
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: 421 118 Obj. kód: 421 528 Obj. kód: 421 530Obj. kód: 421 529

3 krabice =
       Víno 0,7l            Kalendář 
                                   nástěnný

ADATA PowerBank 
A10050 

Taška na 
 notebook 13,3“  

 Brašna na 
     notebook 15,6“   

10 krabic = 25 krabic =

SKVĚLÁ
CENA !

externí baterie pro mobil/tablet 10050mAh, 3,1A elegantní design • precizní zpracování • vysoka kvalita a odolnost při nízké váze  

TOP NABÍDKA
září - říjen 2017
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Veškeré uvedené hodnoty objednávek

bez DPH. Na objednávku uveďte prosím 

objednací kód vybraného dárku. Pokud jej 
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VYBERTE SI SVŮJ DÁREK 

PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!
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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 369s

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

Ovocné pivo 5

,
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OBJEDNÁNÁVÁVÁVKVKKAKAA NNADD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:

Plážový paraván  samorozkládací - 421 527

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

aktakt
Pivo soudek 5 l  (dle akktuální nabídky)yy

k

LETNÍ
NABÍDKA1. 7. – 30. 9. 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 
 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 296Tác 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 526Ovocné 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 527Pivo soudek 5 l  (dle aktuální nabídky)- 421 201 

Plážový paraván  s
Pivo soudek 5 l  (dle ak

Ovocné pivo 5

ktuální nabídky)
k

,

Sledujte 
kvartální nabídku 
na www.p4o.cz        

 6500Akční cena 
(Kč/bal.)

AKČNÍ CENA

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.)

INKJET FAXCOPYLASER
 8100Akční cena 

(Kč/bal.)

8600Katalogová
cena (Kč/bal.)

Kalendáře 
a diáře 2018

Vše na e-shopu www.p4o.cz

nebo 

nebo 



  

formát A5 • linkovaný zápisník • 90 g • optická bělost • boční spirálová vazba • 90 listů • polypropylenové desky • 

plastová záložka

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

2 kusy = 
Čokoláda Milka 
100 g  zdarma

2 kusy = 
Čokoláda Milka 
100 g  zdarma

Diář denní Ctirad s výsekem manager A5 Diář denní Ctirad s výsekem manager A5 

Samolepicí blok 2028 A včetně značkovacích bločků

Samolepicí blok 2028 NP

Samolepicí blok mini

Zápisník Oxford Woman A5Zápisník Oxford Woman A5
jemný hladký materiál s  lesklým povrchem • ražba • oboustranná pěnová výplň desek • obšití v  barvě potahu • 

magnetická přezka • poutko na  tužku • 3 vnitřní kapsy • záložka • krémový papír • Informační stránky obsahují: 

indexový výsek • sobota a neděle zvlášť na stránce • osobní záznamy • tabulkový kalendář 2018 a 2019 • plánovací 

kalendář 2018 • místo na poznámky • časové rozmezí: 6:00 - 22:00 hodin • kalendárium:  české jmenné  • měsíční fáze 

• roční období • letní a zimní čas • dny a měsíce ve 4 jazycích: CZ, SK, ANG,D    

100 g  zdarma

S

ama

100 g  zdarmaama

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
183 877 modrý 549,90  439,90
183 878 bordó 549,90  439,90
183 879 hnědý 549,90  439,90
183 880 tm. zelený 549,90  439,90

Obj. kód: 401 962

Obj. kód: 401 961

Obj. kód: 112 021

Obj. kód: 113 015

1 kus = 
Roller Pilot 
Choose zlatý 
zdarma

 10900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

0,  439,90,

25,3 mm

76 mm

76 mm

51 mm

76 mm

76 mm

76mm

51mm

3 x 50 
záložek

3 x 50 
lístků

450
lístků

400
lístků

rozměry 76 x 76 mm • 3 x 50 lístků  / rozměry 25,3 x 76 mm • 3 x 50 záložek

rozměry 51 x 51 mm • citronové barvy • 400 lístků 

rozměry 76 x 76 mm • zářivě neonové barvy 

• barevné provedení odstíny růžové, žlutá, 

oranžová, zelená • 450 lístků

PP

icí blokicí blok

NOVINKA!

NOVINKA!
2 kusy = 
Džus Relax 100% 1l 
zdarma

ěryy 2525,3 , x 76 mm • 3 x 50 záložek

tků 

 11900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 18900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 9700Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

produkty zařazené do kampaně najdete na 
www.p4o.cz

UMĚNÍ ARCHIVAVV CE SNADNÉ JAKO 
 

MALOVÁNÍ PODLE ČÍSEL

1

2

3

Kampaň trvá: 1. 9. 2017 - 31.12. 2017
    (nebo do vyčerpání zásob dárků)

SBÍREJTE BODY!

UMĚNÍ ARCHIVACE

KUPUJTE VYVV BRANÉ
VÝROVV BKYKK ESSELTELL :

SBÍREJTE 
BODYDD :YY

ZÍSKEJTE 
ODMĚNU:

DÁREK!

včetně znvčetně zn

SLEVA 
20 % !

Více informaci na:
www.esselte.com/art

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

ČESKÝ TĚŠÍN | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | PLZEŇ | PRAHA | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PARTNER CZECH s.r.o., Lipová 1986, 737 01 Český Těšín, Tel.: 558 745 201, Fax: 558 711 660, E-mail: partner@p4o.cz
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Spolu dáváme 

  nápadům tvář

Skartovačka Kobra AF+1 s automatickým podavačem

Laminátor PEAK PI 320 INSTANT 

Obálka s drukem Geo City

Euroobal na katalogy PVC

Gelové pero EnerGel BL77Gelové pero EnerGel BL77

Kuličkové pero MooiKalkulátor MS 20NC

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

vhodná do středně velkých kanceláři • 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 

stylový elegantní design a  vysoká spolehlivost • pro laminaci do  formátu A3 • pracovní šíře 330 mm • maximální 

tloušťka laminovací fólie 125 mic. • laminace za tepla i studena • technologie 4 válců, z toho 2 vyhřívané • rychlost 

laminování 550 mm/min • nahřátí válců do 45 vteřin • energeticky úsporný režim • světelná signalizace 

připravenosti • zpětný chod • rozměry 123 x 470 x 146 mm • hmotnost 2,8 kg   

formát A4 • silný polypropylen 200 mic. 

• uzavírání na klopu s drukem • moderní 

design • 5 ks v balení

stolní kalkulátor • velký 12-ti místný displej • výpočet 

daně, procent, měny • výpočet odmocniny • tlačítko 

+/- • opravné tlačítko • označení řádu – tříčislicové 

čárky • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 

120 g • rozměry 149,5 x 104,5 x 22,1 mm

me 
m tvář

Obálka s drukem GObálka s drukem G

1 kus = 
Aperol + Prosecco  
zdarma

1 kus = 
2 balení (200 ks) 
laminovací fólie 
antistatické A4/80g     
zdarma

6 kusů = 
Stojánek Porta book 
mini zdarma

10 kusů = 
Birell ovocný  zdarma

10 kusů = 
Žvýkačky Orbit zdarma

1 kus =

10 k sů =0 k ůk ů

6 kusů = 
Stojá
6 kusů =

10 k ů

5 ks

10 ks

hřátí válců do 45 vteřin e e get c y úspo ý e světe á sigg a acce 

měry 123 x 470 x 146 mm • hmotnost 2,8 kg  

s) 

A4

A4

Obj. kód: 159 374
Obj. kód: 159 375

Obj. kód: 401 965

279000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 2000Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

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 F-typ Parker • modrý inkoust • stopa 0,7 mm • celokovové kuličkové pero • stiskací mechanismus • 

vhodné pro reklamní potisk 

Obj. kód: 401 966 Londýn
Obj. kód: 401 967 Paříž
Obj. kód: 401 968 Praha 
Obj. kód: 401 969 Řím

Obj. kód: 196 016 
Obj. kód: 196 017 
Obj. kód: 196 018 

Obj. kód: 199 541
Obj. kód: 199 540
Obj. kód: 199 539
Obj. kód: 199 538
 

11 ks

40 l 3,9 x 
40 mm

11 ks

60 l 3,9 x 
40 mm

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 

ANTANT

NOVINKA!

NOVINKA!

na katal na kata

NOVINKA!

SLEVA 
25 % !

výpočet

tlačítko

čislicové

motnost 

    27700Akční cena 
(Kč/ks)

    36900Katalogová 
cena (Kč/ks)

PVCPVC

10–15 mm

10–15 mm

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
123 134 bez klopy 19,90
125 038 s klopou 26,00

formát A4 • multiperforace • rozšířená kapsa • 

tloušťka zakládaného dokumentu 10-15 mm • 

extra silná PVC fólie 180 mic. • 10 ks v balení

12 ks

 5900Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 1790Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

kapacita 
podavače 
300 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 TennesseeŽidle Tennessee
kancelářská židle s  prodyšným opěrákem • vysoký opěrák • pevné 

područky v ceně • houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy 

a  aretací v  základní poloze • bederní opěrka • ocelová chromovaná 

báze • plynový píst • kolečka na měkké povrchy • černá síťovina a látka 

na sedáku • nosnost 120 kg

3+1 
ZDARMA!

SLEVA
10% !

SLEVA
15% !

SLEVA
15% !

SLEVA
15% !

Obj. kód: 401 149

Pohlcovač vlhkosti a zápachu CeresitPohlcovač vlhkosti a zápachu Ceresit
revoluční systém pohlcování 

vzdušné vlhkosti a zápachu • 

stop plísním, srážením vodní 

páry, zatuchlému vzduchu, 

zničenému nábytku, alergiím 

a pocitu chladu • funguje bez 

elektrické energie • náhradní 

náplň obsahuje 2 tablety 

• životnost každé je cca 2 

měsíce

Odpadkové pytle Odpadkové pytle 

vyrobeno z prvotřídní fólie  

15 balení = 
Set pro hospodyňky
(alobal, potravinová fólie, 
papír na pečení, 
mikrotenové sáčky)

zdarma

6 kusů = 
Tekuté 
mýdlo Fa 
zdarma

Lepicí guma Gumfi x

Lepidlo Chemoprén 

lepicí guma • lepí hladké plochy, tapety, sklo, 

kov • nezanechává stopy a je znovu použitelná 

• praktický pomocník v každé domácnosti, 

kanceláři a škole • obsahuje 84 ks předsekaných 

čtverečků   

objem 50 ml • lepí většinu materiálů • Univerzál na 

pevné spoje • Extrém na zatěžované spoje 

Obj. kód: 172 017

Obj. kód: 218 133

Lepicí tyčinka Kores 20 g
lepí papír a karton • vodou omyvatelné • obsahuje 

glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla • 

vyrobeno v ČR

Obj. kód: 170 087

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

opěrák • pevné 

m síly protiváhy

vá chromovaná 

 síťovina a látka 

    138000Akční cena 
(Kč/ks)

   153500Katalogová 
cena (Kč/ks)

    4000Akční cena 
(Kč/ks)

   4700Katalogová 
cena (Kč/ks)

Obj. kód typ Cena (Kč/Ks)
170 083 Univerzál 49,00
170 084 Extrém 52,00

 3100Akční cena 
(Kč/ks)

3+1 ZDARMA

Obj. kód druh  obsah  Cena (Kč/Ks)
216 100 komplet Aero přístroj a 1ks náplně 343,00  291,00
401 970 náplň relaxační levandule 2 ks x 450 g 264,00  224,00

•

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

35 l

60 l 110 l

150 l

ňňk

2
vrstvy

100 m

19
0 

 m
m

    5700Akční cena 
(Kč/ks)

    6700Katalogová 
cena (Kč/ks)

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

Utěrka v roli Karina XXL

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

dvouvrstvá, papírová • bílá • s perforací • 100 m návin 

• šíře 190 mm • průměr dutinky 60 mm • vnitřní 

i vnější odvíjení • 1role XXL = 10 standardních rolí   

Obj. kód: 401 086
Obj. kód: 401 087

sprej 500 ml
láhev 1000 ml

Sada sprej + láhev = 
Dezinfekční 
hydratační 
mýdlo 
Sanytol 250 ml 
zdarma 9400

401 086 sprej
Akční cena 
(Kč/ks)

11900
401 087 láhev

Akční cena 
(Kč/ks.)


