
Nábytek od Office Depot©

Nové řešení pro vaši kancelář
Jsme specialisté na komplexní zařízení kanceláří a řešení jejich 
provozu. Vy máte prostory a vizi, my připravíme návrh kanceláře, který 
se v rekordním čase změní v realitu. Na Vás už bude jen usednout 
za stoly. V našem novém katalogu nábytku naleznete 7 000 produktů, 
1 000 novinek, 64 produktových řad a unikátní služby.

Nábytek je finále, my však nabízíme komplexní škálu služeb a řešení 
spojených se samotným koncipováním a budováním kanceláří podle 
specifických potřeb uživatelů. Od architektonických návrhů přes stavby 
příček a posuvných dělicích stěn, malování, pokládku podlahových 
krytin a montáže dveří. Doprava, montáž, úklid a ekologická likvidace 
starého vybavení jsou samozřejmostí. 

Rádi zajistíme také pronájem a skladování nábytku, případně výkup 
vašeho stávajícího vybavení. Šíře naší nabídky je naprosto unikátní. 
Zahrnuje luxusní sety, standardní i ekonomicky úsporné vybavení, 
sestavy do hotelů i skříňky do průmyslových provozů. Zajistíme pro vás 
i tvorbu nábytku na míru a atypy.
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Potřebujete nově vybavit 
nebo renovovat kancelář?

Vytvoříme 3D grafické 
návrhy a dodáme vybavení 
kancelářských prostor.
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• Konzultace se specialisty na design a ergonomii.
• Grafické návrhy kancelářských prostor ve 3D.
• Kvalifikovaná montáž veškerého vybavení.
• Realizace bez narušení běžného provozu firmy.
• Vysoce kvalitní mobiliář pro náročné každodenní používání.

Kancelářské potřeby, 
papíry a tonery 

Občerstvení  
a drogerie 

Nábytek 

Tiskopisy, letáky  
a reklamní předměty  

Osobní ochranné  
pracovní prostředky 

Technický servis – řízené 
tiskové služby (MPS)

IT služby 



Návrh designu a dodávka nábytku 
pro moderní pracoviště
Autoneum patří mezi světové lídry v akustických a tepelných řešeních pro automobilový průmysl. Společnost s ústředím ve 
švýcarském Winterthuru vyvíjí a vyrábí komponenty, komplexní moduly a systémy pro interiéry vozů a motorovou část, jakož 
i protitepelné štíty a obložení spodku vozidel. Koncern Autoneum působí v České republice od roku 1994. V současné době jsou 
3 závody začleněné pod společnost Autoneum CZ rozmístěny v pardubickém a plzeňském kraji, kde pro firmu pracuje celkem 
750 zaměstnanců.

Vytvořili jsme stylové pracoviště
Firma Autoneum CZ od Office Depot dlouhodobě odebírá kancelářské vybavení pro nově budované i rekonstruované kancelářské 
prostory. Konzultanti Office Depot pomáhají rovněž s návrhem dispozičního uspořádání nového vybavení dle přání a potřeb 
společnosti, se zvláštním ohledem na ergonomii pracovišť. Dodávané vybavení kanceláří zároveň odpovídá současným trendům 
v designu a nárokům na odolnost při každodenním využívání ve firemním provozu.

„Potvrzujeme kvalitní a smysluplnou spolupráci se společností Office Depot s. r. o., která u nás realizovala zakázku na přestavbu jídelny 
koncem roku 2014, a dále se též významně podílela na vybavení kancelářských prostor nábytkem. Se společností  Office Depot 
chceme i v budoucnu nadále spolupracovat a doporučujeme ji Vaší pozornosti.“, hodnotí spolupráci Mgr. Iva Polednová, HR manager 
společnosti Autoneum CZ s. r. o.

Recepce je tváří firmy, proto jsme zapojili designéra
První větší realizací, do které byl zapojen i specialista na design ze společnosti Office Depot, bylo vybudování nové recepce 
v choceňském sídle firmy Autoneum CZ. Maximální spokojenost zákazníka s výsledkem projektu vedla k další poptávce na obnovu 
vybavení několika různých kancelářských prostor, velínu a jídelny pro zaměstnance firmy.

Konzultace nad návrhy je 
důležitou částí realizace
Poptávka na modernizaci vybavení kancelářských prostor 
vyústila v několik návštěv nábytkového specialisty v sídle 
zákazníka, kde se zástupci firmy konzultoval jejich představy 
a požadavky na nový design. Na základě zjištěných informací 
a obhlídky na místě vznikly dvě studie řešení modernizace, 
včetně 3D návrhů rozmístění mobiliáře v prostoru.

Po dalším jednání, úpravách a odsouhlasení návrhu 
zákazníkem připravil Office Depot finální kalkulaci ceny 
projektu, společně s harmonogramem jeho realizace. Návrh 
designu kancelářských prostor byl postaven především na 
kvalitním českém nábytku značky Hobis a zahrnoval pracovní 
a jednací stoly, skříně, kontejnery a věšákové stěny. Využit byl 
i ergonomický, výškově stavitelný pracovní stůl a pamatovalo 
se také na instalaci kuchyňky pro kancelářské zaměstnance. 
Obnova mobiliáře v zaměstnanecké jídelně zahrnovala nové 
jídelní stoly, židle a kávové stolky.

Jakmile zákazník odsouhlasil cenovou nabídku, byla objednána 
výroba nábytku. Instalace ve všech modernizovaných 
prostorách následně proběhla během pouhých dvou dnů. 
Termín realizace se podařilo splnit i přesto, že probíhala během 
obvykle hektického období konce roku.

Case Study Office Depot®

Porozumění potřebám klienta 
vzešlo z několika setkání 
v sídle společnosti

Nábytkoví specialisté Office Depot jsou připraveni naslouchat 
zákazníkům a vnést do návrhu svoje bohaté zkušenosti 
s realizací moderních, ergonomických pracovišť i zasedacích 
a reprezentativních prostor firmy. Výsledkem je příjemné 
a dokonale funkční prostředí, atraktivní pro zaměstnance 
i návštěvníky a obchodní partnery firem. Na základě konzultací 
a jednání na místě se nám daří do navrhovaného designu 
vnést jedinečného ducha konkrétní firmy či organizace.
Pro vybavení nových i přestavby stávajících firemních prostor 
nabízí Office Depot kompletní sortiment kancelářského 
nábytku od prověřených dodavatelů, splňujících přísná 
měřítka kvality. Na vybrané řady nábytku poskytuje Office 
Depot záruku prodlouženou na 5 let a garantuje dalších 5 let 
pozáručního servisu.

„S modernizací naší recepce i vybavení kancelářských prostor 
a jídelny jsme velmi spokojeni. Použitý nábytek splňuje naše 
nároky na ergonomii, odolnost a zároveň přináší do naší firmy 
svěží moderní design. Při rozhodování nám velmi pomohly 
konzultace s nábytkovým specialistou i možnost posoudit 
navrhovaná řešení ve 3D vizualizacích,“ doplňuje Mgr. Iva 
Polednová, HR manager společnosti Autoneum CZ s. r. o.

 
Klientovo hodnocení
•  Vysoká profesionalita a bohaté zkušenosti konzultantů.

•  Cenově dostupný kancelářský nábytek, splňující nároky  
   na ergonomii i moderní design.

•  Možnost posoudit navrhovaná řešení prostřednictvím 3D   
   vizualizací.

•  Dostupnost mobiliáře pro různá typy prostor u jediného  
   dodavatele.

•  Rychlá a bezproblémová realizace odsouhlaseného projektu.


