
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.

TOP NABÍDKA
květen - červen 2016

www.p4o.cz

Obj. kód: 421 486 Obj. kód: 421 487 Obj. kód: 421 453 Obj. kód: 421 488 Obj. kód: 421 489

3 krabice = 6 krabic = 15 krabic =
Pivo Pilsner 

Urquell 
4 x 0,5 l

Nůžky 
na keře 1001 

Fieldmann

Elektrická strunová sekačka 
FZS 2002-E Fieldmann

objednávky na 800 136 328
  S úsměvem        a pro Vás

Cyklopouzdro 
na smartphone + 

boční kapsy

Láhev na pití
 0,5 l

Kopírovací papír Image Volume
80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití 

• pro vícenákladový tisk a kopírování • ideální pro 

potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici 

Obj. kód: 401 326 (bal.)

Kopírovací papír Image ImpactKopírovací papír Image Impact
80 g • formát A4 • 500 listů v  balení • vysoce kvalitní papír pro všechny typy 

laserových a inkoustových tiskáren, multifunkčních kopírek a digitálních tiskáren 

• barevné tisky - vynikající kvalita barev • vícenákladové tisky • duplexní tisky • 

FSC certifi kace • excelentní průchodnost stroji • papír je vyráběn ekologickou 

technologií Triotec • vysoká bělost • 5 balíků v krabici 

INKJET FAX DUPLEX

COPYLASER

 9500Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK
BAREVNÝ
LASER

VÍCE
NÁKLAD

vhodné pro 4“ a  menší displeje • 

voděodolné • uchycení do  rámu • 

I-Touch folie pro dotykový displej

zdravotně nezávadná a ekologická 

• bez zápachu a chuťově neutrální • 

vhodná pro mytí v myčce • odolná 

proti plísním

horizontální nastavení žací hlavy • 

vyvážená konstrukce • teleskopická 

rukojeť 920-1140 mm • pomocná 

kolečka • příkon 500 W • šířka záběru 

300 mm • hmotnost pouze 2,4 kg

Obj. kód: 401 678 (bal.)

„Spolu a pro Vás“

www.p4o . c z
2016/2017

Kancelářské potřeby              2016/2017

 Kancelářské
potřeby

Nový katalog
P4O 2016/2017             
Objednávejte na www.p4o.cz

ní • pro každodenní pouužití

sk a kopírov

nikace • 5 b

(bal.)

lářské

7            7

ždodenní pouužití 

vání • ideální pro

balíků v krabici 

 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

AKČNÍ CENA

Zapojte se do soutěže 
Image Impact rozdává... 

NNajděte soutěžní kód v krabici 
kancelářského papíru Image Impact 

a na www.imagecopypapers.cz ihned zjistěte, zda vyhráváte !

nebonebo



Mapa tříklopá NEO COLORI
formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5-30 mm • 

fl exibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • tříklopá 

• silný polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodné 

pro archivaci dokumentů • moderní design

Kostka velká bíláKostka velká bílá

Záložky samolepicí extra pevné

Lepicí páska 810 Magic

rozměry lístků 85 x 85 mm • výška kostky 4 cm • bílá

rozměr 38 x 38 mm • šipky • plastové transparentní tělo s papírovým 

štítkem • popisovatelné • přemístitelné • 2 x 10 záložek v balení  

transparentní popisovatelná lepicí páska • šíře 

19 mm • návin 33 m • vyrobeno z celulózy • odolná 

proti vlhkosti • při kopírování nezanechává stíny • 

kartonový obal vyroben z 82 % z recyklovatelného 

materiálu

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Pořadač pákový NEO COLORI
formát A4 • páková mechanika • šíře 

hřbetu 80 mm • laminovaný • hřbetní 

kroužek pro snadnou manipulaci • 

moderní design

Obj. kód: 400 681
Obj. kód: 400 682
Obj. kód: 400 683
Obj. kód: 401 646

Obj. kód: 129 489
Obj. kód: 129 490
Obj. kód: 129 491

Obj. kód: 129 233
Obj. kód: 129 234
Obj. kód: 129 235
Obj. kód: 401 651

Obj. kód: 129 230
Obj. kód: 129 231
Obj. kód: 129 232
Obj. kód: 401 649

modrá
zelená
oranžová
růžová

zelená + modrá
žlutá + červená
růžová + modrá

lepená
nelepená

modrá
zelená
oranžová
růžová

modrá
zelená
oranžová
růžová

 7700Akční cena 
(Kč/ks)

10 kusů = 
Sprchový gel 
Rewell 300 ml 

zdarma

10 kusů = 
Kofola Originál 
250 ml plech 

zdarma

10 kusů = 
Bohemia Arašídy 
solené 100 g 

zdarma

2 kusy = 
Ochranné 
brýle 3M 
zdarma

3 kusy = 
Gelové náplasti 
na puchýře 
3M Nexcare 
zdarma

 5900
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

Pořadač čtyřkroužkový NEO COLORI 

Obal na doklady A4 PP typ L

formát A4 • extra silný polypropylen • 

odolný kvalitní materiál • průměr kroužků 

15 mm • čtyřkroužková mechanika • hřbet 

2 cm • kapacita 70 listů • moderní design

formát A4 • otevřený z boku a shora • čirá 

krupička • 80 mic. • 100 ks v balení 

Obj. kód: 118 030
Obj. kód: 118 032

Obj. kód: 119 205

Obj. kód: 170 057

Obj. kód: 128 024

Samolepicí bloky 654-TFEN
rozměry 76 x 76 mm • kombinace energických 

barev v rozmezí žluté až fuchsiové • v bločku 

100 lístků  

DÁREK

NEO COLORINEO COLORICOLORICOLORI

ORLOR

é 

RIORI

4 kroužky4 kroužky

4 cm • bílá

4 cm 85 mm 85 mm

samolepsamolep

Sleva
12 % !

SLEVA
12 % !

SLEVA
12 % !

  1670Akční cena 
(Kč/ks)

  1900Katalogová
cena (Kč/ks)

91 růžová + modrááodrá

áložek v balení  ní  

  3340Akční cena 
(Kč/bal.)

 3800Katalogová
cena (Kč/bal.)

76 mm 76 mm
100

lístků

29300
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

ti 

né
M 

é 

Lt LA4 Pd A4 PP tyP ty

lená
ranžová

růžová

rašíd
0 g

ová

dy 

ttP tt

růžová

ál 

á

l 

l

návin 33 m

L
 A4 11960Akční cena 

(Kč/bal.)

 13600Katalogová
cena (Kč/bal.)

 7900
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

 4500
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Obj. kód: 172  017

Obj. kód: 170 086

Obj. kód: 179 127

Obj. kód: 192 884

Lepicí tyčinka Kores 15 gLepicí tyčinka Kores 15 g Sešívačka Sax 140

Kuličkové pero DecorKuličkové pero Decor

Ručník dvouvrstvý „ZZ“

Prací gel Well Done Fine 3 l

lepí papír a  karton • vodou omyvatelné • 

obsahuje glycerin, nevysychá • neobsahuje 

rozpouštědla

sešije až 45 listů • spojovače 24/6, 26/6, 

24/8, 26/8 • hloubka vkládání 70 mm • 

kovová sešívačka s  plastovým pláštěm 

pro komfortní zacházení • plnění předním 

výsuvným zásobníkem • záruka 10 let  

vyměnitelná náplň F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra jemné psaní • 

plastové tělo • úchop s pogumovanými výstupky pro příjemnější držení • stiskací mechanismus • kovový 

klip • stříbrná dekorace na barevném těle • mix barev • 40 ks v balení   

pro zásobníky H3 a  H3 Mini (218125, 

218126) • Tork Advanced - velmi dobrá 

kvalita • skládaný • dvouvrstvý • rozměry 

25 x 23 cm • 3750 ks v balení

prací gel 3 l • 40 pracích dávek • vhodný na  ruční praní 

i praní v pračce • dobré odmašťovací schopnosti • výborně 

odstraňuje skvrny z textilií • udržuje přirozenou barvu   

lepicí guma • lepí hladké plochy, tapety, 

sklo, kov • nezanechává stopy a  je znovu 

použitelná • praktický pomocník v  každé 

domácnosti, kanceláři a  škole • obsahuje 

84 ks předsekaných čtverečků   

6 kusů = 
Čokoládová 
tyčinka Mars
zdarma

1 kus = 
Sprchový gel 
Mitia 400 ml
zdarma

10 kusů = 
Kuličkové pero 
Beetle zdarma

Univerzální lepidlo Loctite 60s

Korekční strojek TombowKorekční strojek Tombow

hmotnost 15 g • rychlé a  extra pevné univerzální lepidlo 

vhodné na  všechny materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla 

a syntetických vláken • při lepení je možno 15 s korigovat lepený 

spoj, a do 60 s zatvrdne • dokonalé lepení i na neporézní materiály 

• ideální pro větší plochy     

šíře 4,2 mm • návin 12 m • jednorázový • 

boční rolování • okamžitá a čistá oprava 

• páska odrolovatelná až do posledního 

milimetru

Obj. kód: 401 672

Obj. kód: 179 311

+

Obj. kód: 401 746
Obj. kód: 401 747
Obj. kód: 401 748
Obj. kód: 401 749

na bílé prádlo
na barevné prádlo
na barevné prádlo SENSITIVE
na barevné prádlo FRESH

Lepicí guma Gumfi x

rsrs

Sešívačka Sax 14Sešívačka Sax 14

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

2600
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

ální lepidální lepid

SKVĚLÁ
CENA !

el Well Del Well D

SLEVA
15 % !

  3990Akční cena 
(Kč/ks)

  4700Katalogová
cena (Kč/ks)

2 kusy = 
Shauma 
šampon 250 ml
zdarma

1 kus = 
Korekční strojek 
návin 6 m 
+ ke 20 ks navíc 
1x zubní pasta 
Vademecum  

a 1x mýdlo Nivea 
zdarma

++

návin 12 m

24/6, 26/6

24/8, 26/8
24/6, 26/6

24/8 26/8

24900
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

12900
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

 6900
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

40ks

Obj. kód: 210 134
Obj. kód: 214 026

zelená
bílá

ne 3 line 3 l
ní praní 

ýborně 

u   

IVIVEE

3 l3 l

y

3 750 ks
25 x 23cm

2
vrstvy

skládání
ZZ

  84150Akční cena 
(Kč/ks)

  99000Katalogová 210 134
cena (Kč/ks)

  102850Akční cena 
(Kč/ks)

  121000Katalogová 214 026
cena (Kč/ks)

NOVINKA! 12900
NOVINKA

Akční cena 
(Kč/ks)

 1290
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Židle SanderŽidle Sander
kancelářská židle s prodyšným vysokým opěrákem v kombinaci eco kůže a černé síťoviny • sedák prodyšná látka černá 

v kombinaci s eco kůží • synchronní mechanismus s aretací v libovolné poloze a nastavením síly protiváhy • čalouněná 

bederní opěrka • ocelová chromovaná báze, kolečka na měkké povrchy • výškově nastavitelné područky s měkkou 

dotykovou plochou • nosnost 120 kg 

Laminátor DWLLaminátor DWL

Kalkulátor Panther 8

laminace za  tepla i  studena • 

maximální tloušťka laminovací fólie 

150 mic. • technologie 4 válců, z  toho 

2 vyhřívané • síťové napájení 220-240 

V/50 Hz • rychlost laminování 350 mm/

min • světelná signalizace připravenosti 

• 100 ks fólii A4 80 mic zdarma

kompaktní stolní kalkulátor • 8-mi místný displej 

• standardní funkce • 4 tlačítka pro práci s pamětí • 

napájení duální solární/bateriové • hmotnost 94 g • 

rozměry 143 x 102 x 29 mm • záruka 3 roky  

Obj. kód: 159 337

Obj. kód:  401 744
Obj. kód:  401 745

1 kus = 
Svítilna Varta 
LED Day Light 
+ 2xAA baterie 
zdarma

j

269000Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Obj. kód typ  pracovní šíře  hmotnost  rozměr   Cena (Kč/Ks)
169 145 DWL-4CF 245mm 3,2kg 90 x 395 x 170mm 1690,00
169 146 DWL-3AF 340mm 4kg 90 x 475 x 170mm 2090,00

100 ks folií ZDARMA

337

SLEVA
15 % !  11560Akční cena 

(Kč/ks)

 13600Katalogová
cena (Kč/ks)

NOVINKA!

A CN

D B

A: 113-122 cm
B: 67 cm
C: 48,5 cm
D: 44-53 cm
N: 120 kg

8hth

www.partner4offi ce.cz
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KUP  TISKÁRNU 
A VYHRAJiPadmini

Více informací:
www.leitz.com/icon

LEITZ ICON.
VYHRAJ iPAD TÝDNĚ

Tiskárna štítků Leitz IconTiskárna štítků Leitz Icon

Obj. kód:  401 418

jednoduše ovladatelná tiskárna štítků s termálním tiskem • software umožňující 

připojení přes Wi-Fi nebo USB • možnost síťového připojení • automatická řezačka 

poskytuje celou řadu formátů štítků a to s jediným typem kazety • rychlost tisku 

až 200 štítků za minutu • systém inteligentní kazety ukazuje, jaká páska je uvnitř 

a kolik štítků stále zbývá pro tisk • záruka 2 roky + navíc 1 rok po registraci 

 399000Akční cena 
(Kč/ks)

 410000Katalogová
cena (Kč/ks)


