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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!!!

Spolu 

a pro Vás!
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VŮJ DÁREK 
BJEDNÁVKY!
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1. 1. – 31. 3. 20171. 1. – 31. 3. 2017

OBJEDNÁVKA NAD 2000 Kč  bez DPH - výběr z dárků:

Vitar šumivý multivitamin bez cukru - 421 504

Loyd svařák čajový 10 x 3 g - 421 468

Fotoalbum Disney 100 foto 10 x 15 cm, mix motivů - 421 505

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Směs do ostřikovačů 5 l, do  - 20 °C  - 421 120

Termohrnek nerezový 460 ml s otočným víkem  - 421 506

Víno 0,7 l  - 421 118

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Prací gel 4,5 l Well Done na barevné prádlo  -  421 464

Stolní MINI vysavač Peach  -  421 507

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:

Podložka na cvičení Flexmat - 421 476

Bonboniera Merci 400 g - 421 465

 

10000 Kč b
Podložka

Bonb

Termohrnek nerezový 460 ml s otočným vík

Víno

421 120

421 506

421 118
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rozměr 150 x 80 cm • dálkový 
ovladač • 2 stupně nastavení tep-
loty • možnost praní

421 340

Digitální tlakoměr Sencor SPB 690

Zubní kartáček ORAL B PRO 600 Cross Action

snadné měření v domácích podmínkách 
• měří systolický a diastolický tlak, 
srdeční pulz • grafické rozlišení zvýše-
ných hodnot tlaku • varovná indikace 
srdeční arytmie • nastavitelný obvod 
tlakovací manžety 22 - 42 cm

elektrický zubní kartáček ideální pro lidi s citlivými 
zuby a dásněmi • díky unikátní 3D technologii 
spolehlivě odstraní nečistoty z celé dutiny ústní 
včetně těžko přístupných míst • 7 600 oscilaci 
a 20 000 pulzů za minutu • 1 čistící program 
• profesionální timer (4x30s) a tlakový senzor 
• 1 koncovka

421 133

421 429

Kopírovací papír Xerox Business
Vyhřívací deka Sencor SUB 181

Kopírovací papír Xerox Premier

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • vhodný pro 
oboustranný tisk • laser, copy, fax, inkjet • velkoobje-
mové kopírování • 5 balíků v krabici

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • doporučován pro 
tisk prezentaci • vysoká kvalita a bělost • barevné tisky • 
vícenákladové tisky • 5 balíků v krabici

A4

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)

113 052 89,00  84,00 

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)

114 064 99,00  89,00 
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PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 24 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B
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C CFAX DUPLEX

COPY INKJETLASER VÍCE
NÁKLAD

Skupina A
deka Sencor SUUB 181

Skupina B
táček ORAL B PPRO 600 Crosss Action

B

A4

ox Premier
oporučován pro 
barevné tisky • 

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 20 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

CCC C

Zapojte se do soutěže 
Image Impact rozdává... FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

Samolepicí bloček minini

rozměry 51 x 51 mm • 250 lístků • mix 
neonových barev

rozměry 50 x 12 mm • popisovatelné • 
přemístitelné • v papírovém zásobníku • 
balení obsahuje 4 x 100 lístků

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
401 241 mix 21,00
401 242 modrá 21,00
401 243 růžová 21,00
401 244 zelená 21,00

Samolepicí bloček 360° 

rozměry 76 x 76 mm • lepidlo po obvodu 
bločku • 100 lístků  

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
401 690 oranžová 14,00 11,90
401 691 zelená 14,00 11,90
401 692 modrá 14,00 11,90
401 693 růžová 14,00 11,90
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SKVĚLÁ
CENA !SLEVA

15 % !

mm lepidlo po
ů  

Stolní plánovačZáložky samolepicí papírové v zásobníku
Obj. kód Parametr počet listů  provedení Cena (Kč/Ks)
187 758 A3 30 standard 72,00
401 750 A3 30 antistres 72,00
401 751 A2 30 antistres 143,00
187 759 A2 50 s lištou 192,00

SKVĚLÁ
CENA !

Obj. kód provedení  Cena (Kč/bal.)
129 351 pastelové 23,00 19,50
129 352 neonové 25,00 21,00
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nezbytná pomůcka na každý stůl



další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2016/2017. 
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

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   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chyby

Spolu dáváme 

  nápadům tvář ddům tvář

Archivační krabice SpeedBox Archivační kontejner SpeedBox

DÁREK 
při koupi 25 kusů jednoho druhu
Krabice Click-N-Store A4

DÁREK 
při koupi 15 kusů jednoho druhu
Taška na tablet Leitz Complete

Kopírovací papír UniCopy Pořadač archivační Emba 
Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
400 779 černá 35,00 29,00
401 343 červená 35,00 29,00
401 344 modrá 35,00 29,00
401 345 zelená 35,00 29,00
401 346 žlutá 35,00 29,00

UniCopy
formát A4 • 80 g • 
500 listů v balení • 
pro každodenní použití 
• pro kopírování i tisk 
• 5 balíků v krabici  

pořadač formátu A4 • potah tmavý mramorovaný papír • barevný 
hřbet pro snadnější orientaci v uložených dokumentech a oživení kan-
celáře • šíře hřbetu 75 mm • vnitřní archivační kapsa • 11 ks v balení šíře hřbetu 75 mm • vnitřní archivační kapsa • 11 ks v balení 

Obj. kód 118 500

 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

Kup krabice Speedbox a získej dárek!

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
129 255 350 x 250 x 80 mm 19,90
129 256 350 x 250 x 100 mm 22,80
129 257 350 x 250 x 150 mm 36,70

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
129 258 M 105,00
129 259 L 129,00

•
• Jednoduché a intuitivní složení
• Zesílená konstrukce

Šetří Váš čas!

| |

Pořadač pákový celoplastový No.1
formát A4 • celoplastový • nová páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický tvar 
páky pro pohodlné uchopení • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému 
otevření • kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek • záruka na mechaniku 3 rokyy

 

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Čokoláda Milka 100 g 7400Akční cena 

(Kč/Ks)

DÁREK

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328
z

Obje
www.pa

80

SKVĚLÁ
CENA ! SKVĚLÁ

CENA !
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Pořadač pakový DUO COLORI

Mapa tříklopá DUO COLORI 

Pořadač čtyřkroužkový DUO COLORI
Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 694 šedo/zelená 99,00 89,00 
401 695 zeleno/růžová 99,00 89,00 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 698 šedo/zelená 52,00 49,00 
401 699 zeleno/růžová 52,00 49,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 696 šedo/zelená 73,00 69,00
401 697 zeleno/růžová 73,00 69,00
 

formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 
80 mm • vyrobeno ze silné lepenky 2,5 mm • 
speciální matná lamino fólie s velmi odolnou 
povrchovou úpravou • moderní dvoubarevný 
design 

formát A4 • rozměry 330 x 240 x 30 mm 
• tříklopá • silný polypropylen • zajišťovací 
gumičky • vhodné pro archivaci dokumentů 
• moderní dvoubarevný design

formát A4 • extra silný polypropylen • 
průměr kroužků 15 mm • čtyřkroužková 
mechanika • hřbet 2 cm • moderní dvou-
barevný design

Řada DUO COLORI

Řada DUO COLORIŘad

voub

DÁREK 
při koupi 20 kusů
Káva Jacobs Standard 
mletá 250 g

DÁREK 
při koupi 25 kusů
Káva Jacobs Standard 
mletá 250 g

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Miňonky 

Pořadač pákový Black & White 

formát A4 • páková mechanika • šíře 
hřbetu 80 mm • vyrobeno ze silné lepenky 
2,5 mm • speciální matná lamino fólie 
s velmi odolnou povrchovou úpravou • 
moderní design

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
401 459 bílá 89,00 79,00
401 460 černá 89,00 79,00

Řada Black & White

Řada Black & White
Obálka s drukem Black & White 

formát A4 • silný polypropylen 200 mic. 
• uzavírání na klopu s drukem • moderní 
design • 5 ks v balení

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
401 469 bílá 28,00 25,00
401 470 černá 28,00 25,00

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
Miňonky
při koup
Miňonky

s v ba

Blok College Black & White 

formát A4 • 70 listů • provedení linka 
• boční spirálová vazba • tvrdé desky • 
speciální matná lamino fólie s velmi odol-
nou povrchovou úpravou • bílý bezdřevý 
papír • perforace pro snadné odtržení

linka 
sky • 

odol-
dřevý 
ní

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
401 471 bílá 128,00 119,00
401 472 černá 128,00 119,00

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
Čaj Pickwick ovocný

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
Čaj Pickwick ovocný

při
Čaj P
pppři

Čaj P
pp

lack & White 



NEUSTÁLÁ INOVACE 
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Spolu dáváme 

  nápadům tvář
Objednávky na

www.partner4office.cz

800 136 328
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Pořadač kroužkový průhledný Obaly na doklady PP typ L

Euroobaly A4 

Záložky samolepicí 683 mix

Kotoučky pokladní Termo bezdutinkové

Mapa tříklopá průhledná

formát A4 • otevřené z boku a shora 
• čirý polypropylen

formát A4 U • čiré • krupička • 43 mic. 
• 100 ks v balení

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 • rozměry 320 x 249 x 5-30 mm 
• flexibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • 
tříklopá • polypropylen 400 mic. • zajiš-
ťovací gumičky • transparentní • vhodné 
pro archivaci dokumentů • potiskovatelné • 
exklusivní design a barvy

SLEVA
15 %!

SLEVA
15 %!

SLEVA
15 %!

SLEVA
15 %!

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
122 046 červená 38,00  32,00
122 047 modrá 38,00  32,00
122 050 zelená 38,00  32,00
122 048 žlutá 38,00  32,00
122 045 čirá 38,00  32,00
122 049 kouřová 38,00  32,00

4 kroužky4 kroužky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 290 červená 29,00  25,00
120 292 modrá 29,00  25,00
120 293 zelená 29,00  25,00
120 294 žlutá 29,00  25,00
122 094 čirá 29,00  25,00
120 291 kouřová 29,00  25,00

ná

100 ks

100 ks

L
 A4

dům tvář
Obje

www.pa

80

Obj. kód provedení  tloušťka  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
128 025 hladké 140 mic. 10   37,00    31,00
128 024 krupička 80 mic. 100 136,00  116,00

10 ks

Obj. kód   Cena (Kč/bal.)
120 092  72,00  61,00

U
 A4

11,9 m
m

Euroobaly s rozšiřitelnou kapacitou
euroobaly formátu A4 s rozšiřitelnou kapacitou • díky velké kapacitě jsou zvlášť vhodné pro zakládání katalogů, 
ceníků a objemnějších dokumentů • vyrobeny z pevného silného PVC tloušťky 170 mikronů pro dlouhou životnost, 
hladký povrch • spodní a boční „klínek“ o šířce 20 mm zvyšuje kapacitu kapsy, otevřené spodní rohy kapes zajistí, 
že se rohy Vašich objemnějších dokumentů v kapse neohnou a nezničí • multiperforace je zesílená bílým plastovým 
proužkem a je vhodná pro založení kapsy do pákového i kroužkového pořadače • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 033 363,00  349,00

20 mm

10 ks

DÁREK 
při koupi 1 balení
Bonbóny Anticol 

DÁREK 
při koupi 2 balení
Mikrovláknový hadřík 
na citlivé povrchy 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
120 336 147,00

vyrobeny z termocitlivého papíru • vhodné do 
platebních terminálů a přístrojů pro Elektronickou 
evidenci tržeb • extra dlouhý návin • méně 
častá výměna kotoučků-úspora času • méně 
odpadu-neobsahuje papírovou nebo plastovou 
dutinku   
 
  
 
  

Obj. kód šířka (mm)  průměr (mm)  návin (mm)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/Ks)
115 063 57 30 13 88 6,50
115 064 57 35 18 64 7,50
115 065 57 40 24 48 8,50

o
u
ě
ě
u

18 64 7,50,
24 48 8,50,

NOVINKA!

formát A4 • extra silný polypropylen 
500 mic. • průměr kroužků 15 mm 
• šíře hřbetu 2 cm • čtyřkroužková 
mechanika • kapacita 70 listů • potis-
kovatelné
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VYBERTE SI 

VAŠI ODMĚNU:

300
BODŮ

150
BODŮ

LLEITTTTTTZZ BBBUDOUUUCÍ LLLLLEEEEEGGGGEEEENNNNNDDDDDYYYYY
VAŠŠŠŠEE VVYYYYYYCHÁZZZEJÍÍÍCCCCÍÍ HHVVVĚĚĚZZZDDDDYYYYY

1.11.2016 - 31.3.2017

www.leitz.com/legends

1.111.2016 - 31.3.201
.11. 7

KUPUJTE VÝROBKY

a sbírejte bodyodya sbbírejte bodybodyssb

1

Jak soutěžit:

ZAREGISTRUJTE SE

na www.leitz.com/legends

2

Řada LEITZ

1000
BODŮ

Kampaň trvá od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017

Katalogová kniha Leitz Style

Děrovačka Leitz NeXXt Style 5006

Pořadač pákový Leitz 180° Active STYLE

Sešívačka Leitz NeXXt Style 5502

formát A4 • hřbetní samolepící štítek pro popis 
obsahu • integrované kapsy (copy safe) • pro 
formát  A4 MAXI • vyrobena z PP

formát A4 • materiál lehký a odolný PP 
Polyfoam • unikátní páková mechanika Leitz 
180° • zaoblený hřbet • vyměnitelný hřbetní 
štítek (viditelný z hřbetní i přední strany pořa-
dače) • hřbetní otvor • speciální uzavírání 
pořadače pro snadný a bezpečný přenos • 
praktická kapsa na volné papíry, vizitky, CD 
nebo různé předměty • úchyt na propisku • 
záruka na mechaniku 5 let

děruje až 30 listů • celokovová 
• patentovaný úchyt a ostřejší 
děrovací segmenty pro menší sílu 
při děrování • pohodlné vyprazd-
ňování odřezků, dno se pouze 
částečně odklopí • 10 let záruka

Obj. kód barva počet kapes Cena (Kč/Ks)
129 375 černá 20    86,70    82,00
129 376 červená 20    86,70    82,00
129 377 modrá 20    86,70    82,00
129 378 zelená 20     86,70    82,00
129 379 bílá 20    86,70    82,00
129 380 černá 40 132,00  125,00
129 381 červená 40 132,00  125,00
129 382 modrá 40 132,00  125,00
129 383 zelená 40 132,00  125,00
129 384 bílá 40 132,00  125,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 340 černá 267,00  253,00
179 341 červená 267,00  253,00
179 342 modrá 267,00  253,00
179 343 zelená 267,00  253,00
179 344 bílá 267,00  253,00

Obj. kód barva šíře hřbetu Cena (Kč/Ks)
129 360 černá 75 mm 208,00  198,00
129 361 červená 75 mm 208,00  198,00
129 362 modrá 75 mm 208,00  198,00
129 363 zelená 75 mm 208,00  198,00
129 364 bílá 75 mm 208,00  198,00
129 365 černá 50 mm 208,00  198,00
129 366 červená 50 mm 208,00  198,00
129 367 modrá 50 mm 208,00  198,00
129 368 zelená 50 mm 208,00  198,00
129 369 bílá 50 mm 208,00  198,00

550
Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 345 černá 405,00  385,00
179 346 červená 405,00  385,00
179 347 modrá 405,00  385,00
179 348 zelená 405,00  385,00
179 349 bílá 405,00  385,00

sešije až 30 listů • celokovová • paten-
tovaná DIT technologie pro spolehlivé 
sešívání • otevřené a uzavřené sešívání 
• drátky Leitz, 24/6 a 26/6 • 10 let 
záruka při používání drátků Leitz

až 30 listů až 30 listů

5ks5ks
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Xt Style 500650065006 S
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

SLEVA
5 % !

ačka Le
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SLEVA
5 % !
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SLEVA
5 % ! SLEVA

5 % !
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...pro nás jste PARTNERY, 
pro které chceme to nejlepší.  

Spolu dáváme 

  nápadům tvářdům tvář
Objednávky na

www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa
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25 ks folií ZDARMA

Laminátor Home Office
laminátory v zářivých barvách WOW vhodné pro malé kanceláře a domácí použití • bezproblémové laminování 
s výbornými výsledky • tloušťka kapsy až 125 mic. • doba zahřátí 3 min. • rychlost laminace 80 mic. kapsy 
60 s • připravenost k laminování oznamuje zelená kontrolka a zvukový signál • GS/TUV/CE certifikace • 
doporučeno používat s Leitz UDT laminovacími kapsami • součástí je startovací balení laminovacích kapes

Obj. kód  rozměry   barva Cena (Kč/Ks)
169 397  A4  modrá  1465,00 1390,00 
169 398  A4  zelená  1465,00 1390,00 
169 399  A4  růžová  1465,00 1390,00 
169 400  A4  šedá  1465,00 1390,00
169 401  A3  šedá  2039,00 1959,00

MMA

99,009,00

Zvýhodněný počet bodů 

do Leitz programu

MAA

|

Kalkulátor SDC-408-410-412
Řezačka kotoučová Dahle 507/508

Skartovačka Wallner HC1601

Kalkulátor MX 12 B

Kalkulátor SEC 372T

stolní kompaktní kalkulátor • naklo-
něný displej • plastová klávesnice 
• standardní funkce • 3 tlačítka pro 
práci s pamětí • 10-ti a 12-ti místná 
- korekční tlačítko • napájení duální 
solár/bateriové • hmotnost 95 g • 
rozměry 125 x 100 x 27 mm  

lehce ovladatelná kotoučová řezačka• pro rychlé a precizní řezání 
papíru, fotografií a folií • nabroušený kotoučový nůž s krytem z umělé 
hmoty • ruční přítlak • průhledné přítlačné pravítko • dva úhlové 
příložníky s dělením v cm • mnoho orientačních linek vyznačených 
na stole

netradiční design osobní skartovačky vhodné do men-
ších a domácích kanceláří • přičný řez 4 x 39 mm • 
šíře vstupu 220 mm • kapacita skartace 20 listů 70 g 
• ochranný kryt vstupního otvoru • skartace sešívacích 
a kancelářských sponek, kreditních karet, CD/DVD • 
samostatný vstupní otvor pro CD • signalizace zaplně-
ného odpadního koše/otevřeného koše • objem odpadní 
nádoby 29 l • automatický start/stop • pohyblivý 
stojan s kolečky • zpětný chod • průzor do odpadní 
nádoby • rozměry 400 x 300 x 517 mm   

stolní kalkulačka s 12-ti místným extra velkým disple-
jem • výpočet procent (standardní logika) • opravné 
tlačítko • výpočet marže • 4-tlačítková paměť • 
označení řádu-tříčislicové čárky • tlačítko +/- • tlačítko 
dvojité nuly • napájení duální solár/bateriové • roz-
měry: 29 x 106,5 x 147 mm • hmotnost 115 g 

stolní kalkulátor • 12-ti místný 
displej • výpočty s DPH • 
korekční tlačítko • výpočet 
marže, odmocniny, procent 
• nezávislá paměť • auto-
matické vypnutí • napájení 
duální solár/bateriové • roz-
měry: 140 x 149 x 22 mm • 
hmotnost 120 g

Obj. kód barva  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 324 černá 8 127,00    99,00
159 325 bílá 10 147,00  116,00
159 326 černá 12 159,00  125,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 838 černá 159,00
401 839 modrá 159,00
401 840 zelená 159,00
401 841 bílá 159,00

isple-i

ě

isple
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KAPACITA KAPACITA

169 376

6 x 80 g/m2

169 377

5 x 80 g/m2

440x211 mm 580x211 mm

320 mm 460 mm

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 376 320 mm 440 x 211 mm 6 listů   890,00    845,00
169 377 460 mm 580 x 211 mm 5 listů 1150,00  1090,00

440x211 mm

320 mm

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čokoláda Orion 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Káva Jacobs Velvet 200 g 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 842 5990,00

20 ks

29 l 4 x 39
mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 837 189,00

NOVINKA!NOVINKA!

SKVĚLÁ
CENA !
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Tabule korková Classic Tabule korková dub
tabule s kvalitním korkovým povrchem • robustní hliníkový rám 
• plastové rohy • sada pro připevnění na zeď součástí balení  

přední strana tabule z přírodního korku • 
zadní strana z plsti • MDF rám v provedení 
dub • možnost zavěšení na výšku nebo 
na šířku • montážní sada pro upevnění 
na stěnu

SLEVA
15 % !DÁREK 

při koupi 1 kusu
Čokoláda Milka 300 g
při koupi
Čokoláda M
p pp

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/Ks)
401 844   60 x   90 cm 490,00
401 845   90 x 120 cm 790,00
401 846 100 x 150 cm 1290,00
401 847 100 x 200 cm 1690,00

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/Ks)
169 313 60 x 90 cm 460,00 390,00
169 314 90 x 120 cm 830,00 705,00

Tarifold Display Frames A4

K-MARKER sada s houbou

rámeček Display Frame je ideálním prostředkem pro 
prezentaci informací, které mají být dobře viditelné • 
jejich barevný rámeček dobře upoutá pozornost • díky 
lepicí nebo magnetické zadní části, může být rámeček 
snadno připevněný na jakýkoli rovný povrch bez použití 
šroubů nebo hřebíků • lze použít na výšku nebo na šířku 
• užitečné pro komunikaci v kancelářském prostředí, 
průmyslu a obchodech 

sada popisovačů na bílé tabule a flipcharty s mazací houbič-
kou • 4 barvy popisovačů - černá, modrá, zelená a červená 
• kulatý hrot • živé a neprůsvitné barvy na všech typech 
bílých tabulí • snadno smazatelné z bílých tabulí, nezane-
chává šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. • mohou 
být použity na sklo a jiné neporézní povrchy • magnetická 
stírací houbička na bílé tabule v balení • možnost přichycení 
na kovovém povrchu tabule • nezanechává stopy • rozměr 
houbičky 110 x 55 x 20 mm  

Obj. kód barva typ Cena (Kč/Ks)
169 412 červená  samolepicí 188,00
169 413 modrá samolepicí 188,00
169 414 zelená samolepicí 188,00
169 405 žlutá samolepicí 188,00
169 406 bílá samolepicí 188,00
169 407 červená  magnetický 188,00
169 408 modrá magnetický 188,00
169 409 zelená magnetický 188,00
169 410 žlutá magnetický 188,00
169 411 bílá magnetický 188,00

Obj. kód Cena (Kč/sada)
194 929 89,00 75,00

SLEVA 
15 % !

Magnetický mobilní flipchart
mobilní magnetický flipchart s lakovaným povrchem nastavitelný do výšky 200 cm 
• pracovní plocha  68 x 105 cm • popisovatelný za sucha stíratelnými popisovači 
• odkládací lišta • stojan s 5-ti kolečky s brzdou • hmotnost 13 kg 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
2 poukázky na film 
do Multikina Cinestar 

pou á y a
do Multikina Cinestar 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 848 2790,00

Meeting chart 563DE 
přenosný a samostojící Post-it® meeting chart 
s 20-ti listy • opatřen z druhé strany popiso-
vatelnou bílou tabulí • skvělé na brainstor-
mování, schůzky či pro lektory • list lze díky 
lepicímu pruhu nalepit na téměř jakékoliv verti-
kální povrchy, zeď, skříň, dveře, atd. • skvěle 
na povrchu drží a nepropustí skrz inkoust • 
listy mají velikost: 58,4 x 50,8 cm  

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Zásobník na ZZ bločky Kočka 
p
Z

20
listů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 049 745,00

NOVINKA!DÁREK 
při koupi 1 kusu
Horalky 50g
ři koup

Horalky 5
při
Ho



Obj. kód barva  šíře  Cena (Kč/Ks)
150 081 černá/bílá 9 mm 441,00TEXT

Sešívačka SO30, SO30c
sešije až 30 listů • spojovače Omnipress 30 • typ SO30 se zvýšenou 
kapacitou zásobníku, typ SO30c kompaktní rozměry • vybavená 
patentovanou technologií Omnipress™, která umožňuje s minimem 
síly stlačit sešívačku po celém jejím těle a snadno tak sešít dokument 
na stole i v ruce • vybavená technologií super plochého sešívání 
SuperFlatClinch™ přinášející 40% úsporu místa při zakládání takto 
sešitých dokumentů • záruka 5 let

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 544 SO30 černo-šedá 475,00  399,00
401 545 SO30 černo-červená 475,00  399,00
179 361 SO30c černo-šedá 433,00  359,00
179 362 SO30c černo-červená 433,00  359,00

až 30 listů

Omnipress 30
Omnipress technologie

JEŠTĚ MÉNĚ SÍLY PŘI SEŠÍVÁNÍ, 
STLAČTE KDEKOLIV

V ruce

Na stole

 

o uC C

SKVĚLÁ
CENA !
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Páska D1 pro štítkovače Dymo
pro DYMO štítkovače řady LM, LP, Rhino a LW Duo • návin pásky 7 m • papírový podklad pásky je podélně 
naříznut • lze nalepit na téměř všechny rovné a čisté povrchy • odolná proti vodě, oleji, saponátům a většině 
rozpouštědel • odolná teplotám od -30 do +150 stupňů C • tisková i podkladová páska v jedné kazetě

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Štítkovač LM 420P
při koupi 1
Štítkovač LM 
p pp

Š Ě É Ě Í Ř ŠÍ Á Í

Židle Tennessee

Odolné vinylové pásky D1

kancelářská židle s prodyšným 
opěrákem • vysoký opěrák • 
pevné područky v ceně • hou-
pací mechanismus s nastavením 
síly protiváhy a aretací v základní 
poloze • bederní opěrka • oce-
lová chromovaná báze • plynový 
píst • kolečka na měkké povrchy 
• černá síťovina a látka na sedáku 
• nosnost 120 kg

odolné vinylové štítky jsou pevnější a vydrží déle než standardní štítky • díky vinylovému složení a silnému 
permanentnímu lepidlu velice dobře drží na různých typech povrchů, také na nerovných a zaoblených • odolné 
vůči otěru, roztržení, vlhkosti, čistícím prostředkům, UV záření a teplotám od -40 až 80°C • dokonalé řešení 
na označování v kuchyni, ve spíži, v dílně, v prádelně, skladě či garáži   

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

Obje
www.pa

80

SLEVA
10 % !

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 149 1535,00  1380,00

Obj. kód barva  šíře  návin Cena (Kč/Ks)
159 437 černá/bílá 12 mm 5,5 m 489,00
159 438 bílá/černá 12 mm 3 m 299,00
159 439 bílá/červená 12 mm 3 m 299,00
159 440 černá/oranžová 12 mm 3 m 299,00

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT ,159 440 černá/oranžová 12 mm 3 m 299,00,TEXT

NOVINKA!

Obj. kód Cena (Kč/sada)
401 843 169,00

Sada děrovačky a sešívačky 
děrovačka MG-20 děruje až 20 listů najednou • celokovová • se stabilním plastovým příložníkem na formáty A6 až 
A4 • rozteč děr 80 mm • aretace do ploché polohy • sešívačka MG-20 Hobby kov sešije až 20 listů • spojovače 
24/6 • celokovová s plastovým úchopem • vhodná do domácnosti i kanceláře    

DÁREK 
při koupi 1 sady
Nůžky kancelářské pogumované, 21 cm 
a Rozešívačka s pojistkou

Ořezávací strojek elektrický s frézou
jednoduchá manipulace • pro ořezávání tenkých i silných pastelek • 
nastavitelná ostrost ořezání • odstraňovač zlomených hrotů • napájení 
na 4 baterie AA • možnost napájení přes adaptér obj. kód 173 004 
(baterie ani adaptér nejsou součástí dodávky)  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
171 233 439,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Pružné tužky HB Gelcy, 12 ks 
př
Pr

až 20 listů

až 20 listů

24/6
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DÁREK 
při koupi 3 ks strojků 
nebo 6 ks náplní
Deodorant Fa

Korekční strojek Pritt Refill Roller

Korekční strojek Pelikan

vyměnitelná náplň • opravený text lze okamžitě přepsat • na kopi-
ích nezanechává stíny

návin 10 m • ihned přepisovatelný • rychlá a jednoduchá aplikace 
• nové provedení používá korekční pásky na bázi fólie namísto 
papírového korekčního pásku 

p
n
D

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke každému laserovému toneru ARMOR 
od nás obdržíte 

ČISTÍCÍ UBROUSKY 

NA TABLETY 

A TELEFONY 

SKY 

Obj. kód typ  šíře   návin  Cena (Kč/Ks)
172 064 strojek 4,2 mm 14 m 98,00
172 065 strojek 8,4 mm 14 m 98,00
172 066 náplň  4,2 mm 14 m 67,00
172 067 náplň 8,4 mm 14 m 67,00

návin 14 m

SKVĚLÁ
CENA ! návin 10  m

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
177 016 4,2 mm 54,00  49,00

lepí papír a karton • vodou omyvatelné 
• obsahuje glycerin, nevysychá • neob-
sahuje rozpouštědla

Lepicí tyčinka Kores
Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15g 26,00
170 088 40g 48,00

DÁREK 
při koupi 6 kusů 170 086
nebo při koupi 4 kusů 170 088
Tic Tac

Á

Univerzální lepidlo Loctite 60 sekund

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Deodorant Fa

hmotnost 15 g • rychlé a extra pevné univerzální lepidlo vhodné 
na všechny materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla a syntetic-
kých 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     

kundnd

p
D

Vteřinové lepidlo Loctite 

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  

Obj. kód druh Cena (Kč/Ks)
170 095 Universal 69,00
170 238 Gel 79,00

e
Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 672 129,00

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Deodorant Fa
p
D

L i í t či k K

Lepicí páska 136D oboustranná v odvíječi
Scotch transparentní oboustranně lepicí páska • 
šíře 12 mm • návin 6,3 m • extrémně odolná proti 
stárnutí • silně lepivá a dobře držící na většině 
povrchů • ideální pro práci s fotografiemi • trans-
parentní odvíječ s nožem usnadní práci

j

2+1
ZDARMA!A

návin 6,3  m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
176 001 67,00

oboustranná
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DÁREK 
při koupi 20 kusů
Pivo Pilsner Urquell 
330ml plech

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Čokoláda Mozarttaler

DÁREK 
při koupi 10 ks jedné 
barvy nebo 1 sady
Slide ball 2215 černý
na propagační kartě 

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Ferrero Rocher pralinky 50 g

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Blok Pentel A6, linkovaný

Popisovač Luxor 250

Kuličkové pero Jo!

Kuličkové pero Flash

Zvýrazňovač 2322

Gelové pero EnerGel X

permanentní popisovač • vláknový kulatý hrot • stopa 2-3mm 
dle tlaku • víčko s klipem • bez xylenu a toluenu • bez zápachu 
• jednotlivě zabaleno do průhledné fólie •  popisovač pro použití 
v interiéru i exteriéru na většinu povrchů např. dřevo, kov, sklo, 
plast, keramika, kůže • 10 ks v balení

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě 
doplňků • rychleschnoucí inkoust • pogumovaný 
grip pro pohodlné psaní • plastový klip • stiskací 
mechanismus • 12 ks v balení  

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  

klínový hrot • šíře stopy 1 - 4 mm •  systém vol-
ného inkoustu • 10 ks nebo sad v balení

vyměnitelná náplň BKS7H • barva náplně odpovídá barvě těla • 
stopa 0,5 mm • délka stopy 1200 m • plastové provedení těla • 
trojboké pogumované držení • stiskací mechanismus • vhodné 
pro každodenní psaní • 12 ks v balení  

12 ks

12 ks

12 ks

10 ks

při ko
Čokolá
ppp
Č
p

p

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 517 černá 9,90
199 519 červená 9,90
199 518 modrá 9,90
199 520 zelená 9,90

2-3  mm
10ks

Kuličkové pero Pilot Acroball
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • jedinečná 
hladkost psaní - náplň je založena na olejové bázi • rychleschnoucí 
• voděodolná • plynulé psaní, jasné intenzivní barvy 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 068 černá 43,00
199 069 červená 43,00
199 070 modrá 43,00

3+1
ZDARMA!

p
B

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 201 černá 0,7mm 37,00
199 202 červená 0,7mm 37,00
199 203 modrá 0,7mm 37,00
199 204 zelená 0,7mm 37,00
199 205 fi alová 0,7mm 37,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 345 černá 25,00
193 344 červená 25,00
193 346 modrá 25,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 070 zelená 11,20
194 067 žlutá 11,20
194 068 oranžová 11,20
194 069 růžová 11,20
196 052 sada 3 ks 37,00

1–4 mm

10 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
195 031 černá 19,90
195 032 červená 19,90
195 033 modrá 19,90

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Obje
www.pa

80



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

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

PARTNER 4 OFFICE a.s.
Jankovcova 938/18, 170 00  Praha 7
Tel./Fax: 800 136 328,
 E-mail: praha@p4o.cz

EMADO Hradec Králové, s.r.o.
U Mostku 467
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Savo WC čistič
objem 750 ml • tekutý čisticí a dezinfekční prostředek • pro 
čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin • spo-
lehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
216 097 Turbo 49,00  39,00
401 447 Oceán 49,00  39,00
310 572 Citron 49,00  39,00

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
401 852 Silver Line 69,00
401 853 Gold Line 75,00

SLEVA 
20 % ! SLEVA 

15 % !

on 49,00,   39,0,

objem 500 ml • luxusní krémový, tělový a vlasový šampón 
s vyváženou recepturou a výbornou dermální snášenlivostí • 
decentní parfemace je vhodná pro muže i ženy • dermatolo-
gicky testováno • dodáváno v praktické lahvi, kterou mužete 
použit přímo nebo ve spojení s držákem

inovativní a všestranně použitelná utěrka z mikrovlákna, impregnovaná PVA • ideální pro čištění všech typů 
hladkých pevných povrchů, jako jsou kancelářský nábytek, sklo, nerezová ocel a mnoho dalších • PVA impregnace 
maximálně usnadňuje namáčení a ždímání utěrky • dosahuje perfektního a lesklého výsledku čištění, beze šmouh 
• rozměr 38 x 35 cm • 5 ks v balení

Tělový a vlasový šampon

Utěrka PVA micro Vileda Professional

Sanytol dezinfekční

Odpadkové pytle s vůní

NOVINKA!
NOVINKA!DÁREK 

při koupi 1 kusu 
Držák CLICK & GO šedý

DÁREK 
při koupi 5 
kusů jedné barvy  
Latexové rukacice 
Vileda Contract

i
s
e
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při
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Late
Vile

Obj. kód objem (l)  vůně rozměr (cm) počet ks v bal.   Cena (Kč/bal.)
401 859 25 moře 50 x 50 15 33,00
401 860 25 kouzlo květů 50 x 50 15 33,00
401 861 25 čaj a vanilka 50 x 50 15 33,00
401 862 40 moře 53 x 60 12 33,00
401 863 40 kouzlo květů 53 x 60 12 33,00
401 864 40 čaj a vanilka 53 x 60 12 33,00
401 865 70 moře 64 x 71 8 33,00
401 866 70 kouzlo květů 64 x 71 8 33,00
401 867 70 čaj a vanilka 64 x 71 8 33,00

71 8 33,00,
71 8 33 00jj a vanilka 64 x j 71 8 33,00,

vyrobeno z extra 
silné fólie odolné proti 
protržení • zataho-
vací pásek • díky 
uzavřeným kartonům 
se vůně nevyvětrá 
a nezmizí ani při del-
ším skladování 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 854 červená 69,00
401 855 modrá  69,00
401 856 zelená 69,00
401 857 žlutá 69,00

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
401 084 mýdlo hydratační 65,00 55,00
401 085 mýdlo do kuchyně 65,00 55,00

Sanytol dezinfekční

komplexně využitelná papírová utěrka 
s extrémní savostí a možností opakovaného 
použití • je možné namočit ve vodě a poté 
vysušit bez ztráty užitných vlastností • 
jednovrstvá, bez dutinky • 20 m návin • 
šíře 17 cm • 66 útržků/utěrek o rozměru 
17 x 20 cm • 100% celulóza

Papírová utěrka Drakula kuula 

NOVINKA!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 858 49,00

objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neu-
tralizuje zápach • hypoalergenní • obohaceno o přírodní výtažky 
ze zeleného čaje • poskytuje dokonalou hygienu 

NOVINKA!


