
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

Obj. kód: 421 118 Obj. kód: 421 489

3 krabice = 8 krabic =

Víno 0,7 l Chytrý náramek SW01 AKU nůžky teleskop 
FZN 4102-AT FIELDMANN

Kopírovací papír Data copy Kopírovací papír Data copy 
formát A4 • 80 g • 500 listů v  balení • kvalitní papír s  vysokou bělostí a  hladkostí  

• vhodný pro tisk barevných prezentací a  reportů, stejně tak i  pro každodenní 

komunikaci a  velkoobjemový tisk • skvělé výsledky na  všech laserových 

a inkoustových tiskárnách • FSC certifi kace a známka EU Ecolabel • 5 balíků v krabici  

Obj. kód: 119 505 (bal.)

podporuje operační systémy iOS 8.0, Android 4.4 a  vyšší • displej 
má rozměr 0.96“ a  rozlišení 160x80 pixelů • vodotěsný • klíčové 
funkce: monitoring cvičení, 7mi denní historie záznamů, kardio 
fitness, krokoměr, počítadlo kalorií a  vzdálenosti, hovory, zprávy 
a  přípomínky v  kalendáři, monitoring spánku, měření krevního 
tlaku, pokročilý monitoring srdeční činnosti    

zahradnické nůžky • teleskopická rukojeť: 
délka 130 cm • vyjímatelná Li-Ion baterie 
3,6 V/1 1300 mAh • indikátor nabití baterie 
• 2 lišty, snadná výměna • délka lišty na keře 
110 mm • šířka lišty na trávu 80 mm • otočná 
hlava, 4 polohy • bezpečnostní spínač • doba 
chodu: cca 30 min • doba nabíjení: 4 hodiny • 
hmotnost: 1 kg (včetně teleskopu a koleček)

itoring srdeční činnosti    

15 krabic =

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Obj. kód: 421 477

TOP NABÍDKA
březen - duben 2019
OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

Víte, že
Tygr je velká kočkovitá šelma žijící v Asii. Ze současných kočkovitých šelem je největší. 

Rozlišujeme osm až devět poddruhů. Z těch, které nebyly vyhubeny, je největší rozdíl mezi malým, velmi kontrastně 
zbarveným tygrem sumaterským a velkým, světleji zbarveným tygrem ussurijským (viz foto). 

Tygr sumaterský má délku trupu od 140 cm, délku ocasu kolem 60 cm s váhou od 120 kg u samce a 90 kg 
u samice. Tygr ussurijský a indický dosahuje délky trupu přes 2 m, délka ocasu bývá až 90 cm a váha samců 

více než 200 kg, samice dosahují váhy kolem 130 kg. Díky těmto parametrům je tygr 
po ledním a hnědém medvědovi třetím největším suchozemským predátorem.

 Dnes tygr obývá pouze malé zbytky původního areálu, tři poddruhy byly již vyhubeny. Podle odhadů v současnosti žije v divočině 
3 000 až 5 000 tygrů, většinou v národních parcích či rezervacích. Tygr je klasifi kován jako ohrožený druh.

9700Katalogová
cena (Kč/bal.)

 9600Akční cena 
(Kč/bal.)

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.)

SKVĚLÁ 
CENA !

( )j

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

AAABÍBÍDKBÍDKKAAAÍ NAÍ NAÍ NAÍ
3131. 3. 2019
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Dort Marle
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Kosmetická cecestKosmetická ce
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íky, kteří v 16. stol. hledali námořní cesty kolem popobřeží 

eveni námořní
ří mořeplavci je pokládali za opeřené ryby, jiní, se o o nich 

Afriky. Někteří
nobílých husách. Mořeplavci tučňáky chytali a jedli

elétavých černo husách. Mořeplavci tučňáky chytali a jedli,
páchnouc

tučné, rybinou ucí maso moc nechutnalo. 
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Víte, žVíte,

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!

www.partn 44444 ffiffftnewww.partnerr4r44o4o4oooffiofoffffof
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OBJEDNÁVKA nad 220000000000 0A nad 22000000000 0 KK
OBJEDNÁVKA nad d 22000000000 d KKKK b z Dbez DPHb - HH výbbb r z dárkkk ::

nad 4000
OBJEDNÁVKA nad 4000 K
OBJEDNÁVKA nad d 4000 d KKKKK bez DPDPHHbez DPDPHHHH --HHHH výýbýbvývýbýbýbbb r r z z dárkkk ::

5  

Loyd svařák čajový 10 x 3g - 421 4688  /  OOtOtvtvírvíráírákák nna llahve Zinc Lamart - 421 575

LL

75  
Čokoláda Milkaka 1010000 g0 gg  - - 4- 42121 4469
Čokoláda MČokoláda Milkaa 10

Víno 0,7 l - 421 118  /  Med 500 g - 42121 54646Woolite 2l color - 421 377
Woolite

DNÁV A nad 7000 K
OBJEDNOBJEDNÁVKA KKKKK bez DPHbez DPH -HH výbvýbb r z dárkr z dárkkk :: OBJEDNÁVKEDNÁOBJEDNÁVKEDNÁ

Otvírák na víno Zinc Lamart - 421 576 Salámy Salámy Kmotr sada 500 g - 421 339
Salámy Kmotr 

ÁÁÁ nadnadnad 22000000000d KKKKKKK bbbbbbez D
nadnadnadadddaa 000000000202 000000000202220200000000d KKKK DPHDPHDPPHHHPHPHPDDD

ddd 404044004004004000404040000000000000000000000000000dddd KKK
ýýbýb dá kk

b DPDDPHHHP ýbýb
OBJEDEDNÁÁNÁVK

Tučňáci byli objeáci byli
Jižní Ameriky a AAmerik
zmiňují jako o nejí jako 
i když jim jejich tujim jeji

ÁÁ

ZIMNÍ NABÍDKA
1. 1. - 31. 3. 2019

...tučňáci jsou středně velcí nelétaví ptáci dobře přizpůsobení lovu 

ve vodě. Nejmenší druh dorůstá do 40 cm a hmotnosti 1,5–2 kg, 

a největší druh, může být až 115 cm vysoký při hmotnosti až 46 kg. 
Víte, že

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!

www.partner4office.cz
NYNÍ SE NÁKUPY 

VYPLATÍ!!!VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 K  bez DPH - výb r z dárk :

OBJEDNÁVKA nad 4000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Loyd svařák čajový 10 x 3g - 421 468  /  Otvírák na lahve Zinc Lamart - 421 575  

Čokoláda Milka 100 g - 421 469

Víno 0,7 l - 421 118  /  Med 500 g - 421 546

Woolite 2l color - 421 377

OBJEDNÁVKA nad 7000 K  bez DPH - výb r z dárk :
OBJEDNÁVKA nad 10000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Otvírák na víno Zinc Lamart - 421 576 

Salámy Kmotr sada 500 g - 421 339

Dort Marlenka 800 g - 421 499

Kosmetická cestovní taška  - 421 577
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K
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OBJEDNÁÁVKA naddd 1d 000 K0 K

Tučňáci byli objeveni námořníky, kteří v 16. stol. hledali námořní cesty kolem pobřeží 

Jižní Ameriky a Afriky. Někteří mořeplavci je pokládali za opeřené ryby, jiní, se o nich 

zmiňují jako o nelétavých černobílých husách. Mořeplavci tučňáky chytali a jedli,

i když jim jejich tučné, rybinou páchnoucí maso moc nechutnalo. 

Á

Sledujte kvartální 
nabídku na 
www.p4o.cz        



tradiční žlutá barva • 100 lístků  

designově zajímavý poznámkový blok 

• 50 listů • plastová spirálová vazba • 

linkovaný • bezdřevý papír

formát A4 • materiál polypropylen • vkládání 

U • hladký čirý povrch • 100 ks v balení

2 balení = 
Ochranné brýle 3M
(vhodné i na sport)
zdarma

10 kusů 
(jednoho druhu) = 
Čaj Pickwick 
ovocný zdarma

10 kusů = 
Čokoláda Merci 
100 g  zdarma

Samolepicí bloky Post-it

Samolepicí bloček žlutý

Pořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDA

Pořadač pákový REVERSE BLACK LINE

Archivační kontejner UB

Blok spirálový Black&White

Euroobaly A4 U

barevná kolekce silně lepicích bločků • 

rozměry 76 x 76 mm • 6 x  90 lístků v bločku 

formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 70 mm (kapacita až 675 listů) • vyroben ze silné lepenky • laminovaný 

lesklý povrch, kvalitní a odolný • hřbetní kroužek pro snadnou manipulaci • rado kroužky pro uzavření pořadače • 

moderní designObj. kód: 119 310 Bangkok
Obj. kód: 119 311 Bora Bora
Obj. kód: 119 464 Marrákeš
Obj. kód: 401 998 Miami
Obj. kód: 401 656 Rio de Janeiro

Obj. kód: 402 201
Obj. kód: 402 202
Obj. kód: 402 203
Obj. kód: 402 204

Obj. kód: 128 026    80 mic.
Obj. kód: 125 033  150 mic.

2 balení = 
Ochranné brýle 3M
(vhodné i na sport)
zdarma

Samolepicí bloky Post-itSamolepicí bloky Post-it
barevná kolekce silně lepicích bločků • 

rozměry 76 x 76 mm • 6 x  90 lístků v bločku 

Obj. kód: 119 310 Bangkok
Obj. kód: 119 311 Bora Bora
Obj. kód: 119 464 Marrákeš
Obj. kód: 401 998 Miami
Obj. kód: 401 656 Rio de Janeiro

pákový REVERSE BLACK LINEPořadač pákový REVERSE BLACK LINEPPořadač pákový REVERSE BLACK LINEPořadač pákový REVERSE BLACK LINE

AA hhii čč íí kk tt jj UUAA hhii čč íí kk tt jj UUBB

formát A4 • páková mecchanika • šíře hřbetu 70 mmm (kapacita až 675 listů) • vyroben ze silné lepenkky • laminovaanýý 

lesklý povrch, kvalitní a odolný • hřbetní kroužekk pro snadnou manipulaci • rado kroužky pro uzavvření pořadače

moderní design

Obj. kód: 402 2001
Obj. kód: 402 2002
Obj. kód: 402 2003
Obj. kód: 402 2004

10 kusů 
(jednoho druhu) = 
Čaj Pickwick 
ovocný zdarma

Archivační kontejner UBArchivační kontejner UB

tradiční žlutá barva • 100 lístků  

Samolepicí bloček žlutýSamolepicí bloček žlutýS ll ii íí bbll čč kk žž ttýýSS ll ii íí bbll čč kk žžll ttýý

formát A4 • materiál polypropylen • vkládání 

U • hladký čirý povrch • 100 ks v balení

Euroobaly A4 UEuroobaly A4 U

Obj. kód: 128 026    80 mic.
Obj. kód: 125 033  150 mic.

10 kusů = 
Čokoláda Merci 
100 g  zdarma

Pořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDAPořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDA

designově zajímavý poznámkový blok

• 50 listů • plastová spirálová vazba • 

linkovaný • bezdřevý papír

Blok spirálový Black&WhiteBlok spirálový Black&White

SLEVA 10% !

SLEVA 10% !

SLEVA 10% !

2 b l íí

a

76 mm 76 mm
6 x 90 
lístků
6 x 9
lístků

M

betní kroužekk pro snadnou manipulaci • rado kroužky pro uzavvření pořadače •

DÁREK

 28800Akční cena 
(Kč/bal.)

NOVINKA

  5900Akční cena 
(Kč/ks)

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 534 38 x 51  3 15,00  13,50  
119 535 76 x 76  1   8,00    7,20

100
lístků

76 mm 76 mm

38 mm 51 mm

50 listů

Obj. kód formát  provedení  Cena (Kč/Ks)
119 304 A6 horní spirála 24,00  21,00
119 305 A6 boční spirála 24,00  21,00
119 306 A5 horní spirála 35,00  31,00
119 307 A5 boční spirála 35,00  31,00
119 308 A4 horní spirála 48,00  43,00
119 309 A4 boční spirála 48,00  43,00

A5
A6

A4

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

vyrobeno z kvalitní třívrstvé 
vlnité lepenky • zelený potisk • 
otevírání seshora • pro uložení 
a přepravu archivovaných doku-
mentů • možnost stohování • 
barva hnědá • 10 ks v balení

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
401 204 černá  50 mm 77,30 
401 205 červená  50 mm 77,30
401 206 modrá  50 mm 77,30
401 207 zelená  50 mm 77,30
401 208 žlutá  50 mm 77,30
401 209 bílá  50 mm 77,30
401 198 černá  75 mm 77,30
401 199 červená  75 mm 77,30
401 200 modrá  75 mm 77,30
401 201 zelená  75 mm 77,30
401 202 žlutá  75 mm 77,30
401 203 bílá  75 mm 77,30

10ks

��

SKVĚLÁ CENA !

Obj. kód rozměry  kapacita  nosnost  Cena (Kč/Ks)
126 070 330 x 300 x 240 mm 4 ks arch. krabic 80 kg 59,00
126 071 330 x 300 x 295 mm 4 ks pořadačů 8 cm 90 kg 63,00
126 072 425 x 330 x 300 mm 5 ks pořadačů 8 cm 100 kg 72,00

10ks

20ks

U
 A4

100 ks

  14300Akční cena 
(Kč/ks)

15900
128 026

Katalogová cena 
(Kč/ks)

  51300Akční cena 
(Kč/ks)

57000
125 033

Katalogová cena 
(Kč/ks)

Bora Bora
Bangkok

Marrákeš
Miami

Rio de Janeiro

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

TOP NABÍDKA 
březen - duben 2019



Barevná samolepící nástěnka VYLENKA Korekční strojek Scooter

Kuličkové pero TR3 Plus semi 

Stojánek se zásuvkou

Popisovač Monami 120 permanent

nástěnka je vyrobena z   kvalitního českého materiálu VYLEN® • 

nalepíte na jakýkoli rovný povrch • lze oříznout na potřebnou velikost • 

tloušťka 1cm • na vyžádání i v jiném barevném provedení  

elegantní drátěný doplněk na  stůl • 

vhodný do  kanceláří • se zásuvkou • 

rozměry 22 x 14 x 13 cm  

permanentní popisovač • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • tekutý inkoust na  bázi alkoholu • extra dlouhá stopa • 

nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, 

kov, dřevo, plast atd. • možné použití v horizontálních i vertikálních polohách • kulaté tělo s vizuální kontrolou stavu 

inkoustu • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení    

vyměnitelná náplň typ F-411 • nový typ inkoustu semi-gel pro příjemné psaní • plastové kuličkové pero • stiskací 

mechanismus • síla hrotu 0,7 mm • barva náplně odpovídá barvě těla • 40 ks v balení  

Obj. kód: 402 205

Obj. kód: 193 754
Obj. kód: 193 753
Obj. kód: 193 752

Obj. kód: 173 021

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Obj. kód barva  rozměr (cm)  
402 206 modrá 40 x 66 
402 207 zelená 40 x 66 
402 208 oranžová 40 x 66 
402 209 žlutá 40 x 66 
402 210 sv.šedá 40 x 66 
402 211 vínová 40 x 66 
402 212 bílá 40 x 66 
402 213 modrá 80,5 x 66 
402 214 zelená 80,5 x 66 
402 215 oranžová 80,5 x 66 
402 216 žlutá 80,5 x 66 
402 217 sv.šedá 80,5 x 66 
402 218 vínová 80,5 x 66 
402 219 bílá 80,5 x 66 

NOVINKA

  29900Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

   590Akční cena 
(Kč/ks)

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 256 černá 19,90
198 257 červená 19,90
198 258 modrá 19,90
198 259 zelená 19,90

2  mm
12ks

40ks

6 kusů  = 
Monami pisátko DIY jako vzorek, 
který se skládá ze 2 pisátek (zvýrazňovač kulatý/
seříznutý hrot, liner nebo kuličkové pero) 
a jednoho konektoru zdarma

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

návin 8 mnávin 8 m

2014 · 2016 · 2017

2018

NOVINKA
402 206 - 402 212

 29900Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA
402 213 - 402 219

 45900Akční cena 
(Kč/ks)

SS jjáá kk áá kkSStt jjáá kk áá kk

Kalkulátor Panther 8

Lepicí tyčinka PrittLepicí tyčinka Pritt

kompaktní stolní kalkulátor • 8-mi místný 

displej • standardní funkce • 4 tlačítka pro práci 

s pamětí • napájení duální solární/bateriové • 

hmotnost 94 g • rozměry 143 x 102 x 29 mm 

• záruka 3 roky  

lepí papír, karton, fotografi e • neobsahuje rozpouštědla • vyrobena 

z 90% obnovitelných materiálů  • nová vylepšená receptura   

SLEVA 20% !

Obj. kód: 159 337

SLEVA 20% ! 10900Akční cena 
(Kč/ks)

13600Katalogová
cena (Kč/ks)

Obj. kód: 170 087

3+1 
ZDARMA!

Lepicí tyčinka Kores 20 g
lepí papír a karton • vodou  omyvatelná • obsahuje 
glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla 
• vyrobeno v ČR

3+1 ZDARMA

   3100Akční cena 
(Kč/ks)

5 kusů = 
Tyčinka Snickers  
zdarma

DÁREK

   3900Akční cena 
(Kč/ks)

TEKUTÝ INKOUST

10 kusů =  
Tekuté mýdlo Fa  
zdarma

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

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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SLEVA 10% !SLEVA 10% !

Isolda krém na ruce

objem 100 ml

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 239 modrá - LANOLIN - ochranný  26,00  23,00
219 241 žlutá - MĚSÍČEK - zklidňující 20,00  18,00
219 242 zelená -  OLIVA - regenerační 19,00  17,00
310 591 fi alová - ŠALVĚJ - antibakteriální 26,00  23,00
310 636 zelená - KONOPÍ - regenerační 20,00  18,00
310 637 žlutá - VČELÍ VOSK - hydratační 19,00  17,00

Ubrousky Xpressnap Premium 

bílé ubrousky z  celulózy pro zásobníky 

Xpressnap (310404, 310405, 310562) 

• moderní, ekonomické a  hygienické 

řešení díky vysoce efektivnímu systému 

dávkování • 8 balení v kartonu  

16 bal.  = 
Zásobník Xpressnap 
stolní šedý 
zdarma

Obj. kód  provedení  rozměr (cm)  množství  Cena (Kč/bal.)
310 407 2vrstvé 21,6 x 16,5 1000 ks 209,00

Papírové ručníky Katrin „ZZ“ Handy Pack 
rozměry 23 x 22,4 cm • dvouvrstvé • elegantní vzor potisku • vysoké 

absorpční schopnosti a  uživatelský komfort • praktické balení 

Handy Pack • integrovaná rukojeť balení Handy Pack usnadňuje 

přenášení a  skladování • obal se snadno otevírá díky praktické 

perforaci • 3150 ks v balení (21 x 150 ručníků)      

2 bal.  = 
Toaletní papír  2-vrstvý 
100% celulóza 8 ks zdarma

Obj. kód materiál  Cena (Kč/bal.)
310 621 bílý recykl 499,00
310 622 celulóza 532,00

Toaletní papír Perfex 2-vrstvý 
dvouvrstvý • celulóza • extra bílý • návin 18 m 

• 150 útržků na roličce • 10 ks v balení 

Obj. kód: 310 247

5+1 ZDARMA

   4700Akční cena 
(Kč/bal.)

10ks

5+1 
ZDARMA!

Krystal univerzální dezinfekce Krystal univerzální dezinfekce 
objem 750 ml • tekutý čisticí a  dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci 

postřikem • určený pro dezinfekci a  čištění ploch  předmětů a  nástrojů, 

v  domácnostech i  v  průmyslu • používá se i  v  oblastech epidemiologicky 

závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika, masérské salony, solária, 

fi tness studia, sauny, bazény a  podobně • vyniká vysokou rychlostí účinku – 

po  1 minutě působení jsou plochy dezinfi kovány • je příjemně parfémovaný, 

neobsahuje chlór 

, 

, 

– 

ý,, 

SLEVA 10% !   6500Akční cena 
(Kč/ks)

7300Katalogová
cena (Kč/ks)

Obj. kód: 310 647

WC blok BREF POWER activ
WC závěs • pro každodenní péči • čtyři kuličky s atraktivním 

designem a  4 funkcemi - hygienická čistota, čisticí pěna, 

ochrana před vodním kamenem a dlouhotrvající svěžest   

SLEVA 10% !

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 525 lemon 43,00  39,00
310 526 ocean 43,00  39,00

Clin na oknaClin na okna
čisticí prostředek s alkoholem na okna a rámy

Obj. kód: 216 088  sprej  500 ml
Obj. kód: 402 220  láhev 750 ml 

  4400Akční cena 
(Kč/ks)

5500Katalogová
cena (Kč/ks)

Pěnové mýdlo Tork Pěnové mýdlo Tork 
objem 1 l = 2500 dávek • jemné pěnové mýdlo • pro 

zásobník (310 411) • při použití pěnového mýdla jedna 

dávka = umytí

Obj. kód: 310 412

6 kusů  = 
Zásobník Tork
na pěnové 
mýdlo
zdarma

DÁREK

 24500Akční cena 
(Kč/ks)

Odpadkové pytle zatahovacíOdpadkové pytle zatahovací
vyrobeno z HDPE fólie • zatahovací 

pásek

Obj. kód objem  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 303 35 l 50 x 60 25 52,00  47,00
310 304 60 l 64 x 71 20 59,00  53,00
310 305 120 l 70 x 100 10 59,00  53,00
310 306 150 l 75 x 105 10 78,00  70,00

35 l 60 l 120 l 150 l ZATAHOVACÍ 
PYTEL

SLEVA 10% !

150 útr.
2

vrstvy

skládání
ZZ

3150 ks
23 x 22,4 cm

2
vrstvy

Místo pro vaši reklamuMísto proo vaši reklamuo vašiši r kekllamumu

2
vrstvy

1000 ks 
21,6x16,5cm

SLEVA 20% !
www.partner4offi ce.cz

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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