
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.
 

S NÁMI JE VAŠE 
KANCELÁŘ BEZ 
STAROSTÍ!
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Toužíte mít ve vaší firmě 
inspirativní setkávací místo, 
stylovou kavárnu, jídelnu 
a školící prostor v jednom?
S návrhem a realizací od 
Office Depot se tento sen 
může stát realitou.
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• Návrh interiéru.
• Demontáž stávajícího zařízení a vyklízecí práce.
• Stavební úpravy rozvodů.
• Výmalba, designové a multifunkční polepy.
• Celkový úklid.
• Detailní zaměření a montáž nové kuchyňské linky.
• Vybavení nábytkem, konferenční technikou, spotřebiči a doplňky.

Kancelářské potřeby, 
papíry a tonery 

Občerstvení  
a drogerie 

Nábytek 

Tiskopisy, letáky  
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Návrh a realizace kavárny 
ve společnosti Office Depot®

Protože jsme neustále se rozvíjející společností s mnoha zaměstnanci, dbáme na dobré pracovní prostředí a snažíme se držet 
vlastního motta „Kancelář bez starostí“, rozhodli jsme se pro rekonstrukci a zútulnění firemní kuchyňky s jídelnou. Záměrem bylo 
vytvořit atraktivní a víceúčelový prostor s příjemnou atmosférou, vhodný jak pro neformální setkání zaměstnanců, tak pro meetingy, 
školení a odpočinek po náročné práci.

„Na počátku bylo předsevzetí, že si přestavíme naši jídelnu a vybudujeme příjemnou denní místnost kavárenského typu, kde se 
naši zaměstnanci budou moci potkat během oběda, dát si tam kávu, a hlavně, kde by bylo možné pořádat interní porady či jednání 
s dodavateli a zákazníky. Vše se povedlo a na jaře jsme kavárnu slavnostně otevřeli. Naši zaměstnanci následně hlasovali a pojmenovali 
novou kavárnu ‚Coffee Depot‘. Věřím, že tato oáza je důležitou spojnicí pro naše zaměstnance i partnery. Nasazení i prostředky rozhodně 
stály za to. Zvelebili jsme si pracovní prostředí a těšíme se do práce na setkání s kolegy v příjemném prostředí.“, hodnotí rekonstrukci 
jednatel Office Depot pro Česko a Slovensko, Milan Baran.

Praktické, estetické i společenské nároky se změnily  

a my jsme se jim pružně přizpůsobili

Prvotním a ryze pragmatickým popudem k realizaci byla končící životnost zařízení stávajícího nábytku a nedostatek prostoru k jednáním 
a meetingům. Kuchyňka byla již opotřebovaná a prostor nepůsobil příjemným dojmem. Cítili jsme se tu jako v kantýně, a také to tak 
vypadalo. 

Prostor využívají kvůli obsazenosti ostatních zasedacích místností a kanceláří i naši obchodní zástupci k vyřízení pracovní agendy. 
Trávení času v původním prostředí (na tvrdé židli, bez dostatku elektrických zásuvek, vyhovujícího osvětlení a všeobecně nevhodném 
prostředí pro práci) však nebylo nijak příjemné. V jídelně probíhala i školení, pro která tam nebylo odpovídající vybavení, jako např. 
flipchart, promítací plátno a projektor.

Krok za krokem k ideální 

multifunkční kavárně

Nejdříve jsme kavárnu navrhli ve spolupráci s architektem, který 
nám pomohl dotvořit grafický design interiéru – motiv v prostoru 
celé kavárny. Následovalo schvalování na různých úrovních, což 
nebylo nejjednodušší vzhledem k různému vkusu dotazovaných.  
Po finálním schválení návrhu jsme zajistili objednání veškerého 
nábytku a souvisejících služeb.

Před zahájením samotné realizace bylo nutné vyklidit stávající 
nábytek, demontovat kuchyňskou linku a vybourat obklady zdí. 
Následně jsme přistoupili k optimalizaci rozvodů vody včetně 
odpadů, abychom novou linku mohli plnohodnotně a přesně 
připojit. 

Po hrubých pracech jsme vymalovali a celou místnost kompletně 
uklidili. Finální úpravu zdí jsme přizpůsobili pro polep speciální 
designovou fólií 3M. Paralelně jsme spolupracovali s oddělením 
Technického servisu, které pro nás navrhlo a zajistilo rozvody IT, 
TV připojení a promítací techniku. 

Realizaci jsme finalizovali montážemi nábytku dle návrhu 
architekta a vybavením v podobě drobných spotřebičů, nádobí, 
doplňků a všech potřebných prostředků do kuchyně. Pečlivě 
jsme vybírali lustry, designové věšáky, koberce, odhlučňovací 
paravány Wall In, ale i kávovar a dekorativní drobnosti jako jsou 
ubrousky a svíčky.

Několik dní po realizaci jsme novou stylovou kavárnu s radostí 
slavnostně otevřeli a společně pro ni vybrali jméno „Coffee 
Depot“. Kavárna nyní slouží opravdu všem, od managementu 
společnosti, přes zaměstnance našeho call centra a řidiče, až po 
naše partnery a obchodní zástupce. Každý může vejít a pobýt 
v klidné a příjemné atmosféře nad šálkem kávy.

Case Study Office Depot®

.

Kde jsme vybírali:

• jídelní a konferenční stoly a kuchyňská linka – nábytek Hobis

• jídelní čalouněné lavice na míru – nábytek Antares

• designové barové židličky – Quadrifoglio (dovezeno z Itálie)

•    čalouněný sedací nábytek a odhlučňovací dělicí paravány  
       Wall In – Profim

• designový věšák – Profim

• promítací technika, TV – Samsung

• koberce – Breno

• lampy, doplňky, nádobí – Ikea

.

Specifické designové a funkční 

prvky jsme realizovali s 3M:

• zdi, okna a dveře polepeny speciální designovou folií

• víceúčelový promítací, popisovací a magnetický polep

• ochranná UV fólie na francouzském okně jako zábrana proti      
   intenzivnímu pronikání slunečních paprsků

• 3D designové skleněné obrazy a skleněný ochranný obklad za  
   kuchyňskou linkou
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