
LETNÍ
NABÍDKA

1. 7. – 30. 9. 2016

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 

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 - 421 296

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 - 421 369

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Lapač hmyzu Sencor - 421 158

Nivea 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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MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!
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Turistické skládací křeslo
konstrukce vyrobena z oceli zaručuje vysokou odol-
nost a stabilitu křesla • sedátko z polyesteru, 
impregnované • úchyt na nápoj • rozměry: 84 x 54 
x 81cm • váha 2,03 kg • nosnost 120 kg    

obj. č.  421 269

Batoh SQUARE 20l 

Digitální měřič teploty masa iGrill Mini

materiál: voděodolný nylon • nosný systém zajiš-
ťující maximální pohodlí, záda jsou větrány pomocí 
centrálního ventilačního kanálku • vývod na vodu 
a sluchátka • pláštěnka • rozměry 28 x 18 x 45 cm 
• hmotnost 0,5 kg

chytrý teploměr na maso propojitelný 
se všemi typy smartphonů • připo-
jení prostřednictvím aplikace iDevices, 
která je volně k instalaci pro všechny 
typy operačních systémů • po při-
pojení teploměru k zařízení můžete 
sledovat aktuální teplotu masa nebo 
si nastavit konkrétní teplotu, kterou 
chcete, aby maso mělo  

obj. č.  421 262

obj. č. 421 490

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

extrémně odolný materiál • vyrobeno z bílého matného polyesteru • určený 
pro barevný i černobílý digitální tisk • ideální pro výrobu často používaných či 
odolných dokumentů a předmětů, pro venkovní aplikace a signmaking • použití 
pro outdoor/indoor, jídelní lístky, jmenovky, vizitky, mapy, atd. • odolný vůči 
kapalinám, mastnotám a roztržení • 100 listů v balení

50 listů • boční spirálová vazba Twin Wire • papír 70g/m2 
• kašírované pevné desky v Retro designu

70 listů • formát B6 • boční spirálová vazba 
Twin Wire • papír 70g/m2 • kašírované 
pevné desky v Retro designu • obyčejná 
tužka s gumou ve vazbě

Kopírovací papír Xerox Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení 
• vhodný pro oboustranný tisk • laser, 
copy, fax, inkjet • velkoobjemové kopíro-
vání • 5 balíků v krabici

Kopírovací papír Xerox Transit 

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)

112 068 86,00  81,00

A4

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
113 052 89,00  84,00 

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU

 ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 20 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B
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A4
PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 16 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

C CC C
FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER VÍCE
NÁKLAD

INKJET FAX

COPYLASER

Obj. kód formát  gramáž (g/m2)  Cena (Kč/bal.)
119 320 A4 125   860,00     731,00
119 321 A4 195 1140,00     969,00
119 322 A3 125 1720,00  1462,00
119 323 A3 195 2280,00  1938,00

A4

A3

INKJET

BAREVNÝ
LASER

VÍCE
NÁKLADDUPLEX

Neroztrhnutelný 
papír

PES

100 ks

Odolný plastový materiál pro digitální tisk! 
Eliminace laminace! 

Neroztrhnutelný kopírovací papír Never Tear

Blok spirálový Retro Zápisník s tužkou Retro

Obj. kód formát  typ  Cena (Kč/Ks)
401 348 A6 linkovaný 31,00  26,35
401 347 A6 čistý 31,00  26,35
401 349 A6 čtverečkovaný 31,00  26,35
401 351 A5 linkovaný 45,00  38,25
401 350 A5 čistý 45,00  38,25
401 352 A5 čtverečkovaný 45,00  38,25
401 354 A4 linkovaný 62,00  52,70
401 353 A4 čistý 62,00  52,70
401 355 A4 čtverečkovaný 62,00  52,70

A5
A6

A4
50 listů

ro

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
401 653 linkovaný 59,00  50,15
401 654 čtverečkovaný 59,00  50,15

70 listů

B6

Skupina A
é skládací křeslo

Skupina B
měřič teploty masa iGrill Mini
B

SLEVA
15 % !

SLEVA
15 % !SLEVA

15 % !
A4 čt



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

Blok Leitz WOW Kopírovací papír Image Volume

Záložky samolepicí 686 v sadě

formát A5 • 80 listů • provedení linka • PP 
desky • vyjímatelné pravítko/záložka • vnitřní 
kapsa pro vložení volných papírů • odolná 
kovová kroužková vazba • mikroperforace 
s vykrojením  pro snazší odtržení listu

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro vícenákladový tisk 
a kopírování • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici

sada barevných Post-it záložek super silných • snímatelné • popiso-
vatelné • rozměry 25,4 x 38 mm • balení obsahuje 3 x 22 ks záložek 

v
P

dům tvář

Samolepicí bloky Rio de Janeiro
rozměr 76 x 76 mm • barevná kolekce Rio de Janeiro • silně lepicí bločky • barevné provedení neonová 
žlutá, středozemní modrá, neonová zelená, fuchsiová, neonová oranžová •  6 bločků po 90-ti lístcích  

76 mm 76 mm

6 x 90 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

COPYLASER INKJET FAX

VÍCE
NÁKLAD

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)     
401 326 A4 84,00  65,00  

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
122 080 červená, žlutá, modrá 184,00
122 079 růžová, zelená, oranžová 184,00

25,4 m
m

Obj. kód  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
401 656 6 bločků 293,00

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

A5

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 396 modrá  116,00
401 397 zelená 116,00
401 398 oranžová 116,00
401 399 růžová 116,00
401 400 tyrkysová 116,00
401 401 fi alová 116,00

)))

í

A5A5

80 listů

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Ovocné pivo 500 ml

DÁREK 
při koupi 2 balení
Bloček Srdce, 75 lístků DÁREK 

při koupi 4 balení
Samolepicí bloky Rio 47,6 x 47,6 mm, 
12 bločků po 90-ti lístcích 

lístků

př
Sa
12

SKVĚLÁ 
CENA !

|

                        

Zápisník IVORY MATRA
formát A5 • kvalitní linkovaný zápisník 
• pevné desky • gumička proti nežá-
doucímu otevření • papír 80g/m2 • 
úchyt na propisku • kapsička na vnitřní 
straně obálky • záložka • adresní štítek 
na první straně     

Obj. kód barva  formát  počet stran  Cena (Kč/Ks)
119 410 černá A5 240 189,00
119 412 červená A5 240 189,00
119 411 modrá A5 240 189,00
119 413 fi alová  A5 240 189,00
119 414 tyrkysová A5 240 189,00

PEVNÉ
DESKY

A5

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Poznámková kostka 
76 x 76 mm, 400 lístkůvybírejte z našich katalogůnašich katalogů nebo na www.p4o.cz   

Sleva 20% - Kalendáře a diáře 2017 
na objednávky od 1. 7. - 30. 9. 2016j y

ebo na wwwwww

z

Obje
www.pa

80
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Pořadač pakový DUO COLORI

Mapa tříklopá DUO COLORI 

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

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

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

formát A4 • páková mechanika • šíře 
hřbetu 80 mm • laminovaný • dvoubarevná 
kombinace 

formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5-30 mm 
• tříklopá • silný polypropylen • zajišťovací 
gumičky • dvojbarevná kombinace

formát A4 • extra silný polypropylen • prů-
měr kroužků 15 mm • čtyřkroužková mecha-
nika • hřbet 2 cm • dvoubarevná kombinace 

Řada DUO COLORI

Řada DUO COLORI

ka • hřbmbinace 

D

mičky

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Sešit 544, UV lak, 
Minions

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Sešit 544, UV lak, 
Frozen

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Sešit 523, UV lak, 
Star Wars

Euroobaly

Obálka se zipem síťovaná

U
 A4

100 ks

Obj. kód  tloušťka    Cena (Kč/bal.)
400 252 45 mic.    77,00    69,00
128 026 80 mic.  155,00  139,00
125 033 150 mic.  559,00  499,00

formát A4 • čiré • hladké • 100 ks v balení

materiál PVC 300 mic s bezpeč-
nostní síťkou • velká odolnost 
proti roztržení • zip v barvě 
obálky

SLEVA
10 % !
Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
128 907 A4 modrá 33,00
128 908 A4 zelená 33,00
128 909 A4 růžová 33,00
128 904 A5 modrá 27,00
128 905 A5 zelená 27,00
128 906 A5 růžová 27,00
128 901 DL modrá 22,00
128 902 DL zelená 22,00
128 903 DL růžová 22,00

A5

A4

DL

zelená 22,00,
růžová 22,00,

DL

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Sešit 523, UV lak,
 Frozen

Kroužkový blok lamino
Obj. kód typ  formát Cena (Kč/Ks)
401 684 Sova A5 66,00 
401 685 Paříž A5 66,00 
401 686 City A5 66,00 
401 687 Sova A4 93,00 
401 688 Paříž A4 93,00 
401 689 City A4 93,00 

70 listů • tuhé laminované 
desky • bílý bezdřevý linkovaný 
papír s potiskem • perforace 
pro snadné odtržení • dvojitá 
boční spirála  

NOVINKA!



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

Pořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDA Antistresový stolní plánovač

Pastelky Rainbow

vysoce kvalitní celoplastový pákový pořadač vybavený silnou mechanikou Esselte 
No.1 • potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran v atraktivním designu 
VIVIDA • hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem • hřbetní úchyt a uzavírací mechani-
smus pro snazší manipulaci • kovové lišty • 3 roky záruka na mechaniku

stolní plánovač 30 listů - antistresová 
omalovánka

sada pastelek 12 odstínů • mačkací 
výsuvný systém • vyměnitelná tuha 
2 mm • gumová úchopová část pro 
příjemnější držení

80 g • formát A4 • vhodný pro tisk i kopírování ve všech typech techniky

10ks

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
401 198 černá 75 mm 74,00
401 199 červená 75 mm 74,00
401 200 modrá 75 mm 74,00
401 201 zelená 75 mm 74,00
401 202 žlutá 75 mm 74,00
401 203 bílá 75 mm 74,00
401 204 černá 50 mm 74,00
401 205 červená 50 mm 74,00
401 206 modrá 50 mm 74,00
401 207 zelená 50 mm 74,00
401 208 žlutá 50 mm 74,00
401 209 bílá 50 mm 74,00

��

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Odpadkový koš VIVIDA

DÁREK 
při koupi 1 balení
1 sada náhradních tuh 

AKČNÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT BAREVNÝCH KOPÍROVACÍCH PAPÍRŮ 
IMAGE COLORACTION, OBJEDNÁVEJTE NA WWW.P4O.CZ 

př
Od

p
1

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

   
   

    
   Inte

nzivní

   
   

     
Pastelové

   
   

     
 Reflexní

A4
80
g/m2

100 ks 250 ks

COPYLASER

INKJET

Barevný kopírovací papír Image Coloraction mix A4 

SLEVA
10 % !

Obj. kód Parametr Cena (Kč/Ks)
401 750 A3 89,00
401 751 A2 179,00

NOVINKA!

NOVINKA!

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
195 310  95,00

Obje
www.pa

80



Řada PASTELL - užijte si léto v pastelových barvách
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Box na spisy Pastell

Blok Flex Pastell A4 Zásuvka Pastell

Děrovačka SAX DESIGN 318 Lepicí tyčinka Glue stick 8 g

Mapa tříklopá Pastell

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 480 lila 79,00
129 481 mint 79,00
129 482 rose 79,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 401 mint 149,00
119 402 rose 149,00

2x40 listů

A4A4

118

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 142 lila 61,00
188 143 mint 61,00
188 144 rose 61,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401752 sv. modrá 199,00
401753 sv. zelená 199,00
401754 oranžová  199,00
401755 růžová 199,00

A

BA: 24,5 cm
B: 6,5 cm
C: 34 cm

C

až 15 listů

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
171 165 8 g 9,00

formát A4 • vyrobeno z průhledného PP 
• zavírání gumičkou na plastový kroužek 
• nalepený štítek na hřbetu • kapacita 
400 listů

formát A4 • 2 x 40 listů - 40 listů linka, 40 
listů čtvereček • papír 80 g/m2 • transpa-
rentní plastové desky • zavírání na gumičku 
• zaoblené rohy • perforace • děrování

zásuvka odkládací • plastová • stoho-
vatelná • transparentní • rozměry 245 
x 65 x 340 mm

děruje až 15 listů najednou • kovová • pastelové 
barvy • protiskluzová úchopová část • ukazatel 
středu děrování • posuvný příložník na formáty A6 
až A4 • rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

vysoce kvalitní lepicí tyčinka na papír 
a karton • dlouhá životnost • neobsahuje 
rozpouštědla • s příjemnou citrónovou 
vůní • vhodná do kanceláře i pro školu • 
jednoduchá manipulace

formát A4 • vyrobeno z průhledného 
PP • zavírání gumičkou na plastový 
kroužek • tříklopá • kapacita 300 listů

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Mini Mentos

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Mini Mentos

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Stojánek ve stejné barvě 

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Ořezávátko Rocket

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Mini Mentos

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Mini Mentos

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 483 lila 59,00
129 484 mint 59,00
129 485 rose 59,00



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.  

d é č b | á

Lepidlo KlovaFix Lepidlo GamaFix

hmotnost 100 g • lepí papír • apli-
kační roztěrka • neobsahuje organická 
rozpouštědla 

hmotnost 100 g • disperzní lepidlo • lepí papír, 
textil, dřevo, keramické hmoty apod. • aplikační 
roztěrka • neobsahuje organická rozpouštědla

Obj. kód  Cena (Kč/ks)

170 090  41,00

Obj. kód  Cena (Kč/ks)
170 073  36,00

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

p

Ořezávací strojek elektrický barevný

Samolepicí bloček neon Záložky samolepicí plastové

návin 14 m • vyměnitelná náplň • opravený text lze 
okamžitě přepsat • na kopiích nezanechává stíny

Korekční strojek Pritt Refill Roller

DÁREK 
při koupi 10 kusů 170 090
nebo 
při koupi 10 kusů 170 073
Bref kuličky Lemon

jednoduchá manipulace • pro ořezá-
vání tenkých i silných pastelek • 4 
baterie AA • možnost napájení přes 
adaptér obj. kód 173 004 (baterie ani 
adaptér nejsou součástí balení)

rozměry 76 x 76 mm • zářivé neonové barvy • 100 lístků  plastové • popisovatelné • transparentní • přemístitelné 
• 5 x 25 neonových lístků v balení

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa
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DÁREK 
při koupi 2 kusů
Tužka HB Gelcy 12 ks   

DÁREK 
při koupi 3 kusů
strojků nebo 6 kusů náplní
Bref kuličky Lemon  

DÁREK 
při koupi 2 balení
Etikety na zavařeniny 

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

Lepicí tyčinka Kores
Obj. kód hmotnost Cena (Kč/ks)
170 087 20g 31,00
170 088 40g 48,00

asahuje rozpoušštědlaštědla

DÁREK 
při koupi 6 kusů 170 087
nebo při koupi 4 kusů 170 088
Müsli tyčinka Corny Big  

e

návin 14 m

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

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 022 209,00

kusů2 kpři koupi 2
12 ks   y 1Tužka HB Gelcy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 097 žlutá 12,50  11,25
401 098 oranžová 12,50  11,25
401 099 zelená 12,50  11,25
401 100 růžová 12,50  11,25

76 mm 76 mm

100
lístků

00 lístků  

SLEVA
10 % !

Obj. kód druh  rozměr  Cena (Kč/bal.)
129 353 šipky 42 x 12 mm 42,00
401 105 proužky 45 x 12 mm 42,0000

12 m
m
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Sešívačka SO30, SO30c

Montážní páska interiérová

Kalkulátor SEC-160

Magnetický papír pro inkoustové tiskárny

Stylový obal na tablet 10.1“, ELEGANCE

Nabíječka Varta Mini Charger

Kalkulátor SC2080

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

oboustranná pěnová páska • šíře 19 mm • 
návin 1,5 m • pro všechny povrchy • 15 cm 
pásky udrží 1 kg

formát A4 • gramáž 871 g • rozlišení 1440 dpi • 2 listy v balení 
• papír má magnetický podklad, je možné ho stříhat a připevnit jako 
magnetku • vhodné pouze pro potisk v inkoustových tiskárnách

vědecký kalkulátor s plastovým krytem • 240 vědeckých funkcí • velký 
přehledný dvouřádkový LCD displej • maticové zobrazení 12 znaků 
a 10+2 číslice • výpočty se zlomky • regresní výpočty, variace, kom-
binace • trigonometrické a hyperbolické funkce • logaritmické a expo-
nenciální funkce • převody souřadnic a úhlů • mocniny a odmocniny • 
statistické výpočty • binární, oktální, hexadecimální výpočty • závorky 
a nezávislá paměť • napájení duální solární/bateriové • ochranný nasou-
vací kryt • rozměry 80 x 150 x 15 mm • hmotnost 120 g

pro tablety do velikosti 10,1˝ • moderní elegantní design • 
lesklý povrch zdobený kamínky • zapínání na zip • materiál 
polyuretan • barva černá • rozměry 27,5 x 19,5 x 2 cm 

nabíječka akumulátorů NiCd/NiMH • nabíjí maximálně 
2 baterie najednou • 2xAA nebo 2xAAA • LED dioda 
indikující nabíjecí proces • součástí balení jsou 2 ks baterií 
R06(AA) 2100 mAh • napájení 100-240V

vědecký kalkulátor pro střední školy • 417 matematických funkcí • bodový 
displej, 31 x 96 bodů • 9 nezávislých pamětí • trigonometrické, hyperbolické 
a goniometrické funkce • polární a pravoúhlé souřadnice • výpočty se zlomky • 
variace a kombinace • statistika dvou proměnných • maticové a vektorové výpo-
čty • knihovna vědeckých konstant • převody jednotek • funkce CALC a SOLVE 
• řešení rovnic a soustav lineárních rovnic • numerické integrování  a derivování • 
číselné soustavy (BIN, OCT, DEC, HEX) • výpočty s komplexními čísly • plastová 
tlačítka • ergonomický tvar • nasouvací kryt z pevného plastu jako ochrana před 
prachem a poškozením • bateriové napájení LR44 • hmotnost 136 g • rozměry 
155 x 70 x 18 mm • záruka 3 roky  

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

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 101 113,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 756 329,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 757 198,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 151 113,00  89,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 605 367,00  299,00

kárny
í 

o

návin 1,5 m

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Titanové nůžky Scotch, 
20 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 382 modrá 269,00  199,00
159 384 červená 269,00  199,00
159 383 zelená 269,00  199,00

240 FUNKCÍ

0g

CE

SKVĚLÁ
CENA ! SKVĚLÁ

CENA !

SLEVA
15 % !

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Malá kalkulačka s klipem 
a magnetem

přp
M
a 



100 ks folií ZDARMA

25 ks folií ZDARMA

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

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 

Kupte sadu  2 tonerů a dostanete 

až 2000 STRAN ZDARMA
stanete

MA

VELKÁ NÁPLŇ 

ZA CENU MALÉ

Sady tonerů pro laserové tiskárny HP
Obj. kód  typ kapacita zdarma vytisknete Cena (Kč/Sada)
401 760  CE285A+CE285X JUMBO  4800 str. 1600 str. 1694,00
401 761  Q2612A+Q2612X JUMBO  6000 str. 2000 str. 1080,00
401 762  CB436A+CB436X JUMBO  4550 str. 550 str. 1608,00
401 763  CE278A+CE278X JUMBO  5300 str. 1100 str. 1694,00

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

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa
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Laminátor PEAK PL 220/ PL 320 LITE Laminátor Home Office

Řezačka páková KW trio 13300
Páska D1 pro štítkovače Dymo

stolní laminátor pro použití v malých 
a domácích kancelářích • stylový 
elegantní design a vysoká spolehli-
vost • jednoduchý ovládací panel • 
laminace za tepla • vybaven 2 vyhří-
vanými válci (PL 220), 4 válci, z toho  
2 vyhřívané (PL 320) • energetický 
úsporný ražim „sleep mode“ • maxi-
mální tloušťka laminovací fólie 125 
mic. • rychlost laminování 300 mm/
min • zpětný chod • nahřatí válců 
do 5 minut • 100 ks folií A4 80 mic. 
ZDARMA

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

páková řezačka pro kancelářské využití • kapacita 7 listů • délka řezu 307 mm • plastový pracovní  stůl 
s předtištěnými formáty a měřítky • rozměr stolu 176 x 408 mm • maximální formát A4 • manuální přítlak    

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

o  
ý 
i-
5 
/
ů 
c. 

NOVINKA!
DÁREK 
při koupi 1 kusu
Káva Jacobs Velvet 
200 g

DÁREK 
při koupi 4 kusů
Štítkovač LM 280 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Snickers  

při koupi 
Štítkovač LM
p pp

při k
Snick
p
S

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

o
e
ko
ke
oupi 1 kusu
rs  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 441 529,00

Obj. kód  pracovní šíře   rozměry  Cena (Kč/Ks)
401 758  230 mm  89 x 377 x 145 mm 1190,00
401 759  330 mm  89 x 476 x 150 mm 2190,00

NOVINKA!
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

DÁREK 
při koupi 4 kusů jedné barvy
Gelové pero EnerGel s permanentním inkoustem

DÁREK 
při koupi 20 kusů
Pivo Pilsner Urquell 
330ml plech

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Mini Mentos

DÁREK 
při koupi 12 kusů jedné barvy
Mini Mentos

K-Liner

Popisovač Luxor 250

Popisovač Permanent 2686 a 8586 bílý

Roller Slideball 2225 Clicker

Gelové pero EnerGel BL77 Roller FriXion Clicker

jednorázový • liner v trojhranném designu 
s ergo držením • ideální pro tenké psaní, 
náčrty, kresby • vhodný pro práci s pravítkem 
a šablonami • kovové pouzdro hrotu pro delší 
životnost • bezpečné prodyšné víčko • śířka 
stopy 0,4 mm  

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

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 • 
skladovat ve vodorovné poloze • 10 ks v balení

jednorázový • roller s nízkoviskózním inkoustem pro 
velmi hladké psaní • barva náplně odpovídá barvě těla • 
šířka stopy 0,3 mm • stiskací mechanizmus • trojúhelní-
kový tvar s ergo držením • průhledný plášť pro kontrolu 
hladiny náplně • 12 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 499 černá 9,90  8,90
401 500 červená  9,90  8,90
401 501 modrá 9,90  8,90
401 502 zelená 9,90  8,90
401 503 sada 4 ks 39,90  35,90
401 504 sada 10 ks 99,00  89,00

0,4 mm

de
é p
rav
pro
• 

Kč
8,9,
8,9,
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vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla 
• síla stopy 0,7 mm • elegantní moderní design • 
pogumovaný grip pro pohodlné psaní • kovový klip • 
stiskací mechanismus • stříbrné tělo • 12 ks v balení  

vyměnitelná náplň • barva těla odpovídá barvě 
inkoustu • stiskací provedení bez víčka • jedinečný 
inkoust • stopa, po zahřátí třením pomocí speciálního 
plastu na konci pera na 60 °C, zneviditelní• po smazání 
lze okamžitě přepisovat • 12 ks v balení    

12 ks

12 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 016 černá 59,00
196 017 červená 59,00
196 018 modrá 59,00

12ks

pp
G

pp
P
3

Obj. kód barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)
199 301 černá 0,5 mm 69,00  62,00
199 302 červená 0,5 mm 69,00  62,00
401 245 modrá 0,5 mm 69,00  62,00
199 121 černá 0,7 mm 69,00  62,00
199 122 červená 0,7 mm 69,00  62,00
199 123 modrá 0,7 mm 69,00  62,000,7 mm0,5 mm

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

Obj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
194 934 1,2 mm 21,20
199 109 2,5 mm 22,00

evo, kov, sklo, plast, keramika, kůže • 
orovné poloze • 10 ks v balení

10ks

2,5 mm

1,2 mm

10ks

1,2 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 699 černá 6,00
193 696 červená 6,00
193 697 modrá 6,00
193 698 zelená 6,00

12ks
TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

SLEVA 
10 % !

SLEVA 
10 % !

při k
Mini M

při
Min
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DÁREK 
při koupi 2 kusů 
Dávkovač CN 1l 

PVA mop Odpadkové pytle 

Mýdlo Palmolive

Savo WC čistič

Glade osvěžovač vzduchu

Isolda krém na ruce

Mýdlo pěnové Isolda 

Oválný kbelík 12 l

náhradní PVA mop

vysoce  savý mop pro snadný úklid • použití na všechny běžné 
podlahové krytiny (linoleum, dlažba, plovoucí podlahy) a obklady 
• snadné velmi účinné ždímání bez namočení rukou • výměnná 
houba, šířka 28 cm • do klipu po obou stranách tělesa lze 
uchytit utěrku nebo tenký hadr • nastavitelná teleskopická tyč, 
maximální celková délka 135 cm

vyrobeno z prvotřídní fólie  

obsah 90 g • mix druhů

objem 100 ml • modrá - ochranný krém / lanolín s rakytníko-
vým olejem • zelená -  regenerační krém / oliva s čajovníko-
vým olejem • žlutá - hojivý krém / měsíček lékařský se lně-
ným olejem • fialová - antibakteriální krém / šalvěj s biotinem objem 750 ml • tekutý čisticí a dezinfekční 

prostředek • pro čistou, dezinfikovanou a zářivě 
bílou toaletu bez usazenin • spolehlivě likviduje 
bakterie, viry a mikroskopické houby

objem 300 ml • rychlé a účinné osvěžení vzduchu 
v místnosti

5 l • určené pro použití do dávkovačů na pěnové mýdlo CN • při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě 
nadýchané pěny • jemně a dokonale smyje nečistoty • dermatologicky příznivé a v přírodě lehce odbouratelné • 
z jednoho kanystru získáte až 10 000 dávek

plastový kbelík s průhledným vodozna-
kem • objem 12l • držadlo s měkkou 
střední částí pro příjemné uchopení • 
vhodný pro použití s PVA mopem 

2 l

lid • použití na všechny běžné 
ba, plovoucí podlahy) a obklady 
ez namočení rukou • vým

po obou stranác
nastaviteln

PVA moopnáhraadníí P

ady 
výměnná 

ranách tělesa lze 
avitelná teleskopická tyč, 

Obj. kód objem (l)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  materiál  Cena (Kč/bal.)
310 126 35 10 30 HDPE 46,00  39,00
310 127 60 15 20 HDPE 49,00  41,60
310 128 110 25 10 LDPE 47,00  39,90
310 129 150 35 10 LDPE 65,00  55,00

35 l

60 l 110 l

150 l

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 239 modrá - ochranný  25,80  21,90 
219 242 zelená -  regenerační 22,00  18,70
219 241 žlutá - hojivý 25,80  21,90
310 591 fi alová - antibakteriální 22,00  18,70

vé a v přírodě l

ř
á

př
Dá

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
219 574 modrá svěží 449,00  399,00
219 575 růžová sladká 449,00  399,00

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
210 015 Citrus 74,00  59,20
310 268 Japanese garden 74,00  59,20
310 571 Čistoty 74,00  59,20

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
216 097 Turbo 49,00  39,20
401 447 Oceán 49,00  39,20
310 572 Citron 49,00  39,20

kbelík 112

NOVINKA!

NOVINKA!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 764 239,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 065 19,00  12,90

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 766 119,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 765 53,00

Obje
www.pa
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SLEVA 
15 % !

SKVĚLÁ 
CENA !

SLEVA 
15 % !

SLEVA 
20 % !

SLEVA 
20 % !

, ,



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Obj. kód Cena (Kč/sada 3+1)
401 767 699,00

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 Michigan

Čistota a hygiena na Vašem pracovišti? Nahraďte tradiční řešení! 

Je tu Tork barevný program.

kancelářská židle s prodyšným vysokým opěrá-
kem • černá síťovina a látka na sedáku • pod-
hlavník a bederní opěrka z eko kůže  • područky 
plastové černé • houpací mechanismus s nasta-
vením síly protiváhy a aretací v základní poloze 
• ocelová chromovaná báze • plynový píst • 
kolečka na měkké povrchy • nosnost 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/ks)
401 046 1 790.00

A CN

D B

A: 114-122 cm
B: 64 cm
C: 50 cm
D: 46-54 cm
N: 120 kg

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Cestovní kapsy na zip Leitz 
3 kusy různé velikosti 

př
Ce
3 k

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 708 3999,00  3799,00

Kufr na kolečkách Leitz Complete
kvalitní, lehký cestovní kufr • umožňuje oddělit pracovní vybavení a oblečení • pevný polyester pro každodenní nošení 
• kvalitní zipy a stylové matné kovové přezky • černý povrch s kontrastním zeleným vnitřkem pro snazší hledání 
předmětů • kvalitní pevná kolečka • elegantní rukojeť • madlo pro upevnění dalších zavazadel • kabinové zavazadlo 
• rozměry: 380 x 550 x 225 mm • 4 kolečka

víceúčelové perforované utěrky z netkané textilie ve čtyřech 
barvách • perfektně sbírají mechanické nečistoty • opako-
vaně použitelné - nasucho, se saponáty nebo čisticími pro-
středky • 4 barvy - oddělené barvy pro různá prostředí, žádná 
křížová kontaminace • certifikovány pro kontakt s potravinami 
• rozměr 38,5 x 40 cm • 40  ks v balení

Při koupi 
MODRÉ+ŽLUTÉ+ČERVENÉ 
= ZELENÁ ZDARMA

Obj. kód objem (l)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
210 068 0,2 100 37,00  33,00
210 069 0,3 100 69,00  59,00
215 020 0,5 50 52,00  46,00

Kelímky plastové

Termo-kelímky

jednorázové • plastové • průhledné 

termo-kelímek na kávu s potiskem • z pěnového PS

Obj. kód typ  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 652 kelímek 200 ml 50 64,00  59,00
219 653 kelímek 280 ml 50 80,00  74,00
219 654 víčko pro kelímek 200 ml 100 80,00  74,00
219 655 víčko pro kelímek 280 ml 100 87,00  80,00

SKVĚLÁ 
CENA !

y plasto

pot


