml, balzám po holení 100 ml a parfém Blue Byzantit 10 ml

Kód dárku: 208.003

• Steam & Go GC362/80
• Bezpečné pro všechny žehlitelné látky
• Bez rozkládání žehlicího prkna; bez rizika spálení  
• Vertikální i horizontální napařování 
• Kompaktní design, ideální na cesty
• Rychlé nahřátí do 1 minuty 
• Příkon: 1 300 W

11www.officedepot.cz/vanoceVšechny ceny jsou bez DPH.
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mix nad 390 Kč + DÁREK akční kód 
ks pákový pořadač  modrá QHT-155.970
ks pákový pořadač  oranžová QHT-155.971
ks pákový pořadač  zelená QHT-155.972
ks pákový pořadač  růžová QHT-155.973
ks pákový pořadač  bílá QHT-155.977
ks pákový pořadač  černá QHT-155.976
ks čtyřkroužkový pořadač  modrá QHT-170.990
ks čtyřkroužkový pořadač  oranžová QHT-170.991
ks čtyřkroužkový pořadač  zelená QHT-170.992
ks čtyřkroužkový pořadač  růžová QHT-170.993
ks čtyřkroužkový pořadač  bílá QHT-170.997
ks čtyřkroužkový pořadač  černá QHT-170.996
ks desky se třemi chlopněmi  modrá QHT-175.940
ks desky se třemi chlopněmi  oranžová QHT-175.941
ks desky se třemi chlopněmi  zelená QHT-175.942
ks desky se třemi chlopněmi  růžová QHT-175.943
ks desky se třemi chlopněmi  bílá QHT-175.947
ks desky se třemi chlopněmi  černá QHT-175.946
ks desky spisové  modrá QHT-185.920
ks desky spisové  oranžová QHT-185.921

Objednej	produkty	řady	 
Neo Colori a Black & White

v hodnotě 390 Kč a získej DÁREK!

DÁREK
vak na záda Paul 
Frank Kids

 A  Pákový pořadač A4
• S lamino potahem a embosovaným povrchem
• Vnitřní fólie v černé barvě (u QHT-155.976 je bílá)
• Šíře hřbetu 7,0 cm; kapacita 670 listů

 B  Čtyřkroužkový pořadač A4
• Z extra silného polypropylenu 0,8 mm
• O-mechanika 15 mm 
• Šíře hřbetu 2,0 cm; kapacita 70 listů

 C  Desky s chlopněmi a gumičkou A4
• Polypropylenové desky s kapacitou až 250 listů
• Rozměry: 24,9 × 32,0 cm; tloušťka 0,5 mm

 D  Spisové desky s drukem A4
• Polypropylenové desky; tloušťka 200 µm
• Rozměry: 32,4 × 23,6 cm (š × v)

 E  Plastový box na spisy A4
• Tříklopový box s gumičkou z polypropylenu
• Rozměry: 32,6 × 24,6 × 3,0 cm; tloušťka 0,8 mm

 F  Dvojdeska s kovovým klipem A4 
• Vyrobena z extra pevné lepenky 2,5 mm 
• Rozměry: 22,0 × 32,3 × 0,6 cm; kapacita 100 listů

 G  Jednodeska s kovovým klipem A4
• Pevná podložka pro psaní s laminovaným povrchem
• Vyrobena z extra pevné lepenky 2,5 mm
• Rozměry: 22,0 × 32,3 cm; kapacita 100 listů

 H  Prospektové obaly A4
• Pevné hladké obaly tloušťky 75 µm; 100 ks v balení

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

ks desky spisové  zelená QHT-185.922
ks desky spisové  růžová QHT-185.923
ks desky spisové  bílá QHT-185.927
ks desky spisové  černá QHT-185.926
ks plastový box  modrá QHT-180.930
ks plastový box  oranžová QHT-180.931
ks plastový box  zelená QHT-180.932
ks plastový box  růžová QHT-180.933
ks plastový box  bílá QHT-180.937
ks plastový box  černá QHT-180.936
ks dvojdeska s klipem  modrá QHT-165.960
ks dvojdeska s klipem  oranžová QHT-165.961
ks dvojdeska s klipem  zelená QHT-165.962
ks dvojdeska s klipem  růžová QHT-165.963
ks jednodeska s klipem  modrá QHT-160.980
ks jednodeska s klipem  oranžová QHT-160.981
ks jednodeska s klipem  zelená QHT-160.982
ks jednodeska s klipem  růžová QHT-160.983
ks jednodeska s klipem  bílá QHT-160.987
ks jednodeska s klipem  černá QHT-160.986
bal prospektové obaly   QHT-550.761
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Pákový 
pořadač A4
• Vyroben z kvalitního 

kartonu, na přední straně 
potažen barevnou PP 
fólií, uvnitř papírem

• Šíře hřbetu: 7,5 cm

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  bílá 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.100

ks  černá 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.200

ks  červená 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.300

ks  modrá 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.400

ks  zelená 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.500

ks  žlutá 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.600

ks  šedá 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.777

ks  fialová 59,90 Kč 44,90 Kč 25 % QHT-111.800

mix 4 ks + DÁREK š × v × h (cm) akční kód

ks 6 l 22,5 × 18,3 × 30,0 QHT-338.740

ks 12 l 29,5 × 18,3 × 40,0 QHT-338.741

ks 24 l 39,5 × 20,2 × 50,0 QHT-338.742

ks 40 l 39,5 × 32,9 × 50,0 QHT-338.743

ks 50 l 45,0 × 24,1 × 70,0 QHT-338.744

ks 75 l 48,5 × 41,5 × 60,0 QHT-338.745

44 90 
 Kč

230   Kč

od 79   Kč

6 90 
 Kč

SLEVA 25 %
Rychlovazač A4
• S možností vkládání do pořadačů
• Polypropylen se čtverečkovaným vzorem
• Kapacita 160 listů

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.310

ks  bílá 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.315

ks  modrá 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.320

ks  červená 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.325

ks  žlutá 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.335

ks  zelená 9,90 Kč 6,90 Kč 30 % QHT-321.340

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 10 ks  modrá 329,– Kč 230,– Kč 30 % QHT-689.267

bal. 10 ks  červená 329,– Kč 230,– Kč 30 % QHT-689.155

bal. 10 ks  žlutá 329,– Kč 230,– Kč 30 % QHT-689.406

bal. 10 ks  oranžová 329,– Kč 230,– Kč 30 % QHT-689.523

bal. 10 ks  zelená 329,– Kč 230,– Kč 30 % QHT-689.311

š × v × h (cm) původní cena akční cena sleva akční kód

 A  bal. 2 ks 37,0 × 36,0 × 56,0 255,– Kč 159,– Kč 38 % QHT-558.144

 B  bal. 2 ks 37,0 × 18,0 × 56,0 179,– Kč 139,– Kč 22 % QHT-558.143

 C  bal. 2 ks 28,0 × 18,0 × 37,0 97,– Kč 79,– Kč 19 % QHT-558.142

SLEVA 30 %

Plastový box
• Multifunkční boxy pro úschovu dokumentů a zásob
• 2 pevné úchyty slouží zároveň jako uzavírání víka
• Široký okraj pro snadnou manipulaci s boxem
• Stohovatelné a skladné 
• Vyrobeno z polypropylenu

DÁREK
koš CEP Flexi Tub  
purpurový (40 l) 

Prešpánové desky 
• Tři chlopně a gumička zajistí 

dokumenty proti vypadnutí
• Desky jsou vyrobeny z prešpánu 350 g/m²
• Kapacita desek 250 listů papíru (80 g/m²); 

rozměry: 23,0 × 31,0 cm (š × v) 

SLEVA 30 %
Archivační 
krabice Big Box
• Dekorativní úložný 

kontejner s víkem vyrobený 
z kvalitní vlnité lepenky

• Vhodný pro ukládání 
dokumentů nebo pracovních 
oděvů a pomůcek 

• Černý potisk na lepence

SLEVA až 38 % C

 B

 A

13www.officedepot.cz/vanoceVšechny ceny jsou bez DPH.
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Sezóna vrcholí,

 a STOLNÍ KALENDÁŘE

 a NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

 a DIÁŘE A ORGANIZÉRY

 a DIÁŘE FILOFAX

 a DIÁŘE ADK

 a NOTESY

 a NOVOROČENKY

 a OBALY NA KALENDÁŘE

slev
ový kupón

SLEVA 

20 %
V KOŠÍKU SVÉ OBJEDNÁVKY 

VLOŽ KÓD KUPÓNU: KD20-20

na kalendáře a 
diá

ře

sleva	20	%	n
a	všechny	kal

endáře	a	diář
e	2020!
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DÁREK
napařovací žehlička 
Philips Azur

• Trvalý výstup páry 45 g/min
• Parní ráz 180 g
• Žehlicí plocha SteamGlide

Nakup	skartovačky	 
 nad 7 990 Kč a získej DÁREK!

15www.officedepot.cz/vanoceVšechny ceny jsou bez DPH.
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Dárková sada Parker 
• Luxusní sada psacích potřeb v dárkové krabičce
• Sada Parker Jotter obsahuje kuličkové pero a mikrotužku 

ve velmi kvalitním celokovovém provedení
• Sada Parker IM obsahuje elegantní celokovové plnicí pero a kuličkové pero

akční cena akční kód

 A  sada Jotter 499,– Kč QHT-441.694

 B  sada IM 799,– Kč QHT-441.693

akční kód

ks + DÁREK  černá QHT-142.400

ks + DÁREK  modrá QHT-142.401

ks + DÁREK  tyrkysová QHT-142.402

ks + DÁREK  fuchsiová QHT-142.404

ks + DÁREK  červená QHT-142.405

ks + DÁREK  limetková QHT-142.421

rozměry (mm) ks na archu akční kód

bal. 1 000 ks + DÁREK 99,1 × 57,0 10 (2 × 5) QHT-830.355

bal. 800 ks + DÁREK 99,1 × 67,7 8 (2 × 4) QHT-803.621

bal. 400 ks + DÁREK 99,1 × 139,0 4 (2 × 2) QHT-771.671

bal. 100 ks + DÁREK 199,6 × 289,1 1 (1 × 1) QHT-233.462

bal. 2 100 ks + DÁREK 63,5 × 38,1 21 (3 × 7) QHT-429.965

bal. 600 ks + DÁREK 99,1 × 93,1 6 (2 × 3) QHT-803.622

akční kód

ks + DÁREK QHT-730.100

mix 4 ks + DÁREK akční kód

ks  růžová QHT-840.511

ks  modrá QHT-840.510

ks  oranžová QHT-840.508

ks  zelená QHT-840.509

od 499   Kč

Zápisník 360°
• Linkovaný zápisník A5 s deskami 

s měkkým koženým vzhledem
• Možnost otevření a přehnutí desek o 360°
• Listy lze vyjmout a opětovně vrátit zpět
• 56 listů, 100 g/m²

Odvíječ balicí pásky
• Profesionální odvíječ pro 

pohodlné lepení
• Pevné kovové tělo, 

pogumovaná rukojeť
• Nastavitelná kontrola 

napnutí, skryté ostří
• Vhodný pro balicí pásky 

do šíře 50 mm

Bloček 360°
• Patentovaná technologie 

360°, která zajišťuje perfektní 
přilnavost ve všech směrech

• Rozměry: 76,0 × 76,0 mm 
• 100 lístků v bločku 

DÁREK
plánovací měsíční 
kalendář 2020

DÁREK
krém na ruce Nivea  
Soft Care (100 ml)

DÁREK
vánoční  
samolepicí etikety

 A
 B

Etikety na balíky 
a zásilky
• Etikety na balíky a zásilky pro 

černobílý i barevný laserový tisk

DÁREK
Panettone  
Classico (100 g) 
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DÁREK
zvýrazňovače STABILO® 
Neon, sada 3 barevDÁREK

gumovací pero 
STABILO® Exxx  

mix nad 250 Kč + DÁREK akční kód

ks e-300  černá QHT-911.499

ks e-300  modrá QHT-911.561

ks e-300  červená QHT-913.329

ks e-300  zelená QHT-914.257

sada e-300  4 barvy QHT-870.750

ks e-140 s  černá QHT-876.846

sada e-140 s  4 barvy QHT-876.850

akční kód

sada 4 ks + 1 ks ZDARMA  +  4 barvy + 1 barva QHT-546.545

akční kód

sada 4 ks + 1 ks ZDARMA  +  4 barvy + 1 barva QHT-878.959

akční kód

sada 15 ks + DÁREK  15 barev QHT-854.102

akční kód

sada 8 ks + DÁREK  8 barev QHT-212.151

Sada popisovačů na bílé tabule 8559
• Pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán apod.
• Inkoust na alkoholové bázi; za sucha stíratelný
• Kulatý hrot, šíře stopy: 2,5 mm

Sada zvýrazňovačů 8552 
• Fluorescenční pigmentový inkoust odolný vůči UV záření
• Šíře stopy: 1,0-4,6 mm; zkosený hrot

DÁREK
lakový popisovač edding 
780 v jedné z nových 
metalických barev

4+1ZDARMA 4+1ZDARMA

Sada zvýrazňovačů  
Boss Original
• Fluorescenční zvýrazňovač s náplní na vodní bázi
• Technologie Anti-Dry-Out: 4 hodiny 

ochrany proti vysychání
• Šíře stopy: 2,0–5,0 mm; zkosený hrot

Sada linerů  
Point 88
• Tenký inkoustový liner; vhodný 

pro psaní i rýsování podle 
šablony nebo pravítka

• Vydrží dlouho bez víčka 
a nevyschne

• Šíře stopy: 0,4 mm

Nakup jakékoliv permanentní  
popisovače edding v libovolném mixu nad 

250 Kč a získej DÁREK!

Akce se vztahuje na všechny permanentní popisovače edding.

17Všechny ceny jsou bez DPH.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

www.officedepot.cz/vanoce

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY



Zásuvka 
• Pro dokumenty do formátu A4
• Dodávané ve dvou provedeních: v transparentních barvách a plnobarevné
• Rozměry: 25,0 × 6,0 × 34,5 cm (š × v × h)

Sešívačka F6 
• Pevná sešívačka s kovovým mechanismem
• Typy sešívání: uzavřené, otevřené a nástěnkové; horní plnění drátků
• Součástí je startovací balení drátků (100 ks)
• Rozměry: 6,2 × 4,0 × 12,6 cm (š × v × h); hloubka vkládání: 5,5 cm
• Výkon 20 listů; drátky 24/6, 26/6

Děrovačka  
NeXXt 5008 WOW 
• Pevná a spolehlivá celokovová děrovačka  

v inovovaném designu řady NeXXt v metalickém provedení
• Kovové tělo i rameno; protiskluzové plastové dno proti poškození nábytku
• Rozměry: 10,7 × 10,0 × 13,7 cm (š × v × h); výkon 30 listů

Korekční strojek Mini Pocket Mouse
• Jednorázový korekční strojek s kvalitní korekční páskou
• Umožňuje okamžité přepsání; vysoká kvalita překrytí textu
• Délka pásky: 6,0 m; šíře stopy: 5,0 mm

Permanentní  
lepicí roller
• Vyrobený ze 100 % 

z recyklovaných plastů 
• Moderní způsob čistého, rychlého 

a jednoduchého lepení
• Vhodný na papír, karton a fotografie
• Délka stopy: 14,0 m; šíře stopy: 8,4 mm

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 57,90 Kč 39,90 Kč 31 % QHT-845.272

ks  modrá 57,90 Kč 39,90 Kč 31 % QHT-845.273

ks  transparentní 61,90 Kč 39,90 Kč 36 % QHT-296.327

ks  transparentní modrá 61,90 Kč 39,90 Kč 36 % QHT-296.325

ks  transparentní kouřová 61,90 Kč 39,90 Kč 36 % QHT-296.324

ks  transparentní červená 61,90 Kč 39,90 Kč 36 % QHT-296.323

ks  transparentní zelená 61,90 Kč 39,90 Kč 36 % QHT-296.326

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 101,– Kč 69,– Kč 32 % QHT-559.168

ks  modrá 101,– Kč 69,– Kč 32 % QHT-559.169

ks  červená 101,– Kč 69,– Kč 32 % QHT-559.170

ks  transparentní modrá 101,– Kč 69,– Kč 32 % QHT-559.171

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  metalicky růžová 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.421

ks  metalicky modrá 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.422

ks  metalicky oranžová 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.423

ks  metalicky zelená 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.424

ks  metalicky ledově modrá 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.425

ks  metalicky purpurová 295,– Kč 199,– Kč 33 % QHT-406.426

akční cena celkem akční kód

3 ks + 1 ks ZDARMA kolmý 176,70 Kč QHT-212.555

3 ks + DÁREK strojek QHT-140.811

5 ks + DÁREK vyměnitelná náplň QHT-140.812

39 90 
 Kč

69   Kč
199   Kč

SLEVA až 36 %

DÁREK
tělové mléko Nivea 
Nourishing (250 ml)3+1ZDARMA

SLEVA 32 %

SLEVA 33 %
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Kuličkové pero Orange 
• Jednorázové kuličkové pero s dokumentním inkoustem
• Výjimečně odolná kulička z karbidu wolframu
• Šíře stopy: 0,3 mm; délka stopy až 3 500 m

Kuličkové pero Atlantis 
• S kuličkou z karbidu wolframu pro extra hladké psaní
• Pogumovaný úchop
• Dokumentní inkoust na olejové bázi, voděodolný
• Šíře stopy: 0,4 mm

Kuličkové pero  
Super Grip 
• Se stiskacím mechanismem 

a gumovým úchopem
• Píše podle barvy těla, viditelný stav náplně
• Šíře stopy: 0,22 mm, průměr hrotu 0,7 mm

Gelový roller Pilot G-2
• Se stiskacím mechanismem
• Ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní
• Tělo z lehkého materiálu, nezatežuje zbytečně ruku při psaní
• Píše podle barvy úchopové zóny
• Šírka stopy: 0,32 mm

Gelový roller Energel 
• Se stiskacím mechanismem s rychleschnoucím 

dokumentním inkoustem v modré barvě
• Pogumovaný úchop pro pohodlné 

psaní, tělo s kovovými prvky
• Šíře stopy 0,5 mm
• Náhradní náplň součástí balení (baleno na blistru)

akční cena celkem akční kód

4 ks + 1 ks ZDARMA  černá 39,60 Kč QHT-656.227

4 ks + 1 ks ZDARMA  modrá 39,60 Kč QHT-224.579

4 ks + 1 ks ZDARMA  červená 39,60 Kč QHT-505.487

4 ks + 1 ks ZDARMA  zelená 39,60 Kč QHT-103.454

akční cena celkem akční kód

3 ks + 1 ks ZDARMA  černá 116,70 Kč QHT-791.246

3 ks + 1 ks ZDARMA  modrá 116,70 Kč QHT-791.245

mix 4 ks + DÁREK akční kód

ks  modrá QHT-201.887

ks  černá QHT-201.203

ks  červená QHT-201.584

ks  zelená QHT-201.008

mix 3 ks + DÁREK akční kód

ks  černá QHT-212.022

ks  zelená QHT-212.095

ks  modrá QHT-212.787

ks  červená QHT-212.878

ks  černomodrá QHT-212.883

ks  hnědá QHT-212.776

ks  fialová QHT-212.777

ks  růžová QHT-212.778

ks  tyrkysová modrá QHT-212.779

ks  světle zelená QHT-212.780

ks  modrošedá QHT-212.781

ks  bílá QHT-212.782

ks  zlatá QHT-212.783

ks  stříbrná QHT-212.784

ks  tmavě červená QHT-212.785

akční cena akční kód

roller + náplň 69,90 Kč QHT-522.790

69 90 
 Kč

DÁREK
kuličkové pero  
Pilot Super Grip

4+1ZDARMA

3+1ZDARMA

DÁREK
gelový roller  
G-2 Mika
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Nakup	štítkovač	a	štítky	
nad 1450 Kč a získej DÁREK!

Korková nástěnka
• S deskou z pravého korku; kvalitní dřevěný rám
• Dodáváme s montážními prvky

od 169 
 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  90,0 × 60,0 cm (š × v) 259,– Kč 169,– Kč 35 % QHT-191.423

ks 120,0 × 90,0 cm (š × v) 499,– Kč 349,– Kč 30 % QHT-191.424

mix nad 1450 Kč + DÁREK akční kód

ks štítkovač LM 160 QHT-554.1075

ks páska D1 12 mm   černá/průhledná QHT-544.030

ks páska D1 12 mm  černá/bílá QHT-544.197

ks páska D1 12 mm  černá/žlutá QHT-544.670

ks páska D1 12 mm  černá/červená QHT-544.520

ks páska D1 12 mm  černá/modrá QHT-544.458

ks páska D1 12 mm  černá/zelená QHT-544.705

ks páska D1 12 mm  modrá/bílá QHT-544.267

ks páska D1 12 mm  červená/bílá QHT-544.369

ks páska D1 12 mm  bílá/černá QHT-544.692

SLEVA až
 35 %

Magnetická lakovaná tabule
• Kvalitní hliníkový rám s plastovými rohy 
• Součástí je polička na odkládání popisovačů či magnetů 
• Dodáváme s montážními prvky
• Rozměry: 120,0 × 90,0 cm (š × v)

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 1 179,– Kč 599,– Kč 49 % QHT-265.5966

 599 
 Kč

SLEVA 49 %

DÁREK
vonná svíčka  
Yankee Candle (13 cm)

 Ruční štítkovač LM 160
• Snadné zadávání textu na klávesnici
• Rychlé formátování pomocí jednodotykových inteligentních tlačítek
• Zobrazení vzhledu štítku před tiskem 
• Profesionální vzhled a srozumitelnost štítků
• Rozměry: 11,8 × 4,9 × 20,3 cm (š × v × h)
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Nakup	laminátory	a	laminovací	kapsy	GBC
v libovolném mixu nad 1500 Kč a získej DÁREK!

mix 2 sad + DÁREK akční kód

 A  sada  4 barvy QHT-704.545

 B  sada  6 barev QHT-704.548

mix nad 1500 Kč + DÁREK tloušťka (μm) akční kód

 A  ks laminátor Fusion 6000L A3 QHT-702.833

 B  ks laminátor Fusion 3000L A3 QHT-885.591

 C  ks laminátor Fusion 1100L A4 QHT-687.689

 D  ks laminátor Fusion 1100L A3 QHT-901.708

bal. 100 ks laminovací kapsy Hi-Speed A4 2x 80 QHT-620.385

bal. 100 ks laminovací kapsy Hi-Speed A4 2x 125 QHT-620.383

bal. 100 ks laminovací kapsy samolepicí A4 2x 125 QHT-790.300

bal. 100 ks laminovací kapsy A4 2x 175 QHT-790.100

bal. 100 ks laminovací kapsy A3 2x 175 QHT-790.225

bal. 100 ks laminovací kapsy visačka 2x 125 QHT-790.226

úhlopříčka rozměry (mm) akční kód

ks + DÁREK smaltovaná 32" 710 × 400 QHT-537.105

ks + DÁREK smaltovaná 40" 890 × 500 QHT-537.106

ks + DÁREK smaltovaná 55" 1220 × 690 QHT-537.107

ks + DÁREK smaltovaná 70" 1550 × 870 QHT-537.108

ks + DÁREK Nano Clean 32" 710 × 400 QHT-265.600

ks + DÁREK Nano Clean 40" 890 × 500 QHT-265.601

ks + DÁREK Nano Clean 55" 1220 × 690 QHT-265.602

Širokoúhlá  
popisovací 
tabule
•  Ohraničeny moderním, úzkým 

a nenápadným rámem, který 
maximalizuje prostor pro psaní

•  Systém InvisaMount™ 
pro snadnou instalaci

• Popisovací tabule 
s vynikající mazatelností 
pro časté používání Sada popisovačů na bílé tabule

•  Popisovače na bílé tabule a flipcharty v sadě nových barev nebo s houbičkou
• Rychle zasychají, beze šmouh; lze použít i na sklo
• Popisovač vydrží bez víčka min. 48 hod. 
• Šíře stopy: 3,0 mm; kulatý hrot 
• Vyrobeno v ČR

DÁREK
sada popisovačů na bílé 
tabule Nobo (6 ks)

DÁREK
dárková sada  
Dermacol pro muže

• Sada obsahuje: deodorant 150 ml  
a sprchový gel 250 ml

DÁREK
bonbóny HALLS  
(33,5 g)

 A

 B

 C

 D

 A

 B
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 999 
 Kč

 429 
 Kč

1 490 
 Kč

410 
 Kč

SLEVA 24%

Kancelářská židle Austin
• Se síťovaným zádovým opěradlem jehož tvar umožňuje kdykoliv 

protáhnout zádové svaly a tím eliminovat bolesti v oblasti zad
• Sedák je vždy černý 
• Pevné plastové područky jsou součástí židle
• Nosnost: 110 kg

Konferenční židle Taurus
• Stohovatelná omyvatelná konferenční židle, vhodná  

i pro jídelny a čekárny
• Kovová kostra a odolný plastový sedák a opěradlo
• Stohovatelnost max. 10 židlí
• Nosnost: 120 kg

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá / šedá 1 949,– Kč 1 490,– Kč 24 % QHT-684.0099

ks  černá / černá 1 949,– Kč 1 490,– Kč 24 % QHT-562.2768

ks  zelená / černá 1 949,– Kč 1 490,– Kč 24 % QHT-684.0090

akční cena akční kód

ks  bílá 999,– Kč QHT-200.318

Konferenční  
židle Laura
• S plastovou skořepinou a chromovanou ocelovou konstrukcí
• Výborná stohovatelnost 10 židlí
• Nosnost: 120 kg

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 629,– Kč 429,– Kč 32 % QHT-191.433

ks  modrá 629,– Kč 429,– Kč 32 % QHT-191.434

ks  červená 629,– Kč 429,– Kč 32 % QHT-191.435

ks  šedá 629,– Kč 429,– Kč 32 % QHT-191.436

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 510,– Kč 410,– Kč 20 % QHT-710.416

ks  tmavě modrá 510,– Kč 410,– Kč 20 % QHT-710.418

ks  bordó 510,– Kč 410,– Kč 20 % QHT-710.417

Konferenční  
židle ISO N
• Provedení s černou ocelovou konstrukcí 

a odolným textilním čalouněním
• Stohovatelnost: 4 židle
• Nosnost: 120 kg

SLEVA 32%

SLEVA 20 %
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Kancelářská  
židle Eiger 
• Se speciálním ortopedickým designem sedáku a širokým ergonomicky 

tvarovaným opěradlem, které umožňují zdravé sezení
• Výškově nastavitelné područky jsou součástí židle
• Vyrobeno v Německu
• Nosnost: 110 kg

původní cena akční cena sleva akční kód

 ks  černá 4290,– Kč 2 990,– Kč 30 % QHT-329.5893

 ks  modrá 4290,– Kč 2 990,– Kč 30 % QHT-329.7292

SLEVA 30 %

SLEVA 24 %

 2 990 
 Kč

akční cena akční kód

ks  černá 3 790,– Kč QHT-200.277

Kancelářská  
židle Solid
• Se síťovinou na opěráku a látkou na sedáku
• Vysoký opěrák s nastavitelným podhlavníkem
• 2D nastavitelné područky jsou součástí židle
• Synchronní mechanizmus s několikanásobnou 

aretací a nastavením protiváhy
• Nosnost: 120 kg

 3 790 
 Kč 1 990 

 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks   černá / šedá 2 623,– Kč 1 990,– Kč 24 % QHT-200.321

Kancelářské  
křeslo Miami
• Textilní křeslo (potah 100% polyester) 

s vysokým opěradlem
• Ocelové područky s čalouněním
• Nosnost: 120 kg

 2 779 
 Kč

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  černá 3 779,– Kč 2 779,– Kč 26 % QHT-704.4564

ks  krémová 3 779,– Kč 2 779,– Kč 26 % QHT-704.4557

Kancelářské  
křeslo Řím N
• Kožené kancelářské křeslo s luxusním čalouněním 

pro maximální pohodlí (kůže štípenka)
• Vysoce stylové s chromovanými detaily a možností 

volby ze dvou barev s kontrastním lemováním
• Pevné područky s polstrováním jsou součástí křesla
• Kolečka na měkké podlahy
• Nosnost: 110 kg

SLEVA 26 %
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 5 190 
 Kč

 3 999 
 Kč

 3 299 
 Kč

akční cena akční kód

ks  černá 5 190,– Kč QHT-200.306

Kancelářská židle 
Oklahoma
• Se síťovinou na opěradle, flexibilní 

opěrkou hlavy a látkovým sedákem
• Područky s měkkou dotykovou plochou, svisle 

a vodorovně nastavitelné, jsou součástí židle
• Výškově a hloubkově nastavitelná bederní opěrka
• Univerzální kolečka pro všechny typy podlah 
• Nosnost: 130 kg

Kancelářská  
židle Above
• Moderně designovaná kancelářská  

židle se síťovinou na opěradle a opěrce hlavy
• Područky s měkkou dotykovou plochou, výškově nastavitelné
• Výškově nastavitelná bederní opěrka
• Flexibilní opěrka hlavy s nastavením výšky – PDH
• Univerzální kolečka s větším průměrem (60 mm) snižují 

odpor při odvalovaní, použitelná na všechny typy podlah
• Nosnost: 120 kg

3 590 
 Kč

akční cena akční kód

ks  černá 3 590,– Kč QHT-201.770

ks  černá / šedá 3 590,– Kč QHT-201.771

akční cena akční kód

ks  černá 3 999,– Kč QHT-200.278

ks  modrá / černá 3 999,– Kč QHT-200.279

ks  bordó / černá 3 999,– Kč QHT-200.280

akční cena akční kód

ks  černá 3 299,– Kč QHT-806.243

Kancelářská  
židle Next
• Splňuje veškeré požadavky pro plnohodnotné sezení 
• Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou 
• Na sedáku použita studená pěna vstřikovaná do formy
• Prošívané čalounění pro zvýraznění elegantního tvaru 
• Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací
• Leštěná aluminiová báze
• Záruka 36 měsíců
• Nosnost: 130 kg

Kancelářská  
židle Mauritia  
Grand
• S elegantním designem a pohodlným sedákem ze studené pěny
• Zvýšené opěradlo ze síťoviny s nastavitelnou hlavovou 

opěrkou je pohodlné i pro uživatele s vyšší postavou
• Nastavitelné područky jsou součástí židle
• Univerzální kolečka na všechny typy podlah
• Nosnost: 120 kg
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ŽIDLE A KŘESLA

Co děláme:
• Hobis

• Interier Říčany
• Lenza

NAKUP KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK 

Více informací s nabídkou  
kancelářského nábytku najdete na 

www.officedepot.cz/kancelarsky-nabytek

v hodnotě 7 000 Kč a získej  
MONTÁŽ nábytku ZDARMA!



od 10 75 
 Kč/láhev

 19 10 
 Kč/láhev

původní cena akční cena sleva akční kód

ks 180 g Koka 38,90 Kč 29,90 Kč 23 % QHT-556.469

ks 220 g Esíčka 38,90 Kč 29,90 Kč 23 % QHT-304.500

Sušenky
• Tradiční sušenky se skořicí a kakaem nebo kokosem

od 32   Kč55 90 
 Kč

akční cena akční kód

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola Zero 229,– Kč QHT-180.358

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola 229,– Kč QHT-180.355

bal. 12 ks 0,5 l Coca-Cola light 229,– Kč QHT-180.356

bal. 12 ks 0,5 l Fanta pomeranč 229,– Kč QHT-350.604

bal. 12 ks 0,5 l Sprite 229,– Kč QHT-350.611

SLEVA 23 %

akční cena akční kód

bal. 12 ks 0,5 l originál 129,– Kč QHT-854.833

bal. 6 ks 1,0 l originál 109,– Kč QHT-114.533

Limonáda
• Tradiční česká 

limonáda s kolovou 
příchutí v PET lahvích

Limonáda
• Světově proslulý nápoj 

ve výhodném balení 

29 90 
 Kč

8 90 
 Kč

 Oplatka
• Kulatá čokoládová oplatka  

ve čtyřech oblíbených příchutích –  
červená: hořká s oříšky,  
modrá: kokosová s mléčnou čokoládou,  
žlutá: bílá s čokoládovou náplní  
a zelená: oříšková

• Hmotnost: 30 g
akční cena akční kód

ks hořká 8,90 Kč QHT-352.280

ks mléčná 8,90 Kč QHT-352.281

ks bílá 8,90 Kč QHT-352.282

ks oříšková 8,90 Kč QHT-352.283

Oříšky
• Loupané ochucené oříšky

akční cena akční kód

bal. kořeněné 150 g 45,– Kč QHP-653.956

bal. v těstíčku 125 g 32,– Kč QHP-653.957

bal. v těstíčku wasabi 100 g 49,– Kč QHP-653.958

bal. kešu 100 g 91,– Kč QHP-653.959

Sirup
• Výtečné sirupy bez 

konzervačních látek
• Objem: 0,7 l

původní cena akční cena sleva akční kód

ks malina 70,90 Kč 55,90 Kč 21 % QHP-220.888

ks jahoda 70,90 Kč 55,90 Kč 21 % QHP-220.889

ks třešeň 70,90 Kč 55,90 Kč 21 % QHP-220.890

ks pomeranč 70,90 Kč 55,90 Kč 21 % QHP-220.891

SLEVA 21 %
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Cukr  
v roličkách
• Hygienicky balené cukry
• Hmotnost sáčku: 4 g

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 200 ks 71,90 Kč 49,90 Kč 31 % QHT-875.200

bal. 1 000 ks 275,– Kč 199,– Kč 28 % QHT-875.100

SLEVA až31 %

od 49 90 
 Kč/bal.

původní cena akční cena sleva akční kód

ks polotučné 1,5 % tuku 21,90 Kč 15,90 Kč 27 % QHT-245.487

ks plnotučné 3,5 % tuku 24,90 Kč 19,90 Kč 20 % QHT-140.708

Trvanlivé  
mléko
• Jemné mléko  

vysoké kvality
• Objem: 1,0 l

od 15 90 
 Kč

od 129   Kč

od 39 90 
 Kč

75   Kč

SLEVA až
 27 %

Smetana  
do kávy
• Kvalitní smetánky 

do kávy v kalíšcích 
• Obsah tuku: 10 % 
• Obsah kalíšku: 10 g

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 10 ks 13,90 Kč 9,90 Kč 29 % QHT-848.605

 9 90 
 Kč

SLEVA 29 %

Instantní káva 
Velvet
• Aromatická instantní 100% čistá káva 

s velmi jemnou sametovou pěnou

Mletá káva  
Grand Aroma
• 100% Arabica
• Intenzivní aroma a chuť

Čaj
• Kvalitní černý, 

zelený, bylinný 
nebo ovocný čaj

• Sáčky s přebalem

akční cena akční kód

ks 100 g  129,– Kč QHT-425.485

ks 200 g 159,– Kč QHT-425.490

akční cena akční kód

ks 250 g  75,– Kč QHT-354.506

akční cena akční kód

bal. 20 ks černý Earl Grey  39,90 Kč QHT-446.352

bal. 20 ks zahrada  45,90 Kč QHT-446.353

bal. 20 ks máta  42,90 Kč QHT-645.888

bal. 20 ks Sencha Royal  45,90 Kč QHT-329.345

bal. 20 ks lesní směs  45,90 Kč QHT-735.431

bal. 20 ks zázvor s citronem  45,90 Kč QHT-446.354

bal. 20 ks Magic Moments  49,90 Kč QHT-397.223
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Prostředek  
na nádobí
• Tradiční prostředek na mytí 

nádobí v oblíbených vůních
• Objem: 900 ml

původní cena akční cena sleva akční kód

ks citron 50,90 Kč 39,90 Kč 22 % QHT-300.158

ks zelené jablko 50,90 Kč 39,90 Kč 22 % QHT-260.999

ks Sensitive 50,90 Kč 39,90 Kč 22 % QHT-314.121

 39 90 
 Kč

 45 90 
 Kč

 1190 
 Kč

SLEVA 22 %

SLEVA 30 %

WC blok  
Power Aktiv
• Závěsný blok v podobě 4 kuliček zajistí dokonalou 

čistotu a ochranu proti vodnímu kameni
• Obsahuje čisticí pěnu
• Hmotnost: 2× 50 g

akční cena akční kód

bal. Lavender Field 49,90 Kč QHT-700.483

bal. Ocean Breeze 49,90 Kč QHT-700.482

49 90 
 Kč

39 90 
 Kč

Čistič podlah  
a ploch
• Dezinfikuje všechny materiály, plochy a ničí mikroby
• Trojí účinek (antibakteriální, fungicidní a virucidní)

akční cena akční kód

ks 1,0 l 79,– Kč QHT-507.872

ks 5,0 l 349,– Kč QHT-507.873

od 79   Kč

Osvěžovač 
vzduchu
• Unikátní, k přírodě šetrný 

výrobek se svěží vůní magnolie 
a třešně nebo vodopádů 

• Objem: 345 ml

původní cena akční cena sleva akční kód

ks magnólie a třešeň 61,90 Kč 45,90 Kč 26% QHT-751.156

ks svěžest vodopádu 61,90 Kč 45,90 Kč 26% QHT-751.157

SLEVA 26 %

Houbičky na nádobí
• Pevné spojení abrazivní vrstvy s molitanem
• 10 ks v balení

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 15,50 Kč 11,90 Kč 23 % QHT-404.985

původní cena akční cena sleva akční kód

ks Fresh 56,90 Kč 39,90 Kč 30 % QHT-717.029

ks Floral 56,90 Kč 39,90 Kč 30 % QHT-717.030

SLEVA 23 %

WC gel
• Účinný WC čistič, který odstraní 

vodní kámen a zanechá dlouhodobou 
příjemnou vůni na toaletě

• Objem: 700 ml
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Vlhčené utěrky 
Sprint
• Univerzální vlhčené 

jednorázové utěrky, 
odstraňují špínu a prach

• Na různé povrchy

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 40 ks 44,90 Kč 34,90 Kč 22 % QHT-689.769

 139   Kč

 15 90 
 Kč

SLEVA 31 %

34 90 
 Kč

SLEVA 22 %

od 19 90 
 Kč

Papírové kapesníčky
• Jemné, hygienické kapesníčky
• Dvouvrstvé vyrobené z celulózy
• Balíček obsahuje 10 kapesníčků

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. dvouvrstvé 22,90 Kč 15,90 Kč 31 % QHT-329.800

původní cena akční cena sleva akční kód

ks  promašťující 40,90 Kč 29,90 Kč 27 % QHT-760.564

ks  regenerační 40,90 Kč 29,90 Kč 27 % QHT-760.565

ks  hydratační 40,90 Kč 29,90 Kč 27 % QHT-760.566

ks  antimikrobiální 40,90 Kč 29,90 Kč 27 % QHT-760.567

Krém na ruce 
Indulona Profi
• Ochrání vaše ruce před vysoušením
• Tradiční 100ml balení

 29 90 
 Kč

SLEVA 27 %

původní cena akční cena sleva akční kód

ks tekuté 250 ml 50,90 Kč 39,90 Kč 22 % QHT-553.169

ks tuhé 100 g 25,90 Kč 19,90 Kč 23 % QHT-363.685

Mýdlo
• Mýdlo s unikátním složením 

s velmi příjemnou vůní, zvlhčujícími 
účinky a 1/4 hydratačního krému 
pokožku zjemní a zanechá ji 
krásně hladkou na dotek

• Nabízíme v tuhé i tekuté formě

SLEVA až 23 %

původní cena akční cena sleva akční kód

bal. 24 rolí  bílá 183,– Kč 139,– Kč 24 % QHT-314.126

Toaletní  
papír 
• Kvalitní bílý dvouvrstvý 

toaletní papír z celulózy
• Úchyt pro snadnou 

manipulaci
• Návin role 18,0 m

SLEVA 

 24 %

původní cena akční cena sleva akciový kód

pár vel. S 10,90 Kč 8,50 Kč 22 % QHT-106.336

pár vel. M 10,90 Kč 8,50 Kč 22 % QHT-106.337

pár vel. L 10,90 Kč 8,50 Kč 22 % QHT-106.338

 850 
 Kč

SLEVA 22 %

Rukavice  
Stanley
• Latexové rukavice
• Velurová úprava vnitřního 

povrchu, protiskluzové 
struktury na dlani a prstech
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od 199   Kč

od 99   Kč

od 109   Kč 119   Kč

akční cena akční kód

 ks mléčná 800 g 379,– Kč QHT-500.919

 ks mléčná 400 g 199,– Kč QHT-500.412

 ks hořká 400 g 199,– Kč QHT-500.413

akční cena akční kód

 sada 3× 42 g 4,6 × 5,4 × 16,8 cm 109,– Kč QHT-500.583

 sada 3× 42 g 4,6 × 5,4 × 16,8 cm 109,– Kč QHT-500.584

 sada 6× 42 g 18,5 × 5,0 × 14,3 cm 179,– Kč QHT-500.327

 sada 4× 113 g 15,0 × 5,8 × 16,7 cm 219,– Kč QHT-500.043

akční cena akční kód

ks zlatá 119,– Kč QHT-500.743

ks stříbrná 119,– Kč QHT-500.199

ks červená 119,– Kč QHT-500.201

akční cena akční kód

ks kančí 99,– Kč QHT-500.839

ks jelení 99,– Kč QHT-500.356

sada Gurmánský zážitek 359,– Kč QHT-501.098

Figurková vánoční kolekce
• Tradiční součást českých Vánoc
• Duté figurky z mléčné nebo hořké čokolády

Belgické 
pralinky
• Výběr belgických pralinek 

ve vánočním balení 
• Krabička obsahuje: 4 mléčné, 

2 hořké a 2 pralinky 
z bílé čokolády 

• Dárkově balené s ručně 
vázanou mašlí

• Hmotnost: 100 g

Prvotřídní francouzské teriny
• Hrubozrnné paštiky prvotřídní kvality oceníte na svátečním 

stole nejlépe jako výtečný doplněk k červenému vínu
• Hmotnost: 180 g; průměr 8,5 cm; výška 7,0 cm
• Dárkové balení Gurmánský zážitek obsahuje: vepřový játrový krém 

s bylinkami, kachní terinu s Armagnakem, křepelčí terinu s rozinkami, 
farmářskou terinu, králičí terinu s rozmarýnem, kančí terinu s pěti 
pepři a confit z vepřových a jater s paprikou a olivami

Dárková  
sada džemů

 Citrónový krém; Malinový extra džem a Jahodový 
extra džem. Vše zabaleno v dárkovém obalu.

 Pomeranč se šampaňským a 2 x Jahoda se 
šampaňským. Vše zabaleno v dárkovém obalu.

 Citrónový krém; Malina s červeným 
rybízem; Jahoda se šampaňským; Malina; 
Ananas se zázvorem; Černý rybíz

 Vánoční chutney; Vánoční zavařenina; Vánoční 
marmeláda; Zavařenina brusinky s portským vínem
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od 16   Kč

85   Kč

od 139   Kč 65   Kč

akční cena akční kód

 sada Magic Winter 85,– Kč QHT-109.363

 sada kolekce černých čajů 85,– Kč QHT-500.194

 sada kolekce ovocno-bylinných čajů 85,– Kč QHT-500.195

akční cena akční kód

 ks 135 g 139,– Kč QHT-500.035

 ks 190 g 219,– Kč QHT-500.577

 ks 130 g 149,– Kč QHT-500.578

akční cena akční kód (zlatá) (stříbrná)

ks střední 18,0 × 24,0  ×  8,0 cm 16,– Kč QHT-501.004 QHT-501.001

ks na víno 14,0 × 39,5  ×  8,5 cm 21,– Kč QHT-501.005 QHT-501.002

ks velká 27,0 × 37,0 × 12,0 cm 22,– Kč QHT-501.006 QHT-501.003

ks maxi 36,0 × 41,0 × 12,0 cm 24,– Kč QHT-501.253 QHT-501.252

akční cena akční kód

 ks mléčná 65,– Kč QHT-500.044

 ks mix 65,– Kč QHT-500.045

Čajové kolekce
 Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Magic Apple, 

Winter Time, Ginger Lemon, Sweet Cherry, Magic Moments a Fresh Orange
 Sada obsahuje 3 druhy čajů Sir Winston po 10 sáčcích 

s přebalem: Royal Earl Grey, English Breakfast, Heart of London 
 Dárkové balení 3 druhů ovocno-bylinných čajů Love po 10 sáčcích 

s přebalem: Love, Passion, Desire 

Čokoládové  
truffles
• Krabička plná lahodných individuálně 

balených čokoládových truffles
• Intenzivní čokoládová chuť 

s hustým kakaovým posypem
 Čokoláda, karamel a mořská sůl, 

malina s práskacími křupinami 
 Choccy Scoffy, Scrumple Nutty, 

Flutterscotch, Berry Bubbly
 Choccy Scoffy, Orange Angelcial, 

Pistachio Marooned

Pralinky Lindor
• Dárková krabička s jemnými pralinkami, 

které se rozplývají na jazyku
• Ve variantě mléčná čokoláda nebo mix 

pralinek z bílé, mléčné a hořké čokolády
• Hmotnost: 75 g

Dárková taška 
• Papírová taška s lýkovými uchy
• Provedení: lesklé bez laminace
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• Masové teriny z vybraných francouzských regionů s většími kousky masa
• 100% francouzské maso připraveno dle tradičních domácích receptů bez 

použití konzervačních látek či umělých přísad
• Sada obsahuje 3 teriny o hmotnosti 220 g: Farmářská terina, Venkovská 

terina a Gaskoňská terina s armaňakem

Sada tří 
poctivých terin

k	objednávce	 
nad 1 990 Kč bez	DPH

• Elixír z Dominikánské republiky, kde zrál 
7 let v dubových sudech

• Lahodný sám o sobě, vhodný i jako základ 
koktejlů jako například koktejl Pimento

Prvotřídní rum  
Captain Bucanero 0,7 l

k	objednávce	 
nad 3 990 Kč bez	DPH

• Hrnec  s poklicí
• Průměr 24 cm, výška 13,5 cm; objem: 6,1 l

Nerezový  
hrnec  
CASSIDA  
New Line

k	objednávce	 
nad 5 990 Kč bez	DPH

• 2 vstupenky do sítě 
multikin CineStar

Vstupenky CineStar

k	objednávce	 
nad 2 990 Kč bez	DPH

• Luxusní vůně v luxusním balení, 
výdrž vůně 5-6 týdnů

• Objem: 100 ml

Vonné tyčinky  
Rituals Private  
Collection

k	objednávce	 
nad 4 990 Kč bez	DPH

• Bohatá a temnější verze vůně Euphoria Men
• Orientálně-dřevitá vůně s exotickou a sexy aurou
• Objem: 100 ml

Pánský parfém 
Calvin Klein 
Euphoria Intense

k	objednávce	 
nad 6 990 Kč bez	DPH

Skvělé	dárky,	které	Vás	budou	bavit!

Dárky budou zobrazeny k výběru v nákupním košíku e-shopu před dokončením objednávky.  

Nabídka platí do 10. 1. 2020 nebo do vyčerpání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

tel. 800 771 772 
informace@officedepot.eu
www.officedepot.cz/vanoce

V případě, že si nepřejete být informováni o slevách a dárkových akcích, napište nám na informace@officedepot.eu nebo zavolejte na 800 771 772.


