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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

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

Tác na gril ALU 34 x 22 cm [5 ks] - 421 667 

Sprchový gel 250ml  - 421 497

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Káva Tenoria-čerstvě pražená 250 g  - 421 525 

Fidget Spinner  - 421 526

Ovocné pivo 500 ml plech 4 ks - 421 369

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Káva Arabica-čerstvě pražená 250 g  - 421 524

Mléko na opalování OF 20 200 ml + balzám na rty - 421 380

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

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:

Plážový paraván  samorozkládací - 421 527

Pivo soudek 5 l  (dle aktuální nabídky)- 421 201 

Plážový paraván  s

Pivo soudek 5 l  (dle ak

Ovocné pivo 5

ktuální nabídky)k

,
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LED svítilna Ain 3v1 AVACOM
nabíjecí víceúčelová svítilna • tři zařízení v jednom: LED svítilna, kempin-
ková lampa a power banka • svítilna nabízí několik režimů svícení (silné / 
normální / slabé / blikající světlo) • po vyšroubování svrchní části svítilny 
a povytažení lampy lze svítilnu použít k nasvícení většího prostoru • je 
vybavena poutkem pro zavěšení • přístroj lze v nouzi využít i pro částečné 
nabití mobilního zařízení • rozměry: 31,2 x 125 mm • hmotnost 103 g    

obj. č.  421 520

Sada smaltovaných hrníčků Krteček

Taška na notebook 15“ z plátna SilverHT

Batoh na notebook 15,4“ 
z plátna SilverHT

retro smaltované hrníčky na doma i do přírody • objem 370 ml • 2 kusy

vnitřní polstrovaná kapsa na notebook do velikosti 15“ • velká vnitřní 
kapacita - několik kapes a děličů • ochranné pouzdro proti dešti • 
polstrovaná rukojeť • materiál: plátno, doplňky z organické kůže 
a polyesteru •  rozměry: 25,5 x 34 x 9 cm  

vnitřní polstrovaná kapsa na notebook do velikosti 15,4“ • vnitřek 
zahrnuje několik kapes na příslušenství • spodní kapsa obsahuje vak 
proti dešti • otvor pro kabel od sluchátek • materiál: plátno, doplňky 
z organické kůže a polyesteru • rozměry: 40,5 x 32,5 x 12 cm   

obj. č.  421 521

obj. č.  421 523

obj. č. 421 522

Skupina A
a Ain 3v1 AVACOM

Skupina B
notebook 15“ z plátna SilverHT

vybírejte z našich katalogůnašich katalogů nebo na www.p4o.cz   

Sleva 20% - Kalendáře a diáře 2018 
na objednávky od 1. 7. - 30. 9. 2017

b 44

Kopírovací papír Multi Copy Original
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • doporučován 
pro tisk prezentací • barevné tisky • vícenákladové 
tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
110 214 110,00  99,00

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

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
113 052 89,00  85,00 

lení • vhodný pro
nkjet • velkoobje-
i

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

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

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

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

C 

C
B

C

C 

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků

rozměry 50 x 12 mm • přemístitelné • skvělé ke zna-
čení a třídění ve složkách, knihách či diářích • balení 
obsahuje 9 x 50 lístků v atraktivních barvách

Samolepicí bloček Stick‘n

Záložky samolepicí papírové

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
401 101 neon žlutá 58,00  52,00
401 102 neon mix 60,00  54,00
401 103 pastel žlutá 40,00  36,00
401 104 pastel mix 43,00  39,00

76 mm 76 mm 400
lístků

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 947 49,00

zna-
alení 

rové

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

SLEVA
10 % !

NOVINKA!



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 tvářvář

Blok spirálový Geo City

Sešit A4 Geo City

100 listů • bílý bezdřevý 
linkovaný papír 70g/m2 
• obálka karton 350g/
m2, tisk matné lamino + 
parciální UV lak • dvojitá 
boční spirala 

foprmát A4 • 40 listů • bílý bezdřevý linkovaný papír 80g/m2 
• obálka karton 300g/m2, tisk matné lamino + parciální UV lak   obálka karton 300g/m2, tisk m

Obj. kód parametr formát Cena (Kč/Ks)
401 948 Londýn A5 79,00
401 949 Paříž A5 79,00
401 950 Praha A5 79,00
401 951 Řím A5 79,00
401 952 Londýn A4 99,00
401 953 Paříž A4 99,00
401 954 Praha A4 99,00
401 955 Řím A4 99,00

DÁREK 
při koupi 2 balení
 Víno 0,7 l

DÁREK 
při koupi 2 balení
 Víno 0,7 l

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 202 38 x 51 12 bločků 269,00

38 mm 51 mm 100
lístků

řevý 
/m2 
0g/
o + 
ojitá 

ení

U d é j Kč b DPH | Ná k

DÁREK 
při koupi 1 balení
Žvýkačky Orbit

Krabice Růženka/Honzík
Obj. kód barva  formát  rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
129 450 červená formát A3 440 x 320 x 200 159,00
129 451 modrá formát A4 300 x 225 x 200 149,00

2ks

krabice je vyrobena z mimo-
řádně kvalitní třívrstvé vlnité 
lepenky • potisk kohoutí 
stopa • pevná konstrukce 
umožňuje snadné přenášení 
a stohování • nosnost 
50 kg • dodáváno v rozlo-
ženém stavu • 2 ks v balení

Krabice Růženka/Honzík

Záložky samolepicí 680-2YG 
rozměry 25,4 x 43,2 mm • snímatelné • popisovatelné • 
v sadě zelená, žlutá • balení obsahuje 2 x 50 ks záložek 

100 záložek 
za cenu 50 !

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 776 128,00  64,00

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Kopírovací papír Image VolumeSamolepicí bloky 654-TFEN

Samolepicí bloky 653-MTDR

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

rozměry 76 x 76 mm • kombinace energických barev v rozmezí 
žluté až fuchsiové • 6 bločků po 100 lístcích 

rozměry 38 x 51 mm • kompozice snivých lehce modrých 
a jemně zelených barev • 12 bločků po 100 lístcích  

COPYLASER INKJET FAX

VÍCE
NÁKLAD

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

SKVĚLÁ 
CENA !

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 205 76 x 76 6 bločků 293,00

í

76 mm 76 mm 100
lístků

4 GGeo CC

NOVINKA!

NOVINKA!

Obj. kód parametr  Cena (Kč/Ks)
401 956 Londýn 30,00
401 957 Paříž 30,00
401 958 Praha 30,00
401 959 Řím 30,00

z

Obje
www.pa

80
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

KUPTE JAKÝKOLIV 
BLOK LEITZ

1

ZAREGISTRUJTE SE
www.leitz.com

2

Jak soutěžit:

VYHRAJTE
2 poukázky každý den 

a balíček 10 lístků každý 
týden!

3

S
O

U
T

Ě
Ž

 K
u

p
 B

LO
K

 L
E

IT
Z

 

a
 V

Y
H

R
A

J L
ÍS

T
K

Y
 d

o
 k

in
aŠirokou nabídku bloků LEITZ najdete v katalogu nebo na www.p4o.cz

Kampaň trvá 

od 1. 7. do 30 .9. 2017

Pořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDA
formát A4 • celoplastový • páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický tvar páky 
pro pohodlné uchopení • potaženo odolnou omyvatelnou PP fólií z obou stran v atraktivním designu 
VIVIDA • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému otevření • kovová 
ochranná lišta • hřbetní kroužek • záruka na mechaniku 3 roky

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
Ochucené pivo 500 ml

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Ochucené pivo 500 ml

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Ochucené pivo 500 ml
p
OO
p
O

p
OOc
pp
OO

pp
O
p
O

Zásuvka Vivida

Rychlovazač Esselte VIVIDAEuroobaly At Hand U

Desky na spisy Esselte VIVIDA

plastový stolní odkladač • pro dokumenty 
do formátu A4 • kolmé nebo předsazené 
stohování ve 3 pozicích pro lepší organizaci 
• zaoblený výřez pro snazší přístup k doku-
mentům • rozměry 254 x 61 x 350 mm

formát A4 • vyrobeno z kvalitního PP • 
přední průhledná strana • zasunovací štítek 
• kapacita 160 listů • 25 ks v balení

formát A4 • tloušťka 48 mic. • jemný embasovaný povrch • 
praktické balení v kartonové krabičce šetří místo • krabičku 
lze umístit kamkoliv vodorovně i svisle a mít ji vždy po ruce • 
rychlá a snadná manipulace • 50 ks v balení

formát A4 • vyrobeno z průhledného PP • 
uzavírání na gumičku • kapacita 150 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 228 černá 62,70
401 229 červená 62,70
401 230 modrá 62,70
401 231 zelená 62,70
401 232 žlutá 62,70
401 233 bílá 62,70

0 stů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 126 černá 60,00
401 127 červená 60,00
401 128 modrá 60,00
401 129 zelená 60,00
401 130 žlutá 60,00
401 131 bílá 60,00

A: 25,4 cm
B: 6,1 cm
C: 35 cm

A

B

C
A

B

C
A

��

A4Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 210 černá 4,90
401 211 červená 4,90
401 212 modrá 4,90
401 213 zelená 4,90
401 214 žlutá 4,90
401 215 bílá 4,90

VIVIDA

a 160 

DÁREK 
při koupi 25 kusů
Žvýkačky Orbit

DÁREK 
při koupi 2 balení
Žvýkačky Orbit

A4

k

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 125 84,00

balení

50 ks



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

mimořádně stabilní adhezivní rámeček pro použití 
na skleněných plochách • speciálně vyvinut pro skle-
něné plochy vystavené přímému slunečnímu záření • 
aplikace na skleněné plochy pomocí jemného nástřiku 
vody a následně přitlačení rámečku stěrkou • sníme-
telný • může být opakovaně používán • odolnost proti 
teplotě až do 70 °C • UV-stabilizátor s garancí 2 roky • 
stěrka je součástí balení • balení obsahuje 2 ks

samolepící informační rámeček s odklopitelnou magnetickou přední stranou pro rychlou a poho-
dlnou výměnu dokumentu • ramečky lze opakovatelně odlepit a znovu přilepit • dobře přiléhá 
ke všem hladkým povrchům • rámeček je průhledný • balení obsahuje 2 ks

magnetický informační rámeček s magnetickou zadní stranou • přilne 
na všechny magnetické povrchy • pro snadné a rychlé vystavení 
tiskovin • balení obsahuje 5 ks

Originální MAGNETICKÉ RÁMEČKY
Originální magnetické rámečky DURAFRAME® zaručují profesionální vzhled prezentace tištěných informací 
v  jakémkoli prostředí. Základní částí rámečků je patentovaný, rozkládací, magnetický plastový rám, který-
umožňuje rychle a snadno vyměňovat informační materiály.

Rámeček DURAFRAME® SUN 

Rámeček DURAFRAME® MAGNETIC 

Rámeček DURAFRAME® 

Obj. kód  formát   barva Cena (Kč/bal.)
401 927  A4  černá 590,00
401 928  A4  stříbrná 590,00
401 929  A3  černá 890,00
401 930  A3  stříbrná 890,00

Obj. kód  formát   barva Cena (Kč/bal.)
401 933  A4  černá 400,00
401 934  A4  stříbrná 400,00
401 935  A3  černá 650,00
401 936  A3  stříbrná 650,00

Obj. kód  formát   barva Cena (Kč/bal.)
401 931  A4  černá 740,00
401 932  A4  stříbrná 740,00

SLEVA
10 % !

U d é Kč b DPH | Ná k dá k iká ú l ý h í | B ý l í ák ík i di id ál í ýdá

Euroobaly U rozšířené A4 Maxi Euroobal s klopou B4

formát A4 rozšířený na 220 mm • typ otvírání 
„U“ • rozměr 220 x 300 mm • větší kapacita až 
70 listů • polypropylen • krupička • vkládání 
na výšku • 50 ks v balení    

formát B4 • otevřený z boční strany 
s klopou • polypropylen 150 mic. • 
50 ks v balení 

xi
50 ks 50 ks

Obj. kód tloušťka   Cena (Kč/bal.)
126 059 100 mic.  129,00  109,60
128 231   50 mic.    62,00    52,70

SLEVA
15 % ! SLEVA

15 % !

50550 kk

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
120 100  185,00  157,20

• Profesionální způsob, jak prezentovat 
 a měnit tištěné informace
• Řešení pro hladké, nesavé povrchy bez potřeby 
 použití hřebíků a otvorů ve zdech

• K dispozici v široké škále velikostí a barev
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

SLEVA
15 % !

SLEVA
25 % !

SLEVA
15 % !

Kreativní kotoučová řezačka KW trio 13939/13139
kvalitní kotoučová a snadno přenosná řezačka 5 v 1 s výměnnými řeznými noži pro kreativní řezání nejen v domác-
nosti, ale i v reklamní sféře • umožňuje klasický rovný řez, perforaci, vlnku či bigování • kapacita 10 listů • 
pracovní stůl s předtištěnými formáty a měřítky • automatický přítlak • řezačka je vybavena integrovaným zaob-
lovačem rohů včetně vodících linek pro optimální nastavení • zaoblovač rohů má nastavitlené poloměry zaoblení 
3,2; 6,9 a 9,6 mm • náhradní hlavy jsou součástí dodávky a jsou v praktické schránce

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Bonboniéra  Merci 250 g
při koupi 1 kusup

b
ři k i 1 k su

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  Cena (Kč/ks)
401 937 330 mm 256 x 320 mm 1090,00
401 938 454 mm 256 x 454 mm 1650,00

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

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 
- špičkový přenosný štítkovač 
s možností připojení k PC, 
dobíjecí bateriový blok, tisk 
na pásky D1 šíře 6,9,12, a 19 mm 

při k
Štítko
pp

- špič
s mož
dobíje
na pá

Power bank Avacom PWRB-4000 mAh

Sešívačka MG-50 kov béžová

Nůžky celokovové

Spojovače RON

Kalkulátor MS-8B-10B-20B

kapacita baterie 4000 mAh • možnost nabíjení 2 mobilních zařízení najednou - je vybavena integrovaným Micro 
USB kabelem a USB výstupem • USB výstup umožňuje nabíjení proudem až 2,1 A vhodný pro nabíjení proudově 
náročnějších zařízení, jako jsou tablety • funkce automatické aktivace  po připojení nabíjeného zařízení a vypnutí 
po dokončení nabíjení nebo odpojení zařízení • stavové diody signalizují míru nabití power banky • hmotnost 120 g 
• rozměry 125 x 65 x 10 mm       

sešije až 50 listů • spojovače 24/6, 24/8 a 26/6 
• celokovová s plastovým úchopem a základnou • 
vhodná do domácnosti i kanceláře  

stolní kalkulátor • standardní funkce • funkce TAX • nezávislá paměť • napájení duální solární/bateriové • 
hmotnost 100 g • rozměry 145 x 103 x 31,7 mm

celokovové provedení • čepele spojuje 
kovový šroub • řezné plochy speciálně 
upraveny pro snadný a precizní střih

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 375 černá 340,00
149 376 červená 340,00
149 374 modrá 340,00

NOVINKA!

NOVINKA!

Obj. kód typ  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 058 8B 8 280,00  238,00
159 059 10B 10 310,00  263,00
159 060 20B 12 359,00 305,00

0,000 00  263,00
9,009 00 305,00

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
178 018 18 cm 9 cm   96,00  72,00
178 019 20 cm 10,5 cm   99,00  74,00
178 020 25 cm 14,5 cm 129,00  96,00178 020 25 cm 

Obj. kód typ  délka nožičky  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
176 026 24/6 6 mm 1000   7,50    6,30
173 014   487/10   4,7mm  2000  24,00  20,00

vyrobeny z vysoce kvalitního pozin-
kovaného drátu

až 50 listů

24/6, 24/8, 26/6

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 916 99,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
 Sešívačka MG mini béžová



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

popisovač s elastickým štětcovým hrotem vhodný pro kaligrafii, popisky, ruční 
psaní dopisů atd.  • linka se mění od tenké po hrubou, záleží na tlaku vyvíjeném 
na hrot • černý inkoust je na vodní bází a bez zápachu • dvě tvrdosti WS-BH 
a WS-BS (hard a soft) • dodáváno v sadě 2 popisovače + 4 listy materiálu 
na procvičování krasopsaní  

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa

80

ZDARMA
Materiál na procvičování 
Krasopsaní

Obj. kód Cena (Kč/sada)
401 939 89,00

Popisovač kaligrafický Tombow FUDENOSUKE sada 2 kusy

Ma
Kr

á k dá k iká ú l ý h í | B ý l tí ák ík i di id ál í ý

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

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

|

lepí papír a karton • vodou omyvatelné • 
obsahuje glycerin, nevysychá • neobsahuje 
rozpouštědla • vyrobeno v ČR

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

Lepicí tyčinka Pritt Lepicí páska 
6-1975D Crystal

lepí papír, karton, fotografie • neobsa-
huje rozpouštědla • vyrobena z 90% 
obnovitelných materiálů  • nová vylep-
šená receptura  

krystalicky čirá páska s ručním plastovým 
zásobníkem • šíře 19 mm • návin 7,5 m • 
odolná proti stárnutí • po přilepení je neviditelná

Obj. kód hmotnost Cena (Kč/ks)
170 071 20g 29,00
170 072 40g 47,00

90% 
ylep-

L i í t či k K

Korekční strojek Scooter

Zvýrazňovač Top Star 364 
sada 6+2 zdarma

šíře 4,2 mm • návin 8 m • jednorázový • umož-
ňuje okamžité přepsání • kolečka pro rychlou, 
stabilní korekturu • barevný mix

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Müsli tyčinka Corny Big 

návin 8  m

při koupi
Müsli tyčink

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 136 černá 54,00
198 137 červená 54,00
198 138 modrá 54,00

10ks

89%

Gelové pero B2P
nový gelový roller z řady BeGreen • vyměnitelná náplň • 
šířka hrotu 0,5 mm • šířka stopy 0,32 mm • délka stopy 
1 200 m • vyroben z 89 % z recyklovaného materiálu 
(převážně recyklované PET lahve, do tohoto procenta není 
započítána vyměnitelná náplň) • originálně navržený design 
pera • transparentní tělo a etiketa odkazující na materiál • 
jemné psaní • jasné barvy • 10 ks v balení

klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • 
vhodný i na faxový papír • ventilační uzá-
věr • stálobarevný pigmentový inkoust • 
nerozmazává se • rychleschnoucí

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Kuličkové pero B2P Ball Grip modré

návin 8  m

364 364 

 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
173 021 39,00

g 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 941 75,00 návin 7,5 m

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
Bref kuličky Lemon 

2+1
ZDARMA!A

6+2
ZDARMA!A

Promo 

balení

DÁREK 
při koupi 4 kusů  
170 088 
Müsli tyčinka Corny Big 

DÁREK 
při koupi 4 kusů
170 086 
Mentos mini  

při koup
170 088 
Müsli tyčin

při k
170 0
Mento

Výborná antistresová pomůcka

 

Obj. kód Cena (Kč/sada)
401 940 139,00



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

Křeslo Miami
kancelářské křeslo s vysokým opěrákem • houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou 
silou protiváhy • ocelové čalouněné područky zahrnuty 
v ceně • plynový píst • ocelová chromovaná báze • 
kolečka na měkké povrchy • potah prodyšná látka černá 
v kombinací s barvou • nosnost 120 kg

NOVINKA!

Káva Tenoria

Plastové příbory

Talíře jednorázové 

Papírové tácky

jednorázové

A CN

D B

A: 112-120 cm
B: 66 cm
C: 50 cm
D: 48,5-56,5 cm
N: 120 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 411 červená 2623,00  2360,00
209 412 modrá 2623,00  2360,00
209 413 šedá 2623,00  2360,00

čerstvě pražená zrnková káva • směs v optimálním poměru z vybraných vysoce kvalitních druhů Arabica 40 % 
a Robusta 60 % • pro milovníky silné kávy nebo jako povzbuzení během náročného pracovního dne díky vyššímu  
obsahu kofeinu • vyznačuje se silným aroma a bohatou cremou • vhodná pro espresso či kávové mléčné nápoje, 
ale i na českého turka       
 
  
 

Obj. kód barva  objem (l)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 657 bílá 0,2 100 39,00  35,00
219 658 bílá 0,3 100 69,00  62,00
215 020  průhledná  0,5  50  52,00  48,00

Kelímky plastové

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
212 073 nůž 30,00  27,00
212 074 vidlička 30,00  27,00
212 075 lžíce 35,00  32,00

jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení 

jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení  

jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení  

Obj. kód materiál  rozměr  Cena (Kč/bal.)
210 114 plastový  s oušky 22 cm 175,00  149,00
219 279 papírový  23 cm 138,00  102,00
401 946 papírový nepromastitelný  23 cm 125,00

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/bal.)
219 572 10 x 16 33,00  29,00
219 016 13 x 20 39,00  33,00
219 573 16 x 23 74,00  59,00

SLEVA
10 % !

SKVĚLÁ
CENA ! SKVĚLÁ

CENA !

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
401 942   250 g 120,00
401 943 1000 g 340,00
 

Čerstvě 

pražená káva

i

NOVINKA!

Káva Arabica
čerstvě pražená zrnková káva • 100 % směs různých nejlepších odrůd Arabica • je velmi jemná, lahodná na jazyku 
a můžete si zde vychutnat od čokoládových tónů, karamelových, oříškových až po jemné ovocné • velmi jemná chuť 
espressa a zvlášť vhodná i pro cappuccino a mléčné kávové nápoje           
 
  Obj. kód obsah Cena (Kč/Ks)

401 944   250 g 140,00
401 945 1000 g 480,00

Čerstvě 

pražená káva


