
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
září - říjen 2016

www.p4o.cz

Obj. kód: 421 493 Obj. kód: 421 494 Obj. kód: 421 495

3 krabice = 12 krabic =
Sada 

pracích prostředků
Příklepová vrtačka 

FIELDMANN

objednávky na 800 136 328

  Vidíme to       v barvách

Smoothie 
mixer Sencor

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 Xerox Premier

ideální pro přípravu nápojů z  čerstvého ovoce 

a kondičních nápojů, mléčných koktejlů, míchaných 

nápojů, koktejlů, polévek, salsy, omáček, dětské 

výživy • míchací nádoba může být vyjmuta a použita 

jako cestovní nádoba • víčko s  otvorem na  pití 

zabraňuje náhodnému rozlití • součástí balení jsou 

dvě vyjímatelné láhve o objemu 0,6 l a 0,3 l  

- Prací gel 3 l

- Aviváž 750 ml

- Ubrousky pohlcující barvu 4 ks 

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezentaci • vysoká kvalita 

a bělost • barevné tisky • vícenákladové tisky • 5 balíků v krabici

vrtání nebo příklepové vrtání • příkon 650 W • rychloupínací 

sklíčidlo do  13 mm • regulace rychlosti otáček • boční 

ergonomická rukojeť • komfortní ovládací spínače    
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Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou 

bez DPH. Na objednávku uve
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OBJEDNÁVKA NAD 2000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Coca Cola 0,33l plech 2ks - 421 296

Gel dezinfekční na ruce Nexcare 25ml - 421 373

Anticol 2ks - 421 491

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Dřevěné uhlí 2,5 kg - 421 299

Fotbalový míč - 421 293

Ovocné pivo 500 ml plech 4 ks - 421 369ss

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Lapač hmyzu Sencor - 421 158

ea SUN mléko na opalování OF20   - 421 380
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Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH. Na objednávku uveďte prosím objednací kód vybraného dárku. Pokud jej neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek pouze odběrateli, který má vůči naší společnosti uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI SVŮJ DÁREK PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY! NYNÍ SE 
NÁKUPY VYPLATÍ!!!

Přejeme Vám 
krásné léto

oty objednávek jsou ku uveďte prosím 
ho dárku. Pokud jej árek dle našeho výběru

dárek 
poskytnout dáposkytnout dárek
ý má vůči naší 
eškeré závazky.

VŮJ DÁREK BJEDNÁVKY!

.

OBJEDNÁVKA NAD 2000 Kč  bez DPH - výběr z dárků:Coca Cola 0,33l plech 2ks - 421 296Gel dezinfekční na ruce Nexcare 25ml - 421 373
Anticol 2ks - 421 491

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:Dřevěné uhlí 2,5 kg - 421 299Fotbalový míč - 421 293Ovocné pivo 500 ml plech 4 ks - 421 369

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

 

Lapač hmyzu Sencor - 421 158Nivea SUN mléko na opalování OF20   - 421 380

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:Pivo soudek 5L (dle aktuální nabídky) - 421 201
Sada na badminton, 4 rakety, síť+rám, míčky - 421 492
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Sledujte 
kvartální nabídku 
na www.p4o.cz        

alení • pro každodenní pouužití 
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 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

AKČNÍ CENA

Zapojte se do soutěže 
Image Impact rozdává... 

nebo

Kalendáře 
a diáře 2017

Vše na e-shopu www.p4o.cz

 8900Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK
FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

t rozdává... 

O

ideální pro přípravu

a kondičních nápojů, m

nápojů, koktejlů, po

výživy • míchací nádob

jako cestovní nádoba

zabraňuje náhodném

dvě vyjímatelné láhve

Obj. kód: 114 064 (bal.)



Záložky samolepicí 683 mixZáložky samolepicí 683 mix
sada barevných Post-it záložek • snímatelné • popisovatelné • rozměry 

11,9 × 43,2 mm • balení obsahuje 4 × 35 ks záložek • v sadě červená, 

modrá, zelená, žlutá

formát A4 • linkovaný zápisník • 90 g • 

optická bělost • boční spirálová vazba 

• 50 listů • polypropylenové desky • 

plastová záložka

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

1 kus = 
Kuličkové 
pero Pilot
Acroball 

zdarma

3 kusy = 
Cestovní 
čistící 
váleček 
zdarma

Razítková barva KoresRazítková barva Kores

Samolepicí bloky linkované Zápisník Oxford Urban A4Zápisník Oxford Urban A4

28 ml • intenzivní barva • nebledne • odolná vůči UV záření • dlouhá životnost • ostré barvy pro dokonalý dojem • 

ideální pro samonamáčecí razítka  

silně lepicí barevné linkované bločky • drží vertikálně 

téměř na všech površích • rozměry 127 x 203 mm •  balení 

obsahuje 2 x 45 lístků • v sadě neonově zelená, fuchsie

Obj. kód: 120 336

Obj. kód: 119 252

Obj. kód: 179 367 černá
Obj. kód: 179 371 červená
Obj. kód: 179 368 modrá
Obj. kód: 179 369 zelená
Obj. kód: 179 370 fi alová

Obj. kód: 119 465

SLEVA
15 % !2+1

ZDARMA!

1 kus = 
Kuličkové

ero Pilo
roball

rma

2

é 
ot

 14700
2+1 ZDARMA

Akční cena 
(Kč/bal.)

Více informací na:  www.esselte.com/heroes

TOTO JE 
VAŠE MISE

1 Kupujte výrobky 
Esselte.

2 Sbírejte body.

3 Získejte
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Obj. kód: 120 1800 (ks)
Obj. kód: 120 181 (ks)
Obj. kód: 120 184 (ks)
Obj. kód: 120 1822 (ks)
Obj. kód: 120 185 (ks)
Obj. kód: 120 1833 (ks)
Obj. kód: 120 1788 (ks)
Obj. kód: 124 0111 (ks)
Obj. kód: 124 0155 (ks)
Obj. kód: 124 0144 (ks)
Obj. kód: 401 2044 (ks)
Obj. kód: 401 205
Obj. kód: 401 206 (ks)
Obj. kód: 401 207 (ks)
Obj. kód: 401 208 (ks)
Obj. kód:
Obj. kód:
Obj. kód:
Obj. kód:
Obj. kód:

401 209 (ks)
400 267 (ks)
400 266 (ks)
400 268 (ks)

400 263 (ks)

400 269 (ks)

400 262
400 264
400 265 

červená
modrá
zelená
oranžová
žlutá
šedá
bordó
světle modrá
tyrkysová
fialová
černá VIVIDA
červená VIVIDA
modrá VIVIDA
zelená VIVIDA
žlutá VIVIDA
bílá VIVIDA
červená SOLEA
modrá SOLEA
levandulová SOLEA
broskvová SOLEA

Barva:
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• drží vertikálně 

x 203 mm •  balení 

zelená, fuchsie

SUPER
L E P Í C Í203 mm

14500
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

11,9 m
m

A4

13500
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

stré barvy pro dokoáření • dlouhá život

  2040Akční cena 
(Kč/ks)

 2400Katalogová
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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TOP NABÍDKA 
září - říjen 2016



Obj. kód: 159 398

Obj. kód: 401 768

Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22080Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22080
s automatickým podavačem

Skartovačka ATTAC 6215CD

Kalkulátor SC2030Kalkulátor SC2030

Kuličkové pero Flash

Kuličkové pero Semi
Kuličkové pero 4barevné Reporter

pro kancelář ke každému stolu • příčný řez 3,2 x 10 mm 

• automatické podávání až  80 listů papíru (80 g/m²) • 

ruční podávání až 6 listů papíru (80 g/m²) • šíře vstupu 

220 mm • elektronická indikace plnosti sběrné nádoby • 

optická indikace kapacity • objem odpadní nádoby 17 l • 

integrovaná světelná závora pro automatické spuštění/

zastavení motoru pro bezpečné používání • zpětný chod 

uvolní zaseknutý papír • komfortní funkce běhu zpět/

vpřed pro ruční řízení • automatické zastavení motoru 

pro bezpečné otevření skartovače • energeticky úsporný 

pohotovostní režim • samostatný vstup pro skartaci CD 

a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci 

• rozměr 440 x 330 x 625 mm

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 typ F-Parker • modrý inkoust • síla hrotu 

0,7 mm • kovové kuličkové pero • otočný mechanismus • 

vhodné pro reklamní potisk • 12 ks v balení  

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   

barevné kuličkové pero s  černou, modrou, červenou a  zelenou náplní • plastové transparentní tělo • 

pogumovaný úchop • různě tvarovaná tlačítka • 10 ks v balení

vědecký kalkulátor pro střední školy • 136 matematických funkcí • 

jednořádkový 10-ti místný displej • výpočty v různých čís. soustavách 

• trigonometrické, hyperbolické a  goniometrické funkce • nezávislá 

paměť • polární a pravoúhlé souřadnice • výpočty se zlomky • variace 

a  kombinace • statistika jedné proměnné • generování náhodných 

čísel • plastová tlačítka • ergonomický tvar • nasouvací kryt z pevného 

plastu jako ochrana před prachem a poškozením • bateriové napájení 

LR44 • hmotnost 80 g • rozměry 141 x 75 x 15 mm • záruka 3 roky  

1 kus = Víno
Veltlínské 
zelené 
balení 5l 
zdarma

1 kus = 
Sada zahradního 
nářadí Fieldmann
zdarma

1 kus = 
Korekční strojek 
návin 6m 
+ TIC TAC 
zdarma

zdarma

í strojek 
mm

AC
m 
C 

Skartovačka ATTASkartovaččččka ATTA

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

é pero 4é pero 4

NOVINKA!

NOVINKA!

11900
NOVINKA

Akční cena 
(Kč/ks)

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

6 ks

17 l 3,2 x 10
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

15 ks

22 l 4 x 50
mm

  799000Akční cena 
(Kč/ks)

  999000Katalogová 
cena (Kč/ks)

  499000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK
kční ck
Kč/ks)K

12ks

50ks

Obj. kód: 193345
Obj. kód: 193344
Obj. kód: 193346

černá
červená
modrá

Obj. kód: 199 344
Obj. kód: 199 345

modrá
růžová

   2500Akční cena 
(Kč/ks)

3+1 ZDARMA

    790Akční cena 
(Kč/ks)

4+1 ZDARMA

Obj. kód: 199 382

Obj. kód: 401 769

10ks

us =

6900
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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Sanytol univerzální

Osvěžovač vzduchu Sense

Odpadkové pytle zatahovací

Korekční strojek Roll-onLepidlo HerkulesLepidlo Herkules

Cleamen pisoárové sítko enzymatické

Vlhčené utěrky Tork

Vteřinové lepidlo Loctite

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór • čistí a dezinfi kuje plochy 

tím, že ničí škodlivé mikroby • vhodné na  všechny plochy v  domácnosti i  kanceláři, 

WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, plastové a porcelánové předměty • zanechává 

plochy lesklé a celou vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou vůní • biologicky 

odbouratelné
objem 300 ml • kvalitní osvěžovač vzduchu s  technologií odstraňování nepříjemných pachů • obnovuje svěžest 

a zanechává příjemnou vůni v místnostech 

Obj. kód: 401 086
Obj. kód: 401 087

sprej 500 ml
láhev 1000 ml

Korekční strojekKorekční strojek

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

vač vzduvač vzdu

SLEVA
16 % !univerzáuniverzá

3+1
ZDARMA!

SKVĚLÁ
CENA !

Obj. kód: 401 717
Obj. kód: 401 718
Obj. kód: 401 719
Obj. kód: 401 720
Obj. kód: 401 721
Obj. kód: 401 722

oceán 
citrus 
levandule 
vanilka 
relax aromatherapy 
spa aromatherapy 

černá
modrá
žlutá
oranžová
transparentní

2900
SKVĚLÁ CENA

Akční cena 
(Kč/ks)

návin15m

šíře 4,2 mm • návin 15 m • jednorázový • ergonomický tvar • čistá, 

precizní a  rychlá korektura • možnost okamžitého přepsání • 

vhodný pro všechny druhy korektur

univerzální disperzní lepidlo • lepí papír, kůži, dřevo 

apod. • neobsahuje rozpouštědla • balení s aplikátorem 

hmotnost 3 g • vteřinové lepidlo vhodné 

na  všechny materiály mimo lepení PP, 

PE, polystyrenu a  jemné kůže • vysoká 

pevnost na pevných a hladkých plochách 

• gel - ideální na  svislé plochy nestéká 

a nekape • VODĚODOLNÉ  

pisoárové sítko s  enzymatickým čištěním • prodloužená životnost 

na cca 4 - 6 týdnů • zvyšená parfemace je podpořena bodlinami s více 

jak dvojnásobnou účinnou aktivní plochou • bodliny navíc účinně tlumí 

rozstřík proudu moči a  omezuji zasaženou plochu • balení 2 kusy 

do silného HDPE obalu • součástí balení je jednorázová rukavice z PVC   

silná vlhčená netkaná textilie • dermatologicky testována čisticí 

emulze • bez parfémů a  barviv • chráněno silikonovým víčkem 

a  uzávěrem proti vysychání • na  ruce (modré) - skvělé čistí ruce 

od barvy a špíny, na povrchy (zelené) - výborně odstraňuji nečistoty 

z povrchů tabulí a hladkých ploch, rychlé a efektivní čištění povrchů, 

výborně rozpouští barvy a  maz • rozměr útžku 27 x 27 cm • 57 ks 

utěrek v praktickém přenosném balení 

rozměr 70 x 100 cm • objem 120 l • vyrobeno z HDPE 

fólie 23 mic. • zatahovací pásek • 20 ks v balení  

5 kusů = 
Žvýkačky 
Orbit 
zdarma

5 kusů = 
PUR 
450 ml  
zdarma

Obj. kód: 170 040

Obj. kód: 170 078
Obj. kód: 170 076

Obj. kód: 401 770
Obj. kód: 401 771
Obj. kód: 401 772

Obj. kód: 401 773 na ruce (modré)
Obj. kód: 401 774 na povrchy (zelené)

Obj. kód: 401 570
Obj. kód: 401 571
Obj. kód: 401 572
Obj. kód: 401 573
Obj. kód: 401 574

30 g
130 g

máta
jablko
mango

3800
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

= 

Obj. kód: 170 095
Obj. kód: 170 238

Universal
Power Flex Gel

6900
170 095

Akční cena 
(Kč/ks)

7900
170 238

Akční cena 
(Kč/ks)

ůži, dřevo 

likátorem 

kusyk

e z

kusy 

z PVC  

ckéckékékén pisoáron pisoáro

g

SLEVA
10% !  3870Akční cena 

(Kč/ks)

 4300Katalogová cena 
(Kč/ks) 170 076  2160Akční cena 

(Kč/ks)

 2400Katalogová cena 
(Kč/ks) 170 078

utěrky Toutěrky To

g

NOVINKA! 22400
NOVINKA

Akční cena 
(Kč/bal.)

29900
3+1 ZDARMA

Akční cena 
(Kč/bal.)

z HDPE 

 

á
reentní

120 l ZATAHOVACÍ 
PYTEL

 8990Akční cena 
(Kč/bal.)

10700Katalogová 
cena (Kč/bal.) 

Při koupi 3 balení 
ZELENÝCH NEBO MODRÝCH UTĚREK 

= 1 balení ZELENÝCH nebo MODRÝCH 
UTĚREK ZDARMA

y 

i,

 

y 

,

Sada 
sprej + láhev = 
Dezinfekční 
hydratační 
mýdlo 
Sanytol 250 ml 
zdarma 9400

401 086 sprej
Akční cena 
(Kč/ks)

11900
401 087 láhev

Akční cena 
(Kč/ks.)

2ks

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