
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 Image VolumeKopírovací papír Image Volume
80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro 

vícenákladový tisk a kopírování • ideální pro potřeby 

interní komunikace • 5 balíků v krabici

Obj. kód: 401 326 (bal.)

Obj. kód: 421 519 Obj. kód: 421 201 Obj. kód: 421 434

3 krabice = 8 krabic =
Rychleschnoucí ručník 

40 x 80 cm
Pivo 

soudek 5 l 
Selfie sada Pro Smile

12 krabic =

SKVĚLÁ
CENA !

selfie tyč 
super lehká hliníková tyč • univerzální šířka 
mezi 5,5 cm a 8 cm, extra silné a pevné sevření 
• možnost připojení zařízení vodorovně nebo 
svisle • složená má 24 cm, rozložená 73 cm  

dálkový ovladač Bluetooth 
verze 3.0 • kompatibilní 
s  IOS a  Android • operační 
vzdálenost až 10 m • poutko 
na zápěstí

bluetooth ovladač 

stojan (trojnožka) 

obal (taštička)

super robustní a stabilní stojan, 
adaptabilní na  jakémkoliv 
terénu • rozměry: 195 x 45 x 
35 mm • super lehký: 105 g    

pojme všechny díly selfi e sady • 
rozměry: 28 x 9 cm

velmi lehký a rychleschnoucí ručník z vlákna 
Microfi bre s  odnímatelnou sponou • zabírá 
cca o 80% méně místa než klasický ručník • 
vhodný pro cestovatele, turisty i sportovce • 
zabalený v praktickém obalu

TOP NABÍDKA
květen - červen 2017         Spolu 
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Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou 

bez DPH. Na objednávku
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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 515kk

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
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OBJEDNÁNÁVÁVÁVKVKKAKAA NNADD 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-

s s ožností změny barev sada 3 ks 421 518

JARNÍ
NABÍDKA1. 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!!!
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OBJEDNÁVKA NAD 2000 Kč  bez DPH - výběr z dárků:Coca Cola 0,33l plech 2ks - 421 296Loupač na česnek 13cm silikonový - 421 514Náplasti 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 443Svítící bezpečnostní pásek - 421 515

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

 

Set vín bílé a červené - 421 115Skleněná čajová konvice Lamart 1,1 l   - 421 516

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:Lis na citrusy Sencor - 421 517Dálkově ovládaná LED svíčka z přírodního vosku s možností změny barev-sada 3 ks - 421 518
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ožností změny barev sada 3 ks  421 518

Sledujte 
kvartální nabídku 
na www.p4o.cz        

 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

AKČNÍ CENA

Zapojte se do soutěže 
Image Impact rozdává... 

Kopírovací papír Xerox Transit
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní 

použití • pro kopírování i  tisk • bezproblémová 

průchodnost stroji • 5 balíků v krabici

Obj. kód: 112 068 (bal.)

VELKÝ VÝBĚR DÁRKŮ 
za Vaši objednávku více 
na www.p4o.cz

INKJET FAXCOPYLASER  8100Akční cena 
(Kč/bal.)

8600Katalogová
cena (Kč/bal.)

p cz
ku více

33 kk bi3

pro cest
ný v praktickém o

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. NNárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. Bonusový program neplatí pro zákazní
s individuálním cenovým programemem. Obrázky jsou ilustrační. Neručíme za tiskové chyby. Produkty s akční cenou do vyp

Obj. kód: 421 519 Obj. kód: 421 201

dádálklkovovýý ovovlaladadačč BlBlueuetotootothh 
verze 3.0 • kompatibilní 
s  IOS a  Android • operační 
vzdálenost až 10 m • poutko 
na zápěstí
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rozměr 76 x 76 mm • mix barev • 450 lístků  

rozměr 76 x 76 mm • silně lepicí bločky • barevné 

provedení červená, neonová zelená, středozemní 

modrá • 90 lístků v bločku • 6 bločků v balení

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

10 kusů = 
Coca Cola 
330 ml plech
zdarma

10 kusů = 
Pivo Pilsner Urquell 
330 ml plech            
zdarma

Pořadač kroužkový neprůhlednýPořadač kroužkový neprůhledný

Box tříklopý neprůhledný s gumou

Mapa tříklopá neprůhlednáMapa tříklopá neprůhledná

Samolepicí blok 2030-USamolepicí blok 2030-U

formát A4 • extra silný neprůhledný 

polypropylen 600 mic. • průměr 

kroužků 15 mm • šíře hřbetu 2 cm • 

kroužková mechanika • kapacita 70 

listů • potiskovatelné

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
122 160 modrá 2 37,00
122 161 růžová 2 37,00
122 162 žlutá 2 37,00
122 163 černá 2 37,00
122 164 modrá 4 42,00
122 165 růžová 4 42,00
122 166 žlutá 4 42,00
122 167 černá 4 42,00

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
122 168 modrá 59,00
122 169 růžová 59,00
122 170 žlutá 59,00
122 171 černá 59,00

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
122 172 modrá 35,00
122 173 růžová 35,00
122 174 žlutá 35,00
122 175 černá 35,00

SLEVA
15 % !

Samolepicí bloky Bora Bora

76 mm 76 mm

450
lístků

Obj. kód: 119 472

Obj. kód: 119 311

2 kusy 119 311 
nebo   119 310 = 
Gel dezinfekční 
na ruce 3M
Nexcare 75 ml
zdarma

2 kusy = 
Náplasti 3M 
Spofaplast rodinné, 
24 ks v balení 
zdarma

 18900Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK
42,0042,00,

76 mm 76mm
6 x 90 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

rozměr 76 x 76 mm  • silně lepicí bločky • barevné 

provedení neonová oranžová, fuchsiová, středozemní 

modrá • 90 lístků v bločku • 6 bločků v balení

formát A4 • rozměry 326 x 246 x 30 mm • neprůhledný 

polypropylen 600 mic. • zajišťovací gumička • potiskovatelné

formát A4 • rozměry 320 x 247 x 5-30 mm 

• fl exibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • 

tříklopá • neprůhledný polypropylen 400 mic. 

• zajišťovací gumičky • potiskovatelné 

1000 ks v balení

Samolepicí bloky BangkokSamolepicí bloky Bangkok

Obálky samolepicí Obálky samolepicí 

Obj. kód: 119 310

 29300Akční cena 
(Kč/bal.)

119 311

 29300Akční cena 
(Kč/bal.)

119 310

Obj. kód formát  rozměry (mm)   Cena (Kč/bal.)
112 169 C6 114 x 162 290,00  246,00
112 176 DL 110 x 220 370,00  314,00
112 173 DL s okénkem 110 x 220 430,00  365,00
112 165 C5 162 x 229 490,00  416,00

NOVINKA!

NOVINKA!

10 kusů = 
Coca Cola 
330 ml plech
zdarma NOVINKA!

DL
110 x 220 mm

DL s okénkem
110 x 220 mm

C6
114 x 162 mm

C5
162 x 229 mm

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Závěsné kapsy Esselte - elegantní zakládání
Díky praktickým balením jsou vždy všechny kapsy  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Již žádné rozsypané kapsy Balení šetří místo Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná 
manipulace

Závěsné kapsy balené v krabicích Závěsné kapsy At hand

x

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Euroobaly v krabiciEuroobaly v krabici Sešívačka F30Sešívačka F30

Korekční strojek Dominic

Fotopapír Epson Premium Glossy

Desky s klipem DURACLIP®

Tarifold závěsný držák komplet

formát A4 U • čiré • balené v krabici  • 100 ks v balení sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a  26/6 • kombinace kovu 

a  odolného ABS plastu • funkce plochého sešívání - úspora                         

30 % místa při zakládání dokumentů • záruka 5 let na  funkční 

vady

šíře 5 mm • jednorázový recyklovatelný korekční 

strojek • silně kryjící • bez chemických rozpouštědel 

• mix barev  

vysoce kvalitní lesklý bílý fotografi cký papír pro inkoustové tiskárny • 

gramáž 255 g/m2 zaručuje nejlepší výkon a  životnost pro profesionální 

použití • promo balení 1 + 1

formát A4 • plastové desky se sponou ze speciální oceli • průhledná přední a barevná zadní 

strana • vhodné pro archivaci a  prezentaci neděrovaných dokumentů • snadné a  rychlé 

zakládání a vyjímání dokumentů • prodloužená záruka na klip 5 let

kompletní celokovový držák dodávaný s  10ti 

kapsami A4 v  barevném mixu • zarážky stojanu 

udrží otevřené kapsy na  požadovaném místě • 

barva šedá RAL 7035 • prodloužená záruka 10 let

me 
m tvář

Obj. kód: 401 644     55 mic.
Obj. kód: 126 091  105 mic.

1 bal. = 
Žvýkačky 
Orbit  zdarma

1 kus = Euroobaly 
AT Hand A4 
v praktické kartonové 
krabičce  zdarma

1 bal. = 6 x 500 ml 
Pilsner Urquell zdarma

1 b l

íí

 14900Akční cena 
(Kč/bal.)

401 644100 ks

U
 A4

 28300Akční cena 
(Kč/bal.)

126 091

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 017 černá 264,00
179 324 červená 264,00
179 333 modrá 264,00
179 325 zelená 264,00
179 326 žlutá 264,00
179 327 bílá 264,00

až 30 listů

Rapid Strong 

24/6, 26/6

bal 6 x 500 m

A4

záruka na klip 5 let

Obj. kód kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
127 018 30 listů černá 30,90
127 019 30 listů červená 30,90
127 020 30 listů modrá 30,90
127 021 30 listů zelená 30,90
127 022 30 listů žlutá 30,90
127 023 60 listů černá 35,60
127 024 60 listů červená 35,60
127 025 60 listů modrá 35,60
127 026 60 listů zelená 35,60
127 027 60 listů žlutá 35,60

závěsnýzávěsný

3+1
ZDARMA!

r Epsonr Epson

3+1
ZDARMA!

Obj. kód návin  Cena (Kč/Ks)
171 187 8 m 29,00
171 231 12 m 32,00

návin 8 m

návin 12 m

Obj. kód: 169 021

Obj. kód: 401 922  
rozměr 10 x 15 cm / počet listů 2 x 40

Obj. kód: 401 923  
rozměr 21 x 29,7 cm počet listů 2 x 15

119000Akční cena 
(Kč/bal.)

DÁREK

 29900Akční cena 
(Kč/bal.)

401 922  39900Akční cena 
(Kč/bal.)

401 923
401 922

Promo balení 80 listů 

za cenu 40 listů

401 923

Promo balení 30 listů 

za cenu 15 listů

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Židle Wonder largeŽidle Wonder large
kancelářská židle s vysokým opěrákem • černá síťovina kombinovaná 

s  potahovou látkou • houpací mechanismus s  aretací v  základní 

poloze a nastavením síly protiváhy • černá potahová látka s proužkem 

• ocelová chromovaná báze • plastové područky s možností odklopení 

vzad zahrnuty v  ceně • plynový píst • kolečka na  měkké povrchy • 

nosnost 120 kg

Cleamen neutralizátor pachů
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: 219 259  sanitární    302/402
Obj. kód: 310 515  jarní        101/201
Obj. kód: 310 516  zelený čaj  102/202

SKVĚLÁ 
CENA !

A CN

D B

A: 109-117 cm
B: 62 cm
C: 51 cm
D: 45-53 cm
N: 120 kg

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
209 401 červený proužek 2153,00  1990,00
209 403 bílý proužek 2153,00  1900,00

Profesionální osvěžovač 

a neutralizátor pachů

    18400Akční cena 
(Kč/ks)

    21700Katalogová 
cena (Kč/ks)SLEVA 

15 % !

Obj. kód: 310 412

Pěnové mýdlo Tork pro zásobníky S4Pěnové mýdlo Tork pro zásobníky S4
objem 1 l = 2500 dávek • jemné pěnové mýdlo • pro zásobník (310411) • při 

použití pěnového mýdla jedna dávka = umytí

2 500 dávek 

 28700Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

12 kusů = 
Zásobník Tork 
na pěnové mýdlo 
S4 zdarma

12

= 
k T kk

Jemné papírové ručníky Tork Matic® v roli bíléJemné papírové ručníky Tork Matic® v roli bílé
pro zásobník H1 (215047) • jemný hygienický papír vysoké kvality šetrný k rukám pro lepší komfort při používání • 

dvouvrstvý • barva bílá s šedou ražbou se vzorem listů • délka role 150 m • 600 útržků na roli • recyklovaný materiál  

• 6 ks v krabici

Obj. kód:  401 924

6 kusů = 
Haribo želé 
200 g zdarma  22400Akční cena 

(Kč/ks.)

DÁREK

Pronto 400 mlPronto 400 ml
objem 400 ml • odstraní skvrny a mastnotu ze všech povrchů (dřevo, umělá 

hmota, sklo) • dlouhodobý antistatický účinek

Obj. kód: 401 925 proti prachu
Obj. kód: 401 926 na dřevo

SKVĚLÁ 
CENA !  9900Akční cena 

(Kč/ks)

SKVĚLÁ CENA

Cleamen na trouby a grilyCleamen na trouby a grily
1 l • určen na odstraňování připálenin z pečících trub, 

grilů a digestoří, skla krbových kamen apod.  

Obj. kód: 310 587

1 kus = 
Isolda krém 
na ruce zdarma

k

Profesionální čistící 

prostředek

 15400Akční cena 
(Kč/ks.)

DÁREK

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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