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Vaše firma se mění,
a prostory už neodpovídají
vašim potřebám?

Vytvoříme prostředí,
které vaší společnosti
dodá novou energii.
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• Výměna podlahové krytiny na 900 m2

• 100 pracovních míst 
• Obnova 20 % stávajícího nábytku 

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 

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 grafických 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 odkup 
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.
 



Nábytek od Office Depot, 
nové řešení pro vaši kancelář
Společnost eD' system Czech, a. s., stála u zrodu českého IT byznysu a dnes je první v distribuci výpočetní techniky v České republice. 
Spolu se sesterskými firmami působí také v Polsku a na Slovensku. 

V roce 2017 se rozhodli pro rekonstrukci kancelářských prostor a částečnou obnovu nábytku. Firma chtěla zlepšit pracovní prostředí, které 
bylo po několik let provizorně rozšiřováno, až začalo být velmi nepřehledné a přestalo vyhovovat současným potřebám zaměstnanců. 
Společnost vypracovala nové, systematičtější rozmístění míst v open space. 

Řešení na klíč
Office Depot zajišťoval výměnu podlahové krytiny a dodávku nábytku i s montáží. Na 860 m2 byl použit zátěžový koberec a na 
40 m2 byla položena vinylová podlaha. Specifické na této zakázce bylo, že na její zrealizování měl Office Depot pouhý týden. 
Práce byly zahájeny v pátek a již další neděli bylo vše připraveno k předání odběrateli.

Nová kancelář během jednoho týdne
Nejdříve bylo potřeba vystěhovat a odpojit veškeré IT vybavení. Další dny byl demontován a odstěhován starý nábytek. Po 
strhnutí a likvidaci starého koberce mohl být opraven podklad a na něj byl položen koberec nový. Nakonec byl nastěhován 
a smontován nový nábytek a zapojeno IT vybavení. 

„Office Depot jsme oslovili s nabídkou spolupráce, protože byl uveden jako dodavatel nábytku od výrobce, který 
se nám líbil. Konečný výsledek plně odpovídal našemu očekávání. Pro rekonstrukci open space jsme se rozhodli 
proto, že se do něj 18 let neinvestovalo a bylo třeba obnovy. Celkově hodnotím rekonstrukci jako vydařenou.“

Pavel Prostějovský, Manažer pro technickou správu areálu

Case Study Office Depot®

Seznam realizovaných prvků
•    Akustické paravány řady ALFA 600

•    Proxy stoly PS 1600

•    Vinylová podlaha Moduleo Select 

•    Koberec Volcano 


