
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. Bonusový program neplatí pro zákazníky  
s individuálním cenovým programem. Obrázky jsou ilustrační. Neručíme za tiskové chyby. Produkty s akční cenou do vyprodání zásob. www.p4o.cz

objednávky na 800 136 328

Kopírovací papír UniCopyKopírovací papír UniCopy
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní 

použití • pro kopírování i tisk • 5 balíků v krabici  

Obj. kód: 118 500 (bal.)

Obj. kód: 421 550 Obj. kód: 421 551 Obj. kód: 421 552

2 krabice = 6 krabic =
 Vaječný 

likér 0,5 l
Nůž na sýr 

+ Hermelín „Král sýrů“ 200 g
Dárková karta OBI 
v hodnotě 500 Kč 

Kopírovací papír Image Business
80 g • formát A4 • 500 listů v  balení • nabízí příznivý poměr kvality a  ceny • doporučován pro tisk 

prezentací • barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • PEFC certifi kace •  5 balíků v krabici

Obj. kód: 401 588 (bal.)

, „ ý g

12 krabic =

SKVĚLÁ
CENA !

 8700Akční cena 
(Kč/bal.)

8900Katalogová
cena (Kč/bal.)

istů v balení • pro každodenní 

i tisk • 5 balíků v krabici 

al.)

 6600Akční cena 
(Kč/bal.)

7900Katalogová
cena (Kč/bal.)
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        Veselé

      Velikonoce

A4

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX



   

tradiční žlutá barva • 100 lístků

formát A4 • karton 120 g • rozměry 220 x 

310 mm • rozměry okna 180 x 100 mm • 10 ks 

v balení (5 barev po 2 ks)

hmotnost 21 g • krystalicky čistá hmota pro dokonalé neviditelné lepení                            

• na všechny druhy papíru, včetně kartonu a fotopapíru • lepí trvale za 60 sekund 

• čistá a  hladká aplikace • obsahuje glycerin pro jemné lepení • neobsahuje 

rozpoušťedla • vzduchotěsný uzávěr pro dlouhou životnost • ideální pro použití 

doma, v kanceláři i ve škole • lehce vypratelná • vyrobeno v ČR

formát A4 • lamino s  efektem UV laku • 

čtyřkroužková mechanika• průměr kroužků 

30 mm • kulatý hřbet • uzávírání na gumičku 

• kapacita 150 listů 

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

1 kus = 
Chladivý/hřejivý gelový 
obklad Nexcare zdarma

10 kusů = 
Čokoláda
Milka 100 g zdarma

5 balení = 
Čokoláda
Toblerone zdarma

Samolepicí bloky Easy SelectSamolepicí bloky Easy Select

Samolepicí bloček Stick‘n žlutýSamolepicí bloček Stick‘n žlutý

Desky s oknem Ordo

Lepicí tyčinka transparentní 21 g

Pořadač čtyřkroužkový Praha
rozměr 76 x 76 mm • silně lepicí barevné bločky • barevné provedení

žlutá, růžová, zelená, modrá • 4 bločky  po 75-ti lístcích

ý
= 

ý/hř jivý geloi ý l
Obálka s drukem Praha

Blok spirálový Praha

Archivační kontejner UB

formát A4 • silný polypropylen 200 mic. 

• uzavírání na klopu s drukem • moderní 

design • 5 ks v balení  

100 listů • bílý bezdřevý linkovaný papír 70g/m2 • obálka 

karton 350g/m2, tisk matné lamino + parciální UV lak

 • dvojitá boční spirála 

vyrobeno z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky • zelený potisk • otvírání seshora • pro uložení a přepravu archivovaných 

dokumentů • možnost stohování • FSC certifi kát • barva hnědá • 10 ks v balení

76 mm

76 mm4 x 75 
lístků

raharahaPrahavý Prvývý Pvý PrPrahaaharahaPraha

oknem Ooknem O

NOVINKA!

d kd k

NOVINKA!

rálový Prálový P

NOVINKA!

NOVINKA!

í 21 gí 21 g

NOVINKA!

NOVINKA!

76 mm

38 mm 76 mm76 mm 51 mm

Obj. kód rozměry v mm  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 534 38 x 51 3 12,90
119 535 76 x 76 1 6,90

Obj. kód formát Cena (Kč/Ks)
119 538 A6 39,00
401 950 A5 59,00
401 954 A4 79,00

  15600Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK

  7700Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

  2000Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

  6900Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK

  2900Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

10ks

Obj. kód rozměry v mm  kapacita  nosnost Cena (Kč/Ks)
126 070 330 x 300 x 240 4 ks arch. krabic 80 kg 57,50
126 071 330 x 300 x 295 4 ks pořadačů 8 cm 90 kg 61,50
126 072 425 x 330 x 300 5 ks pořadačů 8 cm 100 kg 69,90

00
00

10 k ů1010

Obj. kód: 119 470

Obj. kód: 129 542

Obj. kód: 401 968

Obj. kód: 129 561

Obj. kód: 402 035
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2.4 GHz bezdrátová optická myš • unikátní ergonomický 

design pro správné držení • redukuje bolest ruky způsobenou 

dlouhodobým používáním myši • minimalizuje poškození 

karpálního tunelu • dosah až 10 m • rozlišení 1600 DPI • 6 tlačítek 

• napájení 2x AAA baterie • rozměry 103 x 70 x 65 mm

Systém SmartFit® 
vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostředí podle vaší postavy. Změřte si velikost vaší ruky podle obrázku (obrázek je součástí balení), 
zvolte příslušnou barvu 
a nastavte si podložku do nejvhodnější ergonomické polohy.

1 kus = 
Páková řezačka A4-8100  
zdarma

Obj. kód objem  rozměr  Cena (Kč/Ks)
401 963 40 l 39 x 36 x 64 cm  14 990,00 
401 964 60 l 39 x 36 x 83 cm  16 290,00 

si pracovní prostředí podle ší

Myš ergonomická bezdrátová Ergo

Stojan pod monitor MS80B
elegantní stojan pod monitor černo-stříbrné barvy

• výškově nastavitelný do tří poloh

Podpěrka nohou Kensington SoleMate Plus

Obj. kód: 147 005

Obj. kód: 209 320

Obj. kód: 128 026

Obj. kód: 149 506

1 kus = 
Podložka pod myš 
Kensington SmartFit®
zdarma

1 kus = 
Zásobník  Scotch Magic
včetně lepicí pásky 
19 mm x 7,5 m zdarma

  122000Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA + DÁREK

Skartovačka Kobra AF+1 s automatickým podavačem

Křeslo DenverKřeslo Denver

Euroobaly

profesionální skartovačka s automatickým podávacím systémem a samostatným vstupem pro manuální podávání • 

vhodná do středně velkých kanceláří • šíře vstupu 240 mm • kapacita podavače 300 listů • kapacita skartace 9-11 listů 

A4/80g • rychlost skartace 13 listů za minutu • příčný řez 3,9 x 40 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek • 

skartace kreditních karet • stupeň utajení dle NBÚ 3/důvěrné • stroj je vybaven funkcemi pro lepší snadnější obsluhu 

a  spolehlivý výkon s  neomezenou dobou skartace • systém Energy Smart pro nulovou spotřebu energie ve  stavu 

stand-by, aktivuje se po 8 sekundách po ukončení skartace • uhlíkové kalené řezné nože pro vysokou odolnost proti 

opotřebení, bez nutnosti mazání • motor pro práci 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení • 

automatický STOP systém při naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek • automatický zpětný chod zabraňující 

zahlcení stroje papírem 

základní ergonomický doplněk k pracovnímu stolu • zlepšuje držení těla při sezení a ulevuje páteři • praktická aretace 

polohy přispívá ke zvýšení pohodlí • protiskluzová úprava • volitelný sklon až 20° • rozměry 450 × 350 mm (š × h)

Systém SmartFit®

Kensington SoleMate PlusKensington SoleMate Plus
acovnímu stolu • zlepšuje držení těla při sezení a ulevuje páteři • praktická aretace

protiskluzová úprava • volitelný sklon až 20° • rozměry 450 × 350 mm (š × h)

11 ks

40 l 3,9 x 
40 mm

11 ks

60 l 3,9 x 
40 mm

kapacita 
podavače 
300 listů

A CN

D B

A: 107-117 cm
B: 68,5 cm
C: 49 cm
D: 45-55 cm
N: 120 kg

kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem • doty-

kové části (sedák a  opěrák) z  pravé kůže, ostatní části 

čalouněné eco-kůží • houpací mechanismus s  aretací 

v  základní poloze a  nastavitelnou silou protiváhy • 

plynový píst • pevné područky • celoplastová báze • 

barva černá • kolečka: nylon • nosnost 120 kg

formát A4 U • čiré • PP hladké • 80 mic. 

• 100 ks v balení

Skvělá
cena !

Obj. kód:  149 430  černá
Obj. kód:  149 431  hnědá
Obj. kód:  149 432  karbonová

od moniod moni

NOVINKA!

NOVINKA!

vá

ErgoErgogg

SLEVA
10 % !

U
 A4

100 ks

    199000Akční cena 
(Kč/ks)

    222600Katalogová 
cena (Kč/ks)

    13900Akční cena 
(Kč/ks)

    15500Katalogová 
cena (Kč/ks)

  81500Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 52500Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

kskss

P dpěrka nohouPodpěrka nohou KK

me 
m tvář

d

ZMĚŘTE
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Děrovačka SAX 418

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  

objem 500 ml • luxusní krémový, tělový a vlasový šampon 

s kondicionérem • vyvážená receptura a výborná dermální 

snášenlivost pro náročného spotřebitele, praktický pro 

použití ve  wellness • decentní parfemace je vhodná pro 

muže i ženy • dodáváno v praktické láhvi, kterou můžete 

použít přímo nebo ve spojení s držákem  

děruje až 25 listů najednou • kovová • protiskluzová úchopová část 

• ukazatel středu děrování • posuvný příložník na formáty A6 až A4 

• rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Zvýrazňovač 601/604
klínový hrot •  šíře stopy 1 - 4  mm • fl uorescenční inkoust •  štíhlé 

příjemné tělo • víčko s klipem • sada 6 kusů

1 kus = 
Čokoládová
tyčinka 3BIT zdarma

3 kusy = Tekuté 
mýdlo Fa zdarma

3 kusy = 
Tekuté mýdlo
Fa zdarma

Univerzální lepidlo Loctite 60sUniverzální lepidlo Loctite 60s

Sanytol univerzální

Sidolux čistič na podlahy

Cleamen neutralizátor pachů

y

Vt řVteři

hmotnost 15 g • rychlé a  extra pevné univerzální lepidlo vhodné na  všechny 

materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla a  syntetických 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     

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a  virů                            

• neobsahuje chlór • čistí a dezinfi kuje plochy tím, 

že ničí škodlivé mikroby • vhodné na  všechny 

plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sanitární 

zařízení, dřezové sifóny, plastové a porcelánové 

předměty • zanechává plochy lesklé a celou vaši 

domácnost provoněnou svěží a příjemnou vůní  

• biologicky odbouratelné

objem 1 l • univerzální čistič na podlahy • nezanechává šmouhy 

• lehce odstraňuje veškerou špínu a  nečistoty • zanechává 

dlouhotrvající svěží vůní • změkčuje vodu      

objem 1 l • neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru 

• vhodný jako osvěžovač vzduchu na  toaletách, v  jednacích 

místnostech a  pohlcovač pachů v  kabině auta • účinně rozkládá 

pachy a zanechává svěží vůni • používá se s rozprašovačem nebo 

jako přídavek do věder k mopování nebo vytírání • prostředek se 

zcela odpaří, nezanechává zbytky ani skvrny     

Obj. kód: 401 672

  12900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

NOVINKA!

SLEVA
15 % !

l univerzl univerz

SLEVA
15 % !

/
uorescenční inkoust •  štíhlé 

usů

p

Obj. kód:  170 195  černá
Obj. kód:  172 044  červená
Obj. kód:  172 045  modrá

Obj. kód:  170 095  Originál
Obj. kód:  170 238  Power Flex Gel 

Obj. kód:  401 086  sprej     500 ml
Obj. kód:  401 087  láhev 1000 ml

Obj. kód:  401 852  silver    
Obj. kód:  401 853  gold

Obj. kód:  198 255  typ  601    
Obj. kód:  198 227  typ  604

Obj. kód:  401 035 Marseillské mýdlo
Obj. kód:  401 360 Marseillské mýdlo citron
Obj. kód:  401 361 Japanese Cherry

část 

ž A4 

arma

rná
rvená
odrá

až 25 listů

 26900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 6900Akční cena 
(Kč/ks)

170 095 DÁREK  7900Akční cena 
(Kč/ks)

170 238 DÁREK

čistič nčistič n

SLEVA
15 % !

hy

vá 

en neutraen neutra

SLEVA
15 % !     4900Akční cena 

(Kč/ks)

    5800Katalogová 
cena (Kč/ks)

     7900Akční cena 
(Kč/ks)

    9400Katalogová 
cena (Kč/ks)

     6200Akční cena 
(Kč/ks)

    7300401 852 Katalogová 
cena (Kč/ks)

    10100Akční cena 
(Kč/ks)

    11900Katalogová 
cena (Kč/ks)

    6700Akční cena 
(Kč/ks)

    7900401 853 Katalogová 
cena (Kč/ks)

Obj. kód označení  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 515 101/201 jarní 197,00  167,00
310 516 102/202 polární 197,00  167,00
219 259 302/402 svěží 204,00 173,00

Profesionální 
čistící prostředek

  5900Akční cena 
(Kč/ks)

601 5+1 ZDARMA

  8500Akční cena 
(Kč/ks)

604 5+1 ZDARMA
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