
Osobní ochranné pracovní prostředky 
(OOPP)
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků nebývá 
snadný, výběr správných OOPP zabírá mnoho času a požadavky 
na ně jsou často popsány složitě. Rádi vám s výběrem správných 
OOPP poradíme. K dispozici vám jsou naši specialisté, kteří vyhoví 
individuálním potřebám a vyberou z našeho širokého portfolia ty 
správné OOPP, které budou v plném souladu se zákonnými, ale  
i vašimi interními požadavky. Náš sortiment obsahuje OOPP pro 
kompletní ochranu od hlavy až k patě.

V nabídce máme prostředky pro ochranu hlavy, zraku, sluchu, 
dýchacích cest a celého těla, pracovní oděvy, rukavice a obuv. 
Nabízíme i lékárničky, zdravotnické potřeby a testery na přítomnosti 
alkoholu a drog. Standardní ochranné pomůcky z našeho katalogu 
navíc dodáváme v garanci Zítra nebo zdarma® a v případě vašeho 
zájmu zajistíme i firemní potisk nebo výšivku dle vašeho přání,  
ale také ušití oděvů na zakázku dle vašich požadavků.

Na nákup OOPP můžeme poskytnout náhradní plnění, a to bez 
smluvního závazku. Rádi zajistíme také průběžné dodávky vámi 
vybraných OOPP, a to i na základě dílčích objednávek, na kteroukoliv 
adresu v ČR a SR.
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Máte vždy k dispozici 
všechny potřebné 
pracovní pomůcky?
 Dodávky ochranných oděvů  
a pracovních pomůcek na vaše 
pracoviště – vždy včas a všude  
za stejnou cenu.
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• Sloučení objednávek pod jednoho dodavatele.
• Sortiment 400 položek pracovních oděvů, bot  
  a ochranných pomůcek.
• Zajištění včasných termínů dodávek všech variant produktů.
• Dodání v krátkém termínu na všechna pracoviště  
  v České republice a na Slovensku.

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 



Dodávky ochranných oděvů  
a pracovních pomůcek
Společnost O. K. Trans Praha nabízí služby v oblastech mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravy, logistiky a distribuce zboží 
i servisu nákladních vozidel a prodeje náhradních dílů. Firma sídlící v obci Chýně ve Středočeském kraji oslavila již 25 let svého 
úspěšného působení na evropském trhu. Více než 300 tahačů a ostatních vozidel společnosti O. K. Trans Praha vyjíždí se svým 
nákladem nejen z centrály v Chýni, ale rovněž z několika poboček v České republice a na Slovensku.

Sjednotíme vaše objednávky a zjednodušíme tak zásobování
O.K. Trans Praha je dlouholetým odběratelem kancelářských potřeb a reklamních předmětů, dodávaných společností Office Depot. 
Na základě dosavadní úspěšné spolupráce proběhla schůzka s prezentací ucelené nabídky ochranných oděvů a pracovních 
pomůcek. Po konkrétních jednáních o potřebách firmy O. K. Trans Praha byla vypracována individuální nabídka pracovních 
pomůcek pro řidiče nákladních vozů i pracovníky ve skladech. Office Depot se podařilo rozšířit sortiment zboží dodávaného 
společnosti O. K. Trans Praha především díky možnosti sjednocení objednávek ochranných oděvů a pracovních pomůcek pod 
jediného dodavatele, rychlému servisu (dodávky do druhého dne od objednání na všechna pracoviště zákazníka v rámci ČR) 
a poradenství specialistů při výběru správných a vhodných pracovních oděvů a pomůcek.

„Firmu Office Depot si naše společnost zvolila především díky rychlosti vyřizování objednávek a dodávek na všechna naše pracoviště 
v rámci České republiky a Slovenska. Důležitý byl také osobní a vstřícný přístup jejích zástupců při obchodních jednáních. Při výběru 
správných ochranných oděvů a pracovních pomůcek byl specialista Office Depot velmi flexibilní a reagoval bez časových prodlev,“ 
pochvaluje si spolupráci Eva Jusková, hlavní nákupčí společnosti O. K. Trans Praha.

Jeden dodavatel pro veškerý sortiment umožnil standardizaci 
vybavení a jeho pravidelné doplňování
Dodávky ochranných oděvů a pracovních pomůcek pro zaměstnance firmy O. K. Trans Praha byly dosud realizovány na základě 
dílčích poptávek u několika dodavatelů. To ovšem vedlo k nesystematičnosti a k nejednotnosti ve vybavení zaměstnanců. Tito 
dodavatelé navíc nebyli schopni dodávat pracovní oděvy a pomůcky na všechna pracoviště firmy v rámci České republiky. Využití 
více různých dodavatelů mělo za následek také nejednotnost cen odebíraného zboží s výraznými výkyvy v průběhu roku.

Výběr i potisk vhodných 
oděvů a  pomůcek probíhal 
individuálně
Jednání probíhalo na centrále společnosti s důrazem na co 
největší osobní podporu a zajištění veškerých potřebných 
náležitostí ze strany dodavatele. Celá zakázka byla 
připravována s maximálním důrazem na včasné dodání.

Celkově se jednalo o nabídku zhruba 50 položek – od několika 
typů rukavic přes pracovní obuv a oděvy – s rozvozem na 
8 dodacích adres. Některé položky byly opatřeny potiskem, 
a bylo tedy nutné detailně připravit a odsouhlasit tiskové 
podklady, aby výsledný vzhled pracovních oděvů odpovídal 
požadavkům a očekávání zákazníka.

Jednání probíhala přibližně 2 měsíce, během kterých jsme 
se zákazníkem řešili vzorky ochranných oděvů a pracovních 
pomůcek i doporučení a představení nejvhodnějších typů 
oděvů a pomůcek s následnou prezentací. Po finálním 
výběru následovalo objednání zboží u našeho dodavatele 
a komunikace se zákazníkem ohledně platebních podmínek 
a dalších administrativních záležitostí.

Sjednocením objednávek 
sortimentu jsme uspořili výdaje 
klienta 
Specialisté Office Depot připravili pro společnost O. K. Trans 
Praha nabídku vhodných pracovních oděvů a pomůcek, 
odpovídajících požadavkům zákazníka na kvalitu a ochranu 
zdraví zaměstnanců, z nichž některé byly opatřeny firemním 
potiskem. Úspěšně se podařilo rozšířit sortiment dodávaného 
zboží, takže nyní Office Depot dodává společnosti O. K. Trans 
Praha nejen kancelářské potřeby a reklamní předměty, ale 
i ochranné oděvy a pracovní pomůcky.

Case Study Office Depot®

Integrace dodávek ochranných oděvů a pracovních pomůcek 
k jednomu profesionálnímu partnerovi s sebou přinesla 
nejen sjednocení pomůcek používaných zaměstnanci na 
všech pobočkách, ale také nečekané dílčí úspory, které 
se v konečném součtu projevily jako velmi významné. Jde 
například o čas dříve strávený komunikací s jednotlivými 
dodavateli, až po jednodušší zpracování dokladů ve finanční 
účtárně.

„Spolupráce s firmou Office Depot probíhala bez problémů. Její 
zástupci byli schopni a ochotni řešit naše specifické požadavky 
a vždy bylo možné dohodnout se na vyhovujícím řešení,“ doplňuje 
Eva Jusková, hlavní nákupčí společnosti O. K. Trans Praha.

 Klientovo hodnocení
•  Maximální ochota a pozitivní osobní přístup dodavatele.

•  Včasné plnění dohodnutých termínů a předložení detailních     
   nabídek včetně veškerých potřebných specifikací.

•  Široký sortiment dodávaného zboží.

•  Nastavení podmínek dle potřeb klienta.

•  Významná finanční úspora oproti jednotlivým separátním  
   dodavatelům.


