
JARNÍ
NABÍDKA

1. 4. – 30. 6. 2017

www.partner4office.cz

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 

barevné jaro

oty objednávek jsou 

ku uveďte prosím 

ho dárku. Pokud jej 

árek dle našeho výběru

t 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 - 421 296

Loupač na česnek 13cm silikonový - 421 514

Náplasti 3M Spofaplast rodinné - 421 485

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Skládací podložka podsedák SIT-IT - 421 461

Káva Douwe Egberts Horeka mletá 500 g - 421 443

Svítící bezpečnostní pásek - 421 515

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Set vín bílé a červené - 421 115

Skleněná čajová konvice Lamart 1,1 l   - 421 516

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:

Lis na citrusy Sencor - 421 517

Dálkově ovládaná LED svíčka z přírodního vosku 

s možností změny barev-sada 3 ks - 421 518

 

ti 3

s s

Svítící b

ožností změny barev sada 3 ks  421 518
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formát B5 • 80 listů • kroužková vazba • plastové desky 
• provedení linka • příčné perforování

rozměry lístků 90 x 90 mm • výška špalíčku 90 mm • 
nelepený • plastová krabička • papír 80 g/m2 • 700 lístků

rozměry 76 x 76 mm • zářivé neonové barvy • 100 lístků  
rozměry 50 x 20 mm • přemístitelné • 
popisovatelné • balení obsahuje 4 x 50 
lístků neonové barvy

Kopírovací 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 certifikace 
• excelentní průchodnost stroji • papír je vyráběn ekologickou 
technologií Triotec • vysoká bělost • 5 balíků v krabici 

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 678 99,00  95,00 
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Blok LUXOR Notes and Ideas 

Samolepicí bloček neon Záložky samolepicí papírové

Špalíček v krabičce neon

80 g • formát A4 • 500 listů v balení • nabízí příznivý poměr 
kvality a ceny • doporučován pro tisk prezentací • barevné 
tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • FSC certifikace 
•  5 balíků v krabici 

Kopírovací papír Image Business

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 588 89,00  85,00

A4

A4

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

C

CC
B

C 
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COPYLASER

COPYLASER

INKJET FAX

INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD
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NÁKLAD

DUPLEX
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A4

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 32 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

C

C
B

C 

C 
B

76 mm76 mm
100

lístků

tků 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 097 žlutá 12,50  9,90
401 098 oranžová 12,50  9,90
401 099 zelená 12,50  9,90
401 100 růžová 12,50  9,90

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 350 56,00 45,00

20 m
m

l.))
0

B5Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 454 76,00

80 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 398 modrá 99,00
119 399 růžová 99,00
119 400 zelená 99,00

9 cm 90 mm 90 mm

Plastová krabička

Cestovní žehlička Electrolux
nerezová žehlící plocha •  vertikální 
napařování • sklopné držadlo • 
duální nastavení pro světové sítě • 
balení obsahuje cestovní obal 

obj. č.  421 511

Poukázka Sportisimo 200 Kč 

Digitální krokoměr MOONY 3D

Elektronická kniha 614 
Basic 2 6‘‘

dárkové poukázky lze uplatnit v celé síti prodejen Sportisimo

počítadlo kroků, paměť 7 tréninkových dní, hodinky, počítadlo 
spálených kalorií, ušlá vzdálenost • připevnění pomocí klipu 

displej 6“ E Ink® Pearl, 800 x 600 pixelů, 166 dpi • 
procesor 1GHz • úložiště 4GB • operační paměť 256 MB 
• čtečka Micro SD karet do velikosti 32 GB • bezdrátové 
připojení WI-FI

obj. č.  421 384

obj. č. 421 513

obj. č. 421 512

Skupina A
žehlička Electrolux

Skupina B
cká kniha 614
B

č

D

SKVĚLÁ
CENA ! SKVĚLÁ

CENA !

DÁREK 
při koupi 2 kusů
2x Mozartovy koule

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Coca Cola 330 ml plech
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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

Samolepicí bloky R-330 NR

Samolepicí bloky R440

rozměr 76 x 76 mm • typ „Z“ • neonové barvy 2x žlutá, 
zelená, oranžová, růžová, purpurová • po vyjmutí lístku 
ze zásobníku se ihned nabízí další • vhodný pro zásob-
níky na Z bločky • 6 bločků po 100 lístcích 

rozměr 101 x 101 mm • typ „Z“ • silně lepicí • 
linkované • vhodné pro zásobník Millenium XL • 
90 lístků v bločku   

v
P

dům tvář

Pořadač pákový Leitz 180° WOW

Obálka s drukem NEO COLORI

Obálka s plastovým zipem DL

formát A4 • unikátní patentovaná mecha-
nika Leitz 180° (usnadní manipulaci s doku-
menty) • díky laminaci je povrch pořadače 
lesklý a vysoce kvalitní s dvoubarevným 
efektem • hřbetní otvor pro snadné uchopení 
• uzavírací kroužky proti náhodnému ote-
vření • odstranitelný hřbetní štítek • záruka 
na mechaniku 5 let

10ks

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
400 280 modrá 50 mm 120,00
400 282 zelená 50 mm 120,00
400 281 oranžová 50 mm 120,00
400 279 růžová 50 mm 120,00
400 278 bílá 50 mm 120,00
401 331 tyrkysová 50 mm 120,00
401 332 fi alová 50 mm 120,00
400 275 modrá 80 mm 120,00
400 277 zelená 80 mm 120,00
400 276 oranžová 80 mm 120,00
400 274 růžová 80 mm 120,00
400 273 bílá 80 mm 120,00
401 333 tyrkysová 80 mm 120,00
401 334 fi alová 80 mm 120,00

10ks

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Sprchový gel Dove 250 ml 

Obj. kód barva            formát               Cena (Kč/Ks)
401 908 modrá  DL  NOVINKA  11,00
401 909 zelená DL NOVINKA  11,00
401 910 oranžová DL NOVINKA 11,00
401 911 růžová DL NOVINKA  11,00
401 912 modrá  A5 NOVINKA 12,00
401 913 zelená A5 NOVINKA  12,00
401 914 oranžová A5 NOVINKA 12,00
401 915 růžová A5 NOVINKA  12,00
129 239 modrá  A4  20,00  17,00
129 240 zelená A4  20,00  17,00
129 241 oranžová A4  20,00  17,00
401 652 růžová A4  20,00  17,00

pllk

žová
0

00  17,00,00

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

materiál plast • plastový zip • neonové barvy 
• rozměry 215 x 115 mm • 5  ks v balení

A5

A4

DL

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 916 modrá 22,00
401 917 zelená 22,00
401 918 růžová 22,00

Nové formáty

5ks

5ks

6 bločků 
v balení

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

DÁREK 
při koupi 2 balení
Zásobník Jablko na Z bločky 

DÁREK 
při koupi 10 balení
Zásobník Millenium na Z bločky 

                        
Skartovačka Kobra C1

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
113 034 298,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 898 3290,00

stcích

ení
Z bločky 

76 mm 76 mm 6 x 100
lístků

101 mm 101 mm 5 x 90
lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
119 468 žlutá 76,00

SUPER
L E P Í C Í

skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří • šíře vstupu 230 mm • příčný řez 3,5 x 40 mm • 
kapacita skartace 8/9 listů A4/70g papíru • objem odpadní nádoby 18 l • skartace kreditních karet, kan-
celářských a sešívacích sponek • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ - 2 důvěrné • systém Energy Smart pro 
nulovou spotřebu energie ve stavu stand-by • systém chlazení motoru proti přehřátí • automatické vypnutí při 
zahlcení papírem či vyndání odpadního koše • průzor do odpadní nádoby • výkonný motor pro 24hodinovou 
práci • zdarma startovací balení oleje do skartovaček (objem 50 ml) 

Olej do skartovaček 
50 ml zdarma 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Káva Douwe Egberts Horeka 
mletá 500 g 

NOVINKA!

NOVINKA!

9  ks

18  l 3,5x40 mm

př
Zá

lístků

do skartova

z

Obje
www.pa

80
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Univerzální krabice CLICK-N-STORE S a M

Stojan na časopisy CLICK-N-STORE

Flash disk USB Goodram Kalkulátor SC2040

stojan na časopisy A4 • rámeček na popisovací štítek 
na přední a zadní straně • skládací • laminovaný povrch • 
skladování katalogů, časopisů, brožur, složek, desek atd. • 
vnitřní rozměry 95 x 310 x 245 mm (š x v x h, přední pohled)  

moderní USB flash disk s barevným potiskem • vybaven unikát-
ním mechanismem, díky kterému se konektor vytahuje a zata-
huje zpět do pouzdra flash disku •  USB 3.0 • rychlost čtení 
110MB/s • rychlost zápisu 8/16GB 20MB/s, 32/64/128GB 
30MB/s • rozměr 59,6 x 20,8 x 10,3 mm

1 2 3

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 249 černá 208,00
129 251 modrá 208,00
129 253 zelená 208,00
129 252 oranžová 208,00
129 254 růžová 208,00
129 478 tyrkysová 208,00
129 479 fi alová 208,00
129 250 bílá 208,00

DÁREK 
při koupi 2 kusů krabic 
nebo 2 kusů stojanů
Džus Relax 100% 1l

krabice S formátu A5 • rozměry 
216 x 160 x 282 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 245 černá 249,00
129 401 modrá 249,00
129 402 zelená 249,00
129 403 oranžová 249,00
129 404 růžová 249,00
129 405 tyrkysová 249,00
129 406 fi alová 249,00
129 246 bílá 249,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 216 černá 289,00
129 217 modrá 289,00
129 220 zelená 289,00
129 218 oranžová 289,00
129 219 růžová 289,00
129 399 tyrkysová 289,00
129 400 fi alová 289,00
129 215 bílá 289,00

krabice M formátu A4 • rozměry 
281 x 200 x 369 mm

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
401 320 8 GB 178,00
401 321 16 GB 238,00
401 322 32 GB 423,00
149 400 64 GB 824,00
401 894 128 GB 1490,00,00,

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke 3 kusům 
laserových tonerů ARMOR 
od nás obdržíte 

ARMA

R 

LR44

240 FUNKCÍNové barevné 
provedení

Poukázku TESCO 
v hodnotě 100 Kč

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
159 328 černá 185,00  166,00
401 895 červená 185,00  166,00
401 896 modrá 185,00  166,00
401 897 bílá 185,00  166,00

SLEVA
10 % !

vědecký kalkulátor pro střední školy • 240 matematických 
funkcí • dvouřádkový 12-ti a 10+2 místný displej • výpočty 
v různých čís. soustavách • trigonometrické, hyperbolické 
a goniometrické funkce • 9 nezávislých pamětí • polární 
a pravoúhlé souřadnice • výpočty se zlomky • variace 
a kombinace • statistika dvou proměnných • plastová 
tlačítka • ergonomický tvar • nasouvací kryt z pevného 
plastu jako ochrana před prachem a poškozením • bateriové 
napájení LR44 • hmotnost 120 g • rozměry 165 x 86 x 
25 mm • záruka 3 roky  

9,6 x 20,8 x 10,3 mm



NEUSTÁLÁ INOVACE 
SORTIMENTU 

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 tvářdům tvář
Objednávky na

www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa

80

Obj. kód barva  šíře  Cena (Kč/Ks)
150 073 černá/bílá 12 mm 475,00TEXT

Příště to 

OZNAČTE

Kupte 5 ks 
libovolných TZe pásek                      
a získejte ZDARMA 
štítkovač PT-E100VP
                    
(balen v kufru 
s napájecím adapterém)

P

ba
n

  
(b
s 

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 6 kusů
Štítkovač LM 280 s dobíjecím 
bateriovým blokem a 
možností připojení k PC přes 
USB kabel, tisk na pásky D1 
šíře 6, 9 a 12 mm 

při k
Štítko
pp

bater
možn
USB k
šíře 6,

UŽ JSTE TO SLYŠELI?
Ke každému laminátoru Leitz iLam Home Offi ce při nákupu s balením 

laminovacích fólií získáte exkluzivní reproduktor zdarma.

Ke každému laminátoru 

Leitz iLam Touch A3 Turbo S 

při nákupu s balením 

laminovacích fólií získáte 

přenosný Bluetooth 
HD reproduktor 
Leitz Complete zdarma

Vysokorychlostní, plně˛automatický laminátor pro 
profesionální použití bez potřeby žádného nastavování 

- stačí vědět, jak ho zapnout a vypnout. 

Přenosný Bluetooth reproduktor 
s mikrofonem a délkou hraní až 6 hodin.

Kampaň trvá od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017. *Jak získat dárek a více informací naleznete na: www.leitz.com/ilam

Laminovací fólie nízkoteplotní
Obj. kód rozměr (mm)/(formát)  tloušťka (mic.)  Cena (Kč/bal.)
167 017 216 x 303 (A4) 80 440,00

+ =

DÁREK*

Laminátor Leitz iLAM Touch A3 Turbo S

Obsluha jedním
tlačítkem

Inteligentní senzorybsl
ačít

Ob
tla

+ =

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 351 8453,00

Laminátor Leitz iLam Home Office
Obj. kód  rozměry   barva Cena (Kč/Ks)
169 397  A4  modrá  1465,00 
169 398  A4  zelená  1465,00 
169 399  A4  růžová  1465,00 
169 400  A4  šedá  1465,00
169 401  A3  šedá  2039,00

6 x

až do

250
mikronů sec

10
*

* A4, 80 mikronůDÁREK*

až do 

125
mikronů sec

60

3 min.

*

* A4, 80 mikronů
2 x
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

hmotnost 20 g • lepí papír 
a karton • vodou omyvatelné • 
obsahuje glycerin, nevysychá • 
neobsahuje rozpouštědla

hmotnost 250 g • univerzální dis-
perzní lepidlo • lepí papír, kůži, dřevo 
apod. • neobsahuje rozpouštědla  

hmotnost 130 g • disperzní lepidlo na dřevo 
• vysoká pevnost spojů • praktický apli-
kátor hrotového tvaru pro snazší a přesnější 
nanášení

Lepicí tyčinka Kores Lepidlo Herkules Expert Lepidlo Herkules 250 g
Obj. kód Cena (Kč/ks)
170 087 31,00

Obj. kód Cena (Kč/ks)
401 899 115,00

3+1
ZDARMA!

štědla

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 077 58,00  52,00

g
Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 357 54,00  49,00

SLEVA
10 % ! SLEVA

10 % !

Korekční strojek Pritt Refill Roller Lepicí strojek Pritt

Lepicí razítko Tesa

šíře 8,4 mm • návin 16  m • vyměnitelná náplň • struktura 
včelí plástve na trvalých páskach umožňuje silné a hladké lepení 
•  ochranný kryt pro dlouhodobé využití • lepí papír, karton, 
fotografie, apod.  

návin 12 m • váleček na hrotu zaručuje lehký posun pásky s přesným 
namířením na korekci, což je základní potřeba uživatele • obousměrná 
korekce ideální pro leváky • flexibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci 
přízpůsobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití

Struktura včelí plástve

Obj. kód typ  šíře    Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 98,00
172 075 strojek 6,0 mm 98,00
172 076 náplň  4,2 mm 67,00
172 077 náplň 6,0 mm 67,00

le • obousměrná 
hladkou aplikaci 

lou
ad ou ap ac

uhodobé využití

DÁREK 
při koupi 3 kusů strojků 
172 064, 172 065 
nebo 170 067, 170 066
nebo 6 kusů náplní 
172 066, 172 067 
nebo 170 061, 170 060
Šampon Schauma

L i í t či k K L idl H k l E t L idl H k l 250 g

 

Sešívačka MG-20 Color

Lepicí páska Scotch  810 MagicLepicí páska Scotch  600 Crystal

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 913 modrá 79,00
172 924 zelená 79,00
172 925 žlutá 79,00
172 926 růžová 79,00

až 20 listů

24/6, 26/6
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovou 
mechanikou • vhodná do domácnosti i kanceláře  

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

lepicí páska krystalicky čirá • šíře 19 mm • návin 
33 m • vyrobena z přírodního materiálu celulózy 
• kartonový obal vyroben z 82% z recyklovaného 
materiálu • výrobek šetrný k přírodě

lepicí razítko 8,4 x 8,4 mm • 1100 lepicích 
bodů • permanentní • chytře přilepí fotogra-
fie, poznámky či jiné lehké předměty z papíru 
a kartonu • kancelářské použití: lepení 
účtenek, kupónů či vizitek • domácí použití: 
lepení dekorací, fotoalb, ruční práce a tvoření    

DÁREK 
při koupi 2 kusů
1 ks zvýrazňovač Zebra FM-1

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Krém Nivea Soft 50 ml 

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Lepicí páska Magic 
se zásobníkem,
návin 7,5 m 

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Lepicí páska Crystal 
se zásobníkem, 
návin 7,5 m 

Obj. kód druh lepení  označení  Cena (Kč/Ks)
172 078 trvalé  strojek 122,00
172 079 snímatelné strojek 122,00
172 080 trvalé náplň 86,00
172 081 snímatelné  náplň 86,00

Kč/Ks))
00
00

00
00

Nové vlastnosti 
pro ten nejlepší výkon

JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ LEPENÍŠ Ě Ě ŠÍ ÍĚJĚ

Obj. kód Cena (Kč/ks)
170 057 79,00

Obj. kód Cena (Kč/ks)
400 664 56,00 návin 33 m

návin 33 m

®®

SStrStrukuktura včelí plástve

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    Obousměrná korekce

návin 16  mnávin 12  m



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

...pro nás jste PARTNERY, 
pro které chceme to nejlepší.  

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

p

Kuličkové pero Sphera

k d k k l h | l k k d d l

Gelové mazací pero Claro RT 

Popisovač 4606 na CD/DVD

Popisovač PaintMarker MMP20

Sada popisovačů na bílé tabule

vyměnitelná náplň typ F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra tenké 
psaní • plastové kuličkové pero • stiskací mechanismus • gumová úchopová část pro pří-
jemné psaní • atraktivní moderní motiv • mix barev • 50 ks v balení  

sada popisovačů na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality, 
unikátního designu • kulatý hrot 3 mm • plynulý tok inkoustu 
pro jemné a pohodlné psaní • zářivé intenzivní barvy • snadno 
smazatelné, nezanechávají šmouhy • vydrží bez víčka min. 
48 hod. • netoxické • odolné UV záření • sada 6 ks: barva 
růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fialová, světle zelená, sada 
10 ks: barva černá, červená, zelená, modrá, růžová, tyrkysová, 
oranžová, hnědá, fialová, světle zelená 

vyměnitelná náplň • stopa při zahřátí třením 
speciální gumou na konci pera mizí • po gumo-
vání lze ihned přepsat • modrý termo inkoust 
ve všech barevných mutacích těla • síla hrotu 
0,5 nebo 0,7 mm • plastové tělo • stiskací 
mechanismus • 12 ks v balení

permanentní inkoust • šíře stopy 
1 mm • pro popisování CD, DVD, 
BD-R disků • ventilační uzávěr • 
trojúhelníková úchopová část • 
10 ks v balení  

permanentní lakový popisovač • kulatý hrot, šíře stopy 
4 mm, délka 240 m • barva se nevpíjí do materiálu • vhodný 
na všechny druhy materiálu  •  12 ks v balení      

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa

80

DÁREK 
při koupi 5 kusů
1 ks zvýrazňovač Zebra Sparky DÁREK 

při koupi 6 kusů
Plnící pero MyGrip

DÁREK 
při koupi 10 kusů
jedné barvy nebo 1 sady
Bonbóny Mentos

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Pivo Pilsner Urquell 0,33 l

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 360 7,90

50ks

12ks

10ks

12ks

ec a s us s ba e

1212ks

Obj. kód barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)
199 502 modrá 0,7 mm 59,00
199 499 sv. zelená 0,5 mm 59,00
199 500 růžová 0,5 mm 59,00
199 498 sv. modrá 0,5 mm 59,00
199 501 fi alová 0,5 mm 59,00

 0,5 mm

 0,7 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 111 černá 12,40
199 112 červená 12,40
199 113 modrá 12,40
199 114 zelená 12,40
199 115 sada 4ks 48,70

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

1 mm

trojúhelníková úchopová část  
10 ks v balení  

10ks

0
0
0

4 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 132 černá 74,50
192 133 červená 74,50
192 134 modrá 74,50
192 135 zelená 74,50
192 136 hnědá 74,50
192 138 žlutá 74,50
192 141 růžová 74,50
192 143 fi alová 74,50
192 144 bílá 74,50
192 145 zlatá 74,50
192 146 stříbrná 74,50

Obj. kód počet ks v bal.  Cena (Kč/sada)
401 900   6 ks    74,00
401 901 10 ks 124,00

NOVINKA!

d é č b DP | á

Pryž v tužce MONO ZERO
precizní guma v tužce s výměnnou náplní pro 
profesionální gumování, naprosto přesně a čistě • 
tlačítkový mechanismus a kovové vedení náplně 
• uživatelé: architekti, designeři, kresliči apod. • 
provedení: kulatá špička 2,3 mm, hranatá špička 
2,5 x 5 mm 

2,3  mm

2,5x5  mm

Obj. kód druh Cena (Kč/ks/bal.)
401 902 tužka kulatá špička 57,00
401 903 tužka hranatá špička 57,00
401 904 2 náplně kulaté 35,00
401 905 2 náplně hranaté 35,00

NOVINKA!DÁREK 
při koupi 1 kusu
1 ks papírových kapesníčků

náplň

náplň



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
503 41  Hradec Králové
Tel.:  495 532 321, 495 530 585
Mobil: 736 753 681, Fax: 495 530 586
E-mail: hradec@p4o.cz

EMADO Pardubice, s.r.o.
Na Vrtálně 79
530 03  Pardubice
Tel.: 466 611 140–1, Mobil: 733 554 479
Fax: 800 194 327
E-mail: pardubice@p4o.cz

EMADO, s.r.o. 
Provozovna Žďár nad Sázavou
Jamborova 1530/5
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel./Fax:  566 624 875, 566 629 649
E-mail: zdar@p4o.cz

Koeximpo, s.r.o.
Lipová 1986
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 711 908, Mobil: 728 479 859
Fax: 558 711 713
E-mail: tesin@p4o.cz

TechDraw Office, s.r.o.
Farského 6
326 00 Plzeň
Tel.: 374 61 61 00 - 01, 02
Mobil: 725 812 990, Fax: 374 61 61 05
E-mail: plzen@p4o.cz

www.partner4offi ce.cz

Židle Texas Multi
kancelářská židle se středně vysokým opěrákem • mechani-
smus multiblok s několika násobnou aretací a nastavitelnou 
sílou protiváhy • pevné plastové područky v černé barvě zar-
hrnuty v ceně • chromová ocelová báze • nosnost 120 kg  

objem 500 ml s pumpičkou • mýdlo 
s glycerinem • příjemná parfemace     

ke
í a
č

no

em • mechani-
a nastavitelnou
černé barvě zar-
osnost 120 kg  

A CN

D B

A: 101-109 cm
B: 49 cm
C: 48 cm
D: 44-52 cm
N: 120 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 315 černá  2290,00
401 316 modrá 2290,00

NOVINKA!

NOVINKA!

Odpadkové pytle Economy

Domestos 

Kuchyňské utěrky XXLTablety do myčky Jar Platinum 84 ks Jar dezinfekční odmašťovač 
750 ml

Mýdlo tekuté Tip Line

vyrobeno z černé HDPE fólie  

Obj. kód objem (l)  rozměr (cm)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 709 25 44 x 50 7 30 13,00
401 710 35 49 x 60 8 30 18,00
401 711 60 59 x 72 13 20 23,00
401 712 120 70 x 100 17 10 36,00
401 713 240 100 x 120 20 10 69,00

35 l

25 l 60 l

240 l

120 l
120 20 10 69,00,

240 l

DÁREK 
při koupi 20 kusů 401 709, 401 710, 401 711
nebo při koupi 10 kusů 401 712, 401 713
Bonbóny Hašlerky

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
216 091 Pine Fresh 62,00  46,50
400 641 Atlantic Fresh 62,00  46,50
400 642 Citrus Fresh 62,00  46,50
400 643 Red Power 62,00  46,50

NOV

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 536 jasmín 35,00  26,00
310 537 vanilka 35,00  26,00
310 538 sensitive 35,00  26,00
310 539 fresh 35,00  26,00

SLEVA
25 % !

d čk

SLEVA
25 % !

SKVĚLÁ
CENA !

84 tablet v balení • snadno se rozpouští a účinně čistí i nejodolnější skvrny, 
poskytují oslňující vzhled nádobí a doplňků z nerezové oceli 

vysoce účinný prostředek na odmašťování 
a dezinfekci všech kuchyňských povrchů 
včetně pracovních ploch, dřezů, varných 
ploch sporáků a keramických obkladaček 
• vhodný i na čištění ploch, které přichá-
zejí do styku s potravinami • povrchy čistí 
a zároveň dezinfikuje • likviduje 99,99 % 
bakterií, včetně salmonely a listerie    

velmi kvalitní extra bílá kuchyňská role s nadstandardním návinem 
vhodná do domácností nebo provozů rychlého občerstvení • dvouvrstvá 
• 100 % celulóza • návin 21,6 m • průměr role 14 cm • průměr dutinky 
5 cm • 1 role = 90 útržků 22,4 x 24 cm • 2 ks v baleníObj. kód Cena (Kč/bal.)

401 920 394,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 921 69,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 919 36,00

objem 750 ml • na podlahy, obkladačky, umyvadla, 
čištění toalet, k desinfekci silně znečištěných míst, 
proti bakteriím a plísním


