
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. Bonusový program neplatí pro zákazníky  
s individuálním cenovým programem. Obrázky jsou ilustrační. Neručíme za tiskové chyby. Produkty s akční cenou do vyprodání zásob. www.p4o.cz

objednávky na 800 136 328

Kopírovací papír UniCopyKopírovací papír UniCopy
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní 

použití • pro kopírování i tisk • 5 balíků v krabici  

Obj. kód: 118 500 (bal.)

Obj. kód: 421 508 Obj. kód: 421 414 Obj. kód: 421 510Obj. kód: 421 509

3 krabice = 6 krabic =
Müllerovy 
pastilky®

Zahradní křeslo 
FIELDMANN FDZN 5015

Poukázky Tesco 
v hodnotě 200 Kč

Terasové topidlo 
SENCOR SHH 760BK

Kopírovací papír Multi Copy Original
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezentací • barevné tisky • 

vícenákladové tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

Obj. kód: 110 214 (bal.)

Obj kód 421 510

15 krabic =

SKVĚLÁ
CENA !

polohovatelné křeslo s loketními opěrkami • 5 poloh 
nastavení sklonu zádové opěrky • výplň z odolné 
syntetické textílie • vhodné na venkovní i vnitřní použití • 
rozměry: 55 x 47 x 105 cm 

(ilustrativní obrázek) patentovaný vysokovýkonný topný zářič z uhlí- 
kových vláken s dlouhou životností • snadno 
přenositelný • vhodný pro vnitřní i venkovní užití 
• bezhlučný provoz • výška 60 cm 

doplněk stravy • balení obsahuje 36 pastilek 
• ulevují při podráždění krku a hltanu

15 krabic

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

BAREVNÉ
TISKY  9900Akční cena 

(Kč/bal.)

11000Katalogová
cena (Kč/bal.)

nebo

tů v balení • pro každodenní 

tisk • 5 balíků v krabici 

.)

 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

7900Katalogová
cena (Kč/bal.)
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        Veselé

      Velikonoce



zářivé neonové barvy

40 listů • horní spirálová vazba Twin Wire • papír - bezdřevý, bělený

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

10 kusů = 
Bonbóny Hašlerky
zdarma

Barevný kopírovací papír Image Coloraction mix A4 

Pořadač pákový RainbowPořadač pákový Rainbow

Samolepicí blok Tartan neonSamolepicí blok Tartan neon

Blok spirálovýBlok spirálový
formát A4 • páková mechanika • karton z vnější strany potažený prešpánem • z vnitřní strany hladký papír • uzavírací 

kroužky proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta pro delší životnost pořadače • hřbetní kroužek

80 g • formát A4 • vhodný pro tisk i kopírování 

ve všech typech techniky

Obj. kód barva  odstín  počet odstínů  skupina barev  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
119 123 Forest, Lagoon, Desert, Tropic, Savana zelená, modrá, žlutá, růžová, meruňková 5 odstínů x 20 listů pastelová 100   55,00      49,50
119 122 Sevilla, Malta, Dublin, Chile, Venezia žlutá, modrá, zelená, červená, oranžová 5 odstínů x 20 listů intenzivní 100   59,00      53,10
119 124 Ibiza, Malibu, Rio, Acapulco, Lisbon žlutá, růžová, zelená, oranžová, modrá 5 odstínů x 20 listů refl exní 100   75,00      67,50
119 125 Tundra, Lagoon, Forest, Florida, Tropic, Lisbon, Java, Sevilla, Venezia, Chile fi alová, 2xmodrá, 2xzelená, růžová, 2xžlutá, oranžová, červená 10 odstínů x 25 listů mix intenzity 250 124,00    111,60

vání 

   
   

    
   Inte

nzivní

   
   

     
Pastelové

   
   

     
 Reflexní

A4
80
g/m2

100 ks 250 ks

COPYLASER

INKJET

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 194 černá 50 mm 43,30
120 196 červená 50 mm 43,30
120 200 modrá 50 mm 43,30
120 202 zelená 50 mm 43,30
120 204 žlutá 50 mm 43,30
120 195 černá 75 mm 43,30
120 197 červená 75 mm 43,30
120 201 modrá 75 mm 43,30
120 203 zelená 75 mm 43,30
120 205 žlutá 75 mm 43,30

šíře 50 mm šíře 75 mm

25ks 20ks

SLEVA
10 % !

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
118 059 A6 linkovaný 15,00 12,70
118 057 A5 linkovaný 21,00 17,80
118 058 A5 čtverečkovaný 21,00 17,80
118 054 A4 linkovaný 34,00 28,90
118 055 A4 čtverečkovaný 34,00 28,90

A5
A6

A4 40 listů

SLEVA
15 % !

k ík í

2+1
ZDARMA!

Obj. kód rozměry (mm)  barevné provedení  počet lístků   Cena (Kč/bal.)
112 026 76 x 76 růžová, žlutá, zelená, oranžová 400  87,00

  

76 mm 76 mm

Euroobaly U rozšířené A4 MaxiEuroobaly U rozšířené A4 Maxi

formát A4 rozšířený na 220 mm • typ otevírání „U“ • rozměr 

220 x 300 mm • větší kapacita až 70 listů • hladký polypropylen 

• barva čirá • vkládání na výšku 

Obj. kód tloušťka (mic.)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
126 059 100 50 129,00   99,00
128 231 50 50   62,00   49,00

/bal.))
99,00,
49,00,

50 ks

SKVĚLÁ 
CENA !

Akční ceny na celý sortiment 
barevných kopírovacích papírů Image Coloraction, 
objednávejte na www.p4o.cz 

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 

ČESKÝ TĚŠÍN | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | PLZEŇ | PRAHA | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PARTNER CZECH s.r.o., Lipová 1986, 737 01 Český Těšín, Tel.: 558 745 201, Fax: 558 711 660, E-mail: partner@p4o.cz

TOP NABÍDKA 
březen - duben 2017



Spolu dáváme 

  nápadům tvář

SHERPA Style stolní 10SHERPA Style stolní 10

Korekční strojek TombowKorekční strojek Tombow
Kalkulátor ECO 450Kalkulátor ECO 450

Lepicí páska oboustranná přemístitelná

stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® 

rámečky ve formátu A4 • ideální do kanceláře 

a pro uživatele, kteří potřebují mít informace 

přehledně po ruce • matná folie zabraňuje 

rušivým odrazům světla • součástí balení jsou 

boční rozlišovače s popisovatelnými štítky • 

záruka 5 let • typ 01-5855-00

oboustranná lepicí páska • návin 12 m 

• odtržitelná rukou • vysoká lepivost • 

odstranitelná • po odstranění nezanechává 

stopy    

osobní skartovačka vhodná do menších nebo domácích 

kanceláří • šíře vstupu 230 mm • příčný řez 4 x 50 mm • 

kapacita řezu 15 listů 70g papíru • světelná signalizace 

naplněného odpadního koše • automatický systém start/

stop • skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích sponek 

• objem odpadní nádoby 22 l • pohyblivý stojan s kolečky • 

rozměr 365 x 265 x 555 mm

vyměnitelná náplň F-411 • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • nový typ inkoustu semi-gel 

pro přijemné psaní • plastové kuličkové pero • pogumované tělo pro pohodlné držení • stiskací 

mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • mix barev • 50 ks v balení   

šíře 4,2 mm • návin 12 m • jednorázový • boční rolování • okamžitá 

a čistá oprava • páska odrolovatelná až do posledního milimetru

stolní kalkulátor • velký 12-ti místný LCD displej • šetrný 

k životnímu prostředí • vyroben ze 70 % z recyklovaných 

plastů • funkce Grand Total, Mark Up • korekční tlačítko 

• nastavení počtu desetinných míst • německý certifi kát 

„Der Blaue Engel“ • solární napájení • hmotnost 183 g • 

rozměry 184 x 132,5 x 34 mm • záruka 3 roky  

návin 12 m

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
401 701 12 mm 54,00 49,00
401 702 25 mm 76,00 69,00

návin 12 m

me 
m tvář

Skartovačka ATTAC 6215CD Kuličkové pero SemiKuličkové pero SemiDD

Obj. kód: 401 768

Obj. kód: 169 301

Obj. kód: 179 311

Obj. kód: 159 338

Obj. kód: 199 382

1 kus = 
Baileys likér 
700 ml zdarma

1 kus = 
Med
Medvídek 

zdarma

 399000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

  159000Akční cena 
(Kč/ks)

  179000Katalogová 
cena (Kč/ks)

páska obpáska ob

SKVĚLÁ 
CENA !

SLEVA
20% !

nový typ inkoustu

pro příjemné psaní, 

vhodné pro potisk

1 kus = 
Korekční strojek 
návin 6 m 
zdarma

2 kusy = 
Etikety 
s velikonočním 
motivem
zdarma

 6900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

m 

• 

á

šetrný

vaných 

ačítko

tifi kát 

83 g •

   19600Akční cena 
(Kč/ks)

  24500Katalogová 
cena (Kč/ks)

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

22ks

15 l 4 x 50
mm

  790Akční cena 
(Kč/ks)

SKVĚLÁ CENA

50ks

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Keramický nůž Milan

Lepicí páska 48 mm x 66 mLepicí páska 48 mm x 66 m

Toaletní papír Perfex 3-vrstvý s vůní zeleného čajeToaletní papír Perfex 3-vrstvý s vůní zeleného čaje

šíře 48 mm • návin 66 m • akrylátové lepidlo • základní balení 6 ks 

třívrstvý • 100 % celulóza • vůně zeleného čaje • 200 útržků na roličce • 10 ks v balení  

nůž s keramickým ostřím • bezpečné 

tělo • vysouvací nůž • délka čepele při 

vysunutí 2 cm • zajímavý design • vhodné 

do kanceláře, pro kutily i kreativní tvorbu 

• rozměr 8,5 x 14,5 x 10,5 cm • mix barev

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Obj. kód: 401 868

Obj. kód: 219 656

Židle 1080 MekŽidle 1080 Mek
kancelářská pracovní židle s nastavením úhlu opěráku • plynový 

píst k nastavení výšky sedáku • nastavitelná výška opěráku • 

kříž černý plastový • kolečka na měkké povrchy • potah Dora D2 

• barva černá  • nosnost 120 kg • český výrobek

1 kus = 
Pastelky 
Milan 
6 barev
zdarma

1 kus = 
Ředící aplikační 
láhev 0,5 l 
zdarma

pěrák

výšk

 • po

ku • plynový 

a opěráku • 

tah Dora D2 

Cleamen 112 na okna a rámyCleamen 112 na okna a rámy

Cleamen 122 na podlahy

Cleamen 100/200 generální, denní

íí 

1 l • universální prostředek k mytí oken a rámů oken mokrou metodou • 

vhodný na lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy • dobré čistící, 

odmašťovací i leštící vlastnosti • příjemně parfemovaný • vhodný pro použití 

s akustěrkou     

1 l • prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah 

• určen zejména na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC                          

a linolea, dřevěné a laminatové (plovoucí) podlahy • podlahám dodává lesk 

a oživuje barvy, příjemně voní • přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro 

strojní čištění podlah  

1 l • všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch • vysoce 

koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný  • používá se zředěný ve velmi nízkých 

koncentracích • při sprejové aplikaci v dávkách 4-16 ml/1 l vody, při mokrém 

čištění (do vědra) v dávce 4-20 ml/10 l vody podle druhu a úrovně znečištění 

• vhodný pro mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku                         

(i dřevěného), plastových, nerezových i skleněných ploch    

Obj. kód: 310 586

Obj. kód: 401 870

Obj. kód:  216 016 hnědá
Obj. kód:  216 017 transparentní

Obj. kód:  401 871

Obj. kód:  401 869

  4900Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

 17900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 99000Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

 14000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

ký ůž Mký ůž M

NOVINKA!

100/20100/20

NOVINKA!

NOVINKA! SLEVA
15 % ! 6900Akční cena 

(Kč/bal.)

NOVINKA

A CN

D B

A: 99,5-117,5 cm
B: 46,5 cm
C: 44,5 cm 
D: 44-57 cm
N: 120 kg

401 869

návin 66 m

Profesionální čistící 

prostředek

Superkoncentrát 

- extrémní ředění  

en 122 nen 122 n

SKVĚLÁ 
CENA !

    1380Akční cena 
(Kč/ks)

    1630Katalogová 
cena (Kč/ks)

    5900Akční cena 
(Kč/ks)

    6300Katalogová 
cena (Kč/ks)

Profesionální čistící 

prostředek

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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