
objednávka nad 7000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

vyberte si dárek 
k vaší objednávce

Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH. Na objednávce  uveďte 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 dárek podle sVé objednáVky!

Objednávejte na  www.p4o.cz

www.p4o .cz

Sada cyklo světel Solight
421 653

Svíčka proti komárům 
ve skle  -  421 625

Pivo Pilsner Urquell 500 ml 
plech (4 ks) - 421 485

Jar kapsle do myčky
 45 ks  -  421 655

Diffuser Bolsius 45 ml 
421 652

Svíčka konvička 
válec 60 x 110 mm

421 650

objednávka nad 2000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

objednávka nad 4000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

objednávka nad 10000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Coca Cola 330 ml 
plech (2 ks)  -  421 296

Humr evropský je mořský korýš. Dosahuje 
délky do 60 cm, váhy několika kilogramů 
a stáří až 30 let. Pravé silnější klepeto bývá 
opatřené krátkými kuželovitými zuby. Slouží jako 
louskáček k drcení velmi tvrdé kořisti, zvláště 
lastur. Levé klepeto je štíhlejší a má na obou 
čelistech úzké ostří, kterým ustřihuje kusy 
z větší kořisti.

Pokladnička keramická 
prasátko 115 x 90 mm 

421 651

Vlhčené ubrousky 
antibakteriální 120 ks

421 654

 JARNÍ NABÍDKA
1. 4. - 30. 6. 2022

Zápich dřevo ptáček 
v domečku (1 ks)  -  421 649

NA VLNě 
VÝHODNÝCH NÁKUPŮ!



  Objednávejte na  www.p4o.cz

Rýžovar SENCOR 1000SS

Žehlička cestovní SENCOR 1050GR

Zahradní hadice REHAU

obj. č.  421 647
Obj. kód  401 588

Obj. kód.  119 505

obj. č.  421 511

obj. č.  421 648

cestovní napařovací žehlička • výkonný 
parní systém se sílou páry 20 g/min 
• keramická žehlící plocha • sklopná 
rukojeť umožňuje snadné uložení • mož-
nost vertikálního napařování • příkon 
1100 W • délka přívodního kabelu 1,9 m 
• rozměr 203 x 96 x 90 mm • hmot-
nost 750 g

délka 25 m • průměr 13 mm 
• tlak 30 bar • tlakově odolná 
a tvarově stabilní • vysoká flexi-
bilita a tepelná odolnost • barva 
červená • hmostnost 1,97 kg

Dárky na výběr za NákUp pApíRU 

speciální hrnec na vaření rýže • pracuje 
na principu vaření v páře • objem 1 l (pro pří-
pravu 800 g rýže) • vhodný pro přípravu všech 
druhů rýže včetně rýže na Sushi • vnější plášť 
z nerezu • automatické vypnutí po dovaření 
a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži 
teplou až 6 hodin) • snadné čištění (vyjíma-
telná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem) 

Tonery Armor
Ke každému laseroVému toneru
značky armor  od nás obdržíte

 

 Energetický nápoj 
Red Bull 
zdarma

vždy vám MÁME CO NABÍDNOUT
Kopírovací papír Image Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • nabízí příznivý 
poměr kvality a ceny • doporučován pro tisk prezentací 
• barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky 
• PEFC certifikace •  5 balíků v krabici

COPY INKJETLASER FAX DUPLEXCOPY INKJETLASER FAX DUPLEX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY
VÍCE

NÁKLAD

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

Kopírovací papír Data copy 
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • kvalitní papír 
s vysokou bělostí a hladkostí  • vhodný pro tisk barev-
ných prezentací a reportů, stejně tak i pro každodenní 
komunikaci a velkoobjemový tisk • skvělé výsledky 
na všech laserových a inkoustových tiskárnách • FSC 
certifikace a známka EU Ecolabel • 5 balíků v krabici  

COPY INKJETLASER FAX DUPLEXCOPY INKJETLASER FAX DUPLEX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY
VÍCE

NÁKLAD

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

A4

A4

při kOUpi 20 kRAbiC 
DáREk DlE výběRU 

při kOUpi 18 kRAbiC 
DáREk DlE výběRU 

kopírovací papír image volume
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro vícenákladový tisk a kopíro-
vání • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici

A4

Samolepicí blok 653/654/655
tradiční žlutá barva • 100 lístků (typ 653 - 3 x 100 lístků)

DáREk  
při koupi 4 balení
Balzám na rty se zrcátkem

DáREk  
při koupi 2 balení
Rozložitelný materiál pro výrobu 
květináče se semínky petúnie 
nebo bazalky.

Samolepicí značkovací bloček post-it

papírový • snímatelný • popisovatelný • zá-
řivě neonový • vhodný pro značení textu

Obj. kód typ  rozměr (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
119 397 670/10 12,7 x 44,4 10 x 50 lístků 165,00
110 028 670/5 15 x 50 5 x 100 lístků 120,00
110 029 671/3 25 x 76 3 x 100 lístků 115,00

Obj. kód typ  rozměr (mm)   Cena (Kč/bal.)
110 020 653 38 x 51 63,00
110 026 654 76 x 76 47,00
110 027 655 76 x 127 62,00

15 mm 50 mm

25 mm 76 mm

38 mm 51 mm3 x 100
lístků

76 mm 76 mm100
lístků

127 mm 76 mm

12,7 mm 44,4 mm

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Obj. kód.  401 326

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Aktuální cena
na www.p4o.cz 



Pořadač pákový No. 1 celoplastový

 Cena (Kč/Ks)
 97,00

formát A4 • celoplastový • nová páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický 
tvar páky pro pohodlné uchopení • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti 
náhodnému otevření • kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek  • záruka na mechaniku 3 roky

 

kroužkový záznamník Metallic
karisblok •  kroužková mechanika •  materiál PVC •  100 linkova-
ných listů • všestranné použití • metalické barvy

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
119 741 A5 zlatá   99,00
119 742 A5 stříbrná   99,00
119 743 A5 měděná   99,00
119 744 A4 zlatá 159,00
119 745 A4 stříbrná 159,00
119 746 A4 měděná 159,00

100 listů

A5

A4

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 chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

NEUSTálá INOVACE SORTIMENTU Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Samolepicí bloček kraft
přírodně hnědá barva • 100 lístků

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
119 759 76 x 51 11,00
119 760 76 x 76 12,00
119 761 76 x 127 19,00

100 lístků76 mm

76 mm

51 mm

76 mm

76 mm 127 mm

Samolepicí bloček kraft na paletce
rozměr 76 x 76 mm • přírodně hnědá barva a pastelové barvy • na dřevěné paletce • 400 lístků 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 762 hnědá 99,00
119 763 hnědá a pastelová 99,00

400 lístků76 mm

76 mm

blok spirálový Metallic
60 listů • linkovaný • dvojitá boční spirála • gramáž papíru 70 g/m2 
• plastové desky • metalické barvy

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
119 747 A5 zlatá 64,00
119 748 A5 stříbrná 64,00
119 749 A5 měděná 64,00
119 750 A4 zlatá 99,00
119 751 A4 stříbrná 99,00
119 752 A4 měděná 99,00

60 listů

A5

A4

NOVINKA!

NOVINKA! NOVINKA!

NOVINKA!

4+1
ZDARMA!

DáREk  
při koupi 1 kusu
Samolepky Z-Design, 1 bal., 
mix motivů



NOVINKA!

NOVINKA!

kalkulátor ECO 450
velký 12místný LCD displej • nastavitelný sklon displeje • šetrný 
k životnímu prostředí • vyroben ze 70 % z recyklovaných plas-
tů • funkce Grand Total, Mark Up • korekční tlačítko • nastavení 
počtu desetinných míst •  solární napájení •  hmotnost 183 g 
• rozměry 184 x 132,5 x 34 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 338 245,00  196,00

SLEVA  
20%!

  Objednávejte na  www.p4o.cz

vždy vám MÁME CO NABÍDNOUT

Spisové desky s ražbou a kulatými rohy
formát A4 • materiál polypropylen • opatřeny ražbou 
pro snadný popis • černá tkanice • kulaté rohy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 759 červená  25,00
129 760 žlutá  25,00
129 761 tyrkysová 25,00

A4

Obálka plastová s drukem Electra
zavírání na klopu s drukem • materiál velmi kvalitní 
průhledný polypropylen 220 mic. • 5 ks v balení

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 330 DL  modrá 20,00  16,00  
129 331 DL  zelená 20,00  16,00
129 690 DL šedá 20,00  16,00
129 332 DL  růžová  20,00  16,00
129 334 A5  modrá 22,00  17,60
129 335 A5  zelená 22,00  17,60
129 691 A5 šedá 22,00  17,60
129 336 A5  růžová  22,00  17,60
129 338 A4  modrá 29,00  23,20
129 339 A4  zelená 29,00  23,20
129 692 A4 šedá 29,00  23,20
129 340 A4  růžová  29,00  23,20

A5

A4

DL

5 ks Organizér na dokumenty nástěnný Crystal

Duraframe rámeček bezpečnostní

formát A4 maxi • rozměr 360 x 260 mm • kapacita 150 listů • mate-
riál polypropylen •  6 vyjímatelných rozlišovacích kapes v  pestrých 
barvách •  popisovatelné štítky •  orientace horizontální •  možnost 
zavěšení na  stěnu pomocí skládacího háčku •  možnost přenášení 
ve složeném stavu • kombinovatelný s dalšími výrobky řady Crystal

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 879 443,00

DáREk  
při koupi 1 balení 
169 692
Magnetický rámeček 
NOTE A4 černý 

DáREk  
při koupi 1 kusu 
129 879 nebo 129 875
Sprchový gel Lactovit, 300 ml  

DáREk  
při koupi 2 balení 
169 689
 Samolepicí rámeček 
NOTE A4 stříbrný 

Obj. kód typ počet (ks/bal.) Cena (Kč/bal.)
169 689 samolepicí 2 461,00
169 692 magnetický 5 807,00

formát A4 • pro zobrazení bezpečnostních a výstražných informací • žluto/černá barva rámečku odpovídá ISO 
3864-4 • rychlé vložení a snadná výměna dokumentů díky originálnímu magnetickému systému  • lze použít 
na výšku i na šířku • samolepicí k instalaci na hladké povrchy • při aplikaci na sklo lze informace číst z obou stran 
• magnetický k instalaci na kovové povrchy   

laminátor Wallner Ol 290
vkusný doplněk do kanceláře díky tenkému provedení • pracovní šíře 232 mm • snadno ovlada-
telný • reverzní chod válců • světelná signalizace dosažení pracovní teploty • pro fólie o tloušťce 
80 - 125 mic. • laminace za tepla i za studena • rychlost laminace 250 mm/min • čas nahřívání 
3 - 5 min • rozměr (d x š x v) 390 x 160 x 36 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 741 990,00

Organizér na dokumenty Crystal
rozměr 330 x 235 x 250 mm • ma-
teriál čirý polypropylen 1 mm 
•  kapacita 800 listů papíru •  24 
vnitřních záložek •  předtištěné 
a  popisovatelné samolepicí ba-
revné identifikační štítky •  vhodný 
k  přehledné evidenci, uchovávání 
a  bezpečnému přenosu dokumen-
tů • pevné rukojeti pro snadné pře-
nášení • omyvatelný • kombinova-
telný s dalšími výrobky řady Crystal

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 875 478,00
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SLEVA  
20%!

NOVINKA!



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 chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

NEUSTálá INOVACE SORTIMENTU Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

ČISTÝ KOŠ

F U N K C E

EXTRA

TIC H É

P
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Ě AUTOMATICK
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 S K A R T A C E

AŽ

600
LISTŮ

Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz

KUPTE si skartovačku
REGISTRUJTE se na www.leitz.com 
a ZÍSKEJTE čističku

DáREk  
při koupi 1 kusu
Dárková karta Lidl 250  Kč 

DáREk  
při koupi 1 kusu
Smoothie mixer Sencor 
+ 2 láhve

Skartovačka AT-Slimline l 
stroj z řady SLIM line pro maximální úsporu místa pod stolem • šíře vstupu 230 mm • příležitostně 
lze skartovat CD, kreditní karty, sešívací a kancelářské sponky • objem koše 40 litrů • průhled pro 
optickou kontrolu plného koše • automatický systém start/stop • zpětný chod a tepelná pojistka 
motoru proti přehřátí • LED kontrolky s indikací zapnutí, zaseknutí papíru, plného nebo vysunu-
tého koše a přehřátí • samostatný vstup na kreditní karty nebo CD a samostaný koš • tichý chod 
stroje pod 56 dB • součástí stroje jsou pojezdová kolečka • rozměr ( v x š x h ) 736 x 300 x 462

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 587 L-P4 22 přičný 4 x 40 P4, 01, T2, E2 10750,00
159 588 L-P5 17 příčný  2 x 10 P5, 01, T3, E2 10990,00

L-P4

35 l 1,9 x 15  
mm

40 l 4 x 40  
mm

22 ks

L-P5

35 l 1,9 x 15  
mm

40 l 2 x 10  
mm

17 ks

Skartovačka Dahle paperSAFE® 23260
výkonná a  tichá pro menší kanceláře •  šíře řezu 4 x 12 mm •  šíře vstupu 224 mm •  kapacita skartace 12 listů A4/80g papíru 
• oddělená skartace karet, CD, DVD • náhodná skartace kancelářských  sponek a drátků • odpadní nádoba 25 l • průzor do odpadní 
nádoby • indikace přetížení, přehřátí a plného koše • automatický systém start/stop • obousměrný chod • bez nutnosti mazání 
a údržby, samočistící řezné válce • komfortní kolečka • stupeň utajení P-4/F-1/O-1/T-4/E-3, NBÚ 2 • hmotnost 6,13 kg • rozměr 
545 x 443 x 273 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 706 5990,00

35 l 1,9 x 15  
mm

25 l 4 x 12  
mm

12 ks

Skartovačka kobra +1 
vhodná do  menších kanceláří •  šíře vstupu 230 mm •  skartace kancelářských a  sešívacích sponek •  skartace 
kreditních karet a CD (+1 CC4 neskartuje CD) • objem odpadní nádoby 38,5 l • kapacita řezu je uváděna v listech 
70 g • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ • rychlost skartace typ 
1 SS4 0,025 m/s, typ 1 CC4 0,035 m/s  • světelná signalizace vysunutého koše • automatický start/stop řízený 
fotobuňkou •  průzor do  odpadní nádoby •  Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez 
časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
158 001 1 SS4 17/19 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 7390,00  6651,00
159 018  1 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, T4, E3, F1 8690,00  7821,00

ZáRUkA NA řEZNÉ 
NOŽE 5 let

19 ks

38,5 l 3,8 mm

1 SS4

14 ks

38,5 l 3,5 x 40  
mm

1CC4

SLEVA  
10%!

NOVINKA!

Skartovačka WAllNER XD 1012CD
vhodná do malých a domácích kanceláří • šíře řezu 4 x 35 mm • šíře vstupu 
220 mm • kapacita skartace 10 listů A4/80g papíru • skartace kreditních karet, 
CD/DVD • oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír • odpadní nádoba 21 l 
• průzor do odpadní nádoby • signalizace naplnění odpadní nádoby • auto-
matický systém start/stop •  zpětný chod •  hlučnost 72 dB •  stupeň utajení 
D (důvěrné), P-4 T-2 E-3 • hmotnost 6,13 kg • rozměr 396 x 220 x 360 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 608 1490,00

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

21 l 4 x 35 
mm



  Objednávejte na  www.p4o.cz

vždy vám MÁME CO NABÍDNOUT
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DáREk  
při koupi 4 kusů
 Dětská náplast Spofaplast

DáREk  
při koupi 1 sady 
Popisovač Stabilo Sensor 
0,7 mm, modrý

DáREk  
při koupi 1 sady
Roller Slideball Clicker 
2225 černý

lepicí páska Scotch

návin 33 m

Obj. kód typ šíře (mm)  Cena (Kč/Ks)
170 057 Magic 19 mm 99,00
400 664 Crystal 19 mm 75,00
179 334 Oboustranná 12 mm 274,00
170 058 Snímatelná  19 mm 115,00

170 057

179 334

400 664

170 058

NOVINKA!

NOVINKA!

Výhodné balení
v sadě 5+1 

zvýrazňovač ZDARMA 

20222022

3+1
ZDARMA!

lepicí tyčinka kores
lepí papír a karton • vodou omyvatelná • obsahuje glycerin, 
nevysychá • neobsahuje rozpouštědla • vyrobeno v ČR

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 086 15 g 27,00
170 087 20 g 33,00
170 088 40 g 50,00

Děrovačka Rapid FC20
děruje až 20 listů • kovové tělo • rameno a základna 
z vyztuženého plastu ABS • stabilní příložník na for-
máty A6 až A4 •  rozteč děr 80 mm •  záruka 5 let 
na funkční vady

až 20 listů

Sešívačka Rapid F6
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Rapid Strong • snadno použitelná • pevná • poloviční plnění 
drátků • kovový mechanismus • vhodná i pro nástěnkové a otevřené sešívání

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 318 černá 110,00  93,50
179 319 modrá 110,00  93,50

Rapid Strong 
24/6, 26/6

až 20 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 004 černá 168,00  142,80
175 005 modrá 168,00  142,80

SLEVA  
15%!

návin 33 m •  Magic: průhledná, 
popisovací, ideální na  označování, 
skenování a opravy • Crystal: křišťálově 
čirá, extra silná, odolná proti stárnutí, 
ideální pro balení, etiketování, opravy 
•  Oboustranná: transparentní, odolná 
proti stárnutí, silně lepivá a  dobře 
držící na  většině povrchů, ideální pro 
práci s  fotografiemi •  Snímatelná: 
popisovatelná, pro čisté odstranění 
nebo přemístění dokumentů, fotek, 
dekorací; odolná proti vlhkosti

Nůžky titanové RON
vysoce kvalitní • titanový povlak • pro profesionální i domácí použití • speciální nere-
zová nůžková ocel kalená • ostří čepelí velmi odolné proti opotřebení • spojení čepelí 
kovovým šroubem pro dodatečné nastavení

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
179 445 20 cm 10,5 cm 269,00

Gumovací zvýrazňovač pilot Frixion light Naturals
zkosený hrot •  maximální šíře stopy 3,3 mm •  mazatelný 
• pro domácí i kancelářské použití • pastelové barvy • sada 
6 ks - modrá, šedá, zelená, červená, růžová, oranžová

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 709 červená 38,00
199 710 zelená 38,00
199 711 oranžová 38,00
199 712 růžová 38,00
199 713 sada 6 ks 190,00

3,3  mm

Zvýrazňovač bOSS® ORiGiNAl pastel

Zvýrazňovač 8542 Flexi

jedinečná designová klasika od roku 1971 v nových pastelo-
vých barvách • Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany 
proti vysychání • zkosený hrot v šíři 2 - 5 mm • sada 4 ks

velkokapacitní •  super pružný hrot •  klínový hrot 
• šíře stopy 1 - 5 mm • pigmentový inkoust • pro 
hladké a  pohodlné zvýraznění textu na  každém 
druhu papíru • odolnost proti UV záření • sada 4 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
198 191 sada 4 ks  120,00

2-5  mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
402 004 neon 72,00
402 248 pastel 72,00



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 chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

NEUSTálá INOVACE SORTIMENTU Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

kuličkové pero Airpress
vyměnitelná náplň •  šíře stopy 0,7 mm •  černý inkoust •  speciální tlakovzdušný 
mechanismus • pogumovaný úchop • kovový klip • možné psaní „vzhůru nohama“, 
v prašném prostředí, na mokrém papíře nebo při teplotách až do –5 °C • skvělé pro 
outdoorové sporty, cestování, kutilství, atd. • ocenění Red Dot Design Award 2010

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 718 černá 127,00
199 719 červená 127,00
199 720 žlutá 127,00

kuličkové pero Zebra F301

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
197 086 modrá 59,00
197 091 zelená 59,00
197 088 šedá 59,00
197 090 růžová 59,00
197 089 vínová 59,00
197 087 zlatá 59,00

vyměnitelná velkoobsahová náplň F-0,7 
• modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • stis-
kací mechanismus • kovové tělo 

kuličkové pero Elite
vyměnitelná náplň 4406 •  modrý inkoust 
•  šíře stopy 0,7 mm •  lesklé tělo z  eloxo-
vaného hliníku •  pochromované doplňky 
• stiskací mechanismus • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 752 červená 29,00
199 753 modrá 29,00
199 754 zelená 29,00
199 755 šedá 29,00
199 756 fialová 29,00

50ks

kuličkové pero bX467 iZEE
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla 
•  originální inkoust Pentel s  nízkou viskozitou •  šíře 
stopy 0,5 mm •  kónický hrot •  stiskací mechanismus 
• neprůhledné plastové tělo s kovovým klipem • úchop 
s reliéfem včelích pláství • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 770 černá 23,00
199 771 červená 23,00
199 772 modrá 23,00
199 773 zelená 23,00
199 774 sv. modrá 23,00
199 775 fialová 23,00

12 ks

DáREk  
při koupi 2 kusů
Lepicí strojek Tombow Maxi 
permanentní

DáREk  
při koupi 12 kusů
 Klíčenka Zebra

DáREk  
při koupi 6 kusů
Kuličkové pero Vicuňa oranžové 

DáREk  
při koupi 6 kusů
Permanentní popisovač NX60  mix barev

Gelové pero G301
vyměnitelná náplň • modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • kovové tělo 
• stiskací mechanismus 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
197 085 58,00

popisovač NF450 permanent
permanentní • extra jemný hrot v kovové trubičce • šíře stopy 0,7 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu 
• bez xylenu a toluenu - nezapáchá • nesmývatelný, voděodolný • použití na většinu povrchů jako sklo, 
kov, dřevo, plast atd. • vhodný pro přesné psaní • kulaté štíhlé tělo • šestihranné víčko s klipem k uchy-
cení, zabraňuje skutálení • popisovač nezasychá bez uzavření do 24 h • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 776 čermá 17,00
199 777 červená 17,00
199 778 modrá 17,00
199 779 zelená 17,00

12 ks
0,7 mm

Gelové pero pilot G-2 05
vyměnitelná náplň •  barva náplně odpovídá 
barvě těla •  šíře hrotu 0,5 mm •  šíře stopy 
0,32 mm •  stiskací mechanismus •  gumový 
úchop • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 086 černá 58,00  52,00
198 087 červená 58,00  52,00
198 088 modrá 58,00  52,00

12ks

DáREk  
při koupi 12 kusů
 Klíčenka Zebra

SLEVA  
10%!



  Objednávejte na  www.p4o.cz

máme stále skladem BOhATý SORTIMENT zboží!

Židle Novello
kancelářská • prodyšný opěrák a čalouněný sedák • synchronní mechanismus s aretací v základní poloze 
a nastavením síly protiváhy • plynový píst • bederní regulovatelná opěrka • výškově nastavitelné područ-
ky s měkkou dotykovou plochou v ceně • moderní plastová báze černá • kolečka pro měkkou podlahu 
o průměru 50 mm • nosnost 120 kg  

Ručníky v roli Tork Matic H1

Mýdlo tekuté premium

pro zásobník H1 (215047, 310944) •  dvouvrstvé •  Advanced - velmi dobrá kvalita •  600 útržků na  roli 
• rozměr útržku 21 x 25 cm • ražba • celulóza a recyklovaný materiál • efektivní absorpce a vysoká pevnost 

jemné krémové mýdlo • pro zásobník S1 a S2 Mini (218123, 
310939, 218124, 310940) • pro běžné mytí rukou 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
215 034 zelená 239,00
215 033 modrá 265,00

2
vrstvy

150 m

21
0  

m
m

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
210 154 475 ml 104,00
210 153 1 l  155,00

vlhčený toaletní papír  
vlhčený toaletní papír  - pro pocit čistoty a  svěžesti 
a pro kvalitnější hygienu • optimální doplněk k použití 
suchého toaletního papíru • 60 ks v balení

Obj. kód vůně  Cena (Kč/bal.)
310 958 aloe vera 46,00  39,00
310 959 heřmánek 46,00  39,00
310 960 levandule 46,00  39,00

60 útr.

SLEVA  
15%!

Partner CZECh s. r. o.
Lipová 1986
737 01  Český Těšín
Tel.: 558 745 201 
E-mail: partner@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
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
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
E-mail: plzen@p4o.cz

  Objednávejte  

    na www.p4o.cz

NOVINKA!

 Ergonomické křeslo Red Fighter C7
měkká výplň a  vysoce kvalitní potah z  PU kůže a  semiše pro 
dokonalou a  příjemnou oporu každé části těla •  sklon opěráku 
lze nastavit do úhlu 45 stupňů s možností aretace • houpací me-
chanismus lze využívat bez ohledu na nastavení sklonu opěráku 
• efektivně chrání před únavou • snadné čištění potahu • vysoce 
kvalitní plynový píst Class-4 •  nastavitelné područky - nahoru, 
dolů a do stran • dva odnímatelné polštářky - záhlavní a bederní 
• vysoce odolný pětiramenný nylonový kříž • nylonová kolečka 
o průměru 60 mm • barva černá • nosnost 130 kg  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 365 4290,00

A CN

D B

A: 124-134  cm
B: 70 cm
C: 53,5 cm
D: 50-58 cm
N: 130 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 513 černá 3428,00  3085,00
209 512 šedá 3428,00  3085,00

A CN

D B

A: 96–102,5 cm
B: 66 cm
C: 46 cm
D: 44–51,5 cm
N: 120 kg

SLEVA  
10%!

SLEVA  
10%!

Mýdlo tekuté Tip line
objem 500 ml • mýdlo s glycerinem • pumpička • příjemná parfemace     
 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 536 jasmín 35,00  31,50
310 537 vanilka 35,00  31,50
310 538 sensitive 35,00  31,50
310 539 fresh 35,00  31,50

DáREk  
při koupi 1 kusu
Sluchátka s mikrofonem Marvo

DáREk  
při koupi 8 kusů 210 154
při koupi 6 kusů 210 153
  Zásobník na tekuté mýdlo S2 

DáREk  
při koupi 18 kusů
 Zásobník TORK Matic H1


