
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

Kopírovací papír Image Volume
formát A4 • 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: 421 556 Obj. kód: 421 557

3 krabice = 8 krabic =

Stírací los 
v hodnotě 100 Kč

Houpací síť Turistické skládací křeslo Pivní balón na chlazení 
a servírování nápojů 

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.)

velmi lehká a  pevná nylonová 
houpací síť • díky malým rozměrům 
ji lze zabalit do vaku a vzít s sebou 
kdekoliv • rozměry 220 x 140 cm • 
nosnost 150 kg 

může splnit Vaše přání 

konstrukce vyrobena z  oceli zaručuje 
vysokou odolnost a  stabilitu křesla • 
sedátko z  polyesteru, impregnované • 
úchyt na nápoj • rozměry: 84 x 54 x 81cm • 
váha 2,03 kg • nosnost 120 kg    

objem 3,5 l • na  chlazení a  servírování různých druhů 
nápojů  • stačí do  střední části vložit led a  snadno 
vychladíte jakýkoli nápoj, aniž byste jej ledem zředili • 
vyrobeno z umělé hmoty

y p j y
a 2,03 kg • nosnost 120 kg    

kdekoliv • rozměry 220 x 140 c
nosnost 150 kg 

cm •
v

x 140 cm • 

15 krabic =

SKVĚLÁ 
CENA !

577:: 4221 5555

nápoj, aniž byste jej ledem zředili 
moty

5577

ní pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici

26 (bal.)

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Obj. kód: 421 280 Obj. kód: 421 269

15 krabic =

formát A4 • 80 g • 50

a kopí

Obj. k

írování • ideáln

kódd: 401 32

TOP NABÍDKA
květen - červen 2018
OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

Kalendáře a diáře 2019
Od června na e-shopu www.p4o.cz

Víte, že
...na daleké cestě ze zimovišť zpátky na svá hnízda se 

čápi řídí podle složitých mechanizmů, které ještě 
nejsou stoprocentně objasněny?

S největší pravděpodobností se čápi orientují zejména 
podle hvězd a pomocí zemského magnetizmu.

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6600Akční cena 
(Kč/bal.)

9700Katalogová
cena (Kč/bal.)

 9200Akční cena 
(Kč/bal.)

Váš průvodce džunglí

kancelářských potřeb

2018/2019

www.par t ner4o f f i c e . c z

Papír

Archivace

Spotřební materiál

Kancelářská technika

Zpracování dokumentů

Kancelářské potřeby

Kancelářské doplňky

Psací a školní potřeby

Kancelářský nábytek

Nezbytné doplňky

Pracovní pomůcky a drogerie

Datová média 
a doplňky k PC

Nový katalog P4O 
2018/2019             
Více na e-shopu www.p4o.cz

nebo



rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků

bílé etikety na  archu 

92 x 124 mm • 10 archů 

v  balení • spodní strana 

obalu je opatřena 

samolepicím uzávěrem 

pro opakované použití  

formát A4 • čtyřkroužková mechanika 

• extra silný neprůhledný polypropylen 

600 mic. • průměr kroužků 15 mm • šíře 

hřbetu 2 cm • kroužková mechanika 

• kapacita 70 listů • potiskovatelné  

krabice je vyrobena z mimořádně kvalitní třívrstvé vlnité lepenky • potisk kohoutí stopa • pevná konstrukce umožňuje 

snadné stěhování a stohování • nosnost 50 kg • dodáváno v rozloženém stavu • 2 ks v balení

1 balení = 
Coca Cola 0,33 l  
zdarma

2 kusy = 
1 balení (2 ks) náplní 
kulatých nebo hranatých 
zdarma

Samolepicí blok 2028-S

Samolepicí blok 654

Pořadač kroužkový neprůhledný

Krabice Růženka/Honzík/Toník

Samolepicí etikety pro domácnost a kancelář
rozměr 76 x 76 mm • silně lepicí • ultra žlutá barva 

• 350 lístků v kostce  

Lepicí tyčinka Kores

Pryž v tužce Mono Zero

Sešívačka MG-20 plast

lepí papír a karton • vodou omyvatelné  • obsahuje glycerin, nevysychá 

• neobsahuje rozpouštědla  • vyrobeno v ČR

precizní guma v  tužce s  výměnnou náplní pro profesionální gumování, naprosto přesná a  čistá • tlačítkový 

mechanismus a kovové vedení náplně • vhodné pro architekty, designéry, kresliče apod.   

sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovou mechanikou a pogumovaným 

úchopem • vhodná do domácnosti i kanceláře  

Obj. kód: 119 471

Obj. kód: 122 167
Obj. kód: 122 164
Obj. kód: 122 166
Obj. kód: 122 165

Obj. kód: 172 921
Obj. kód: 172 914
Obj. kód: 172 920

Samolepicí blok 2028-SSamolepicí blok 2028-S
rozměr 76 x 76 mm • silně lepicí • ultra žlutá barva 

• 350 lístků v kostce 

Obj. kód: 119 471

rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků

Samolepicí blok 654Samolepicí blok 654S l i íí bl k 66 4SS l i íí bl k 6654

bílé etikety na  archu 

92 x 124 mm • 10 archů

v  ballení • spodní strana 

obaluu je opatřena 

samoolepicím uzávěrem 

pro oopakované použití  

SSamolepicí etikety pro domácnost a kancelářSamolepicí etikety pro domácnost a kancelář

í čí č

formát A4 • čtyřkroužková mechanika

• extra silný neprůhledný polypropylen

600 mic. • průměr kroužků 15 mm • šíře

hřbetu 2 cm • kroužková mechanika

• kapacita 70 listů • potiskovatelné 

Pořadač kroužkový neprůhlednýPořadač kroužkový neprůhledný

Obj. kód: 122 167
Obj. kód: 122 164
Obj. kód: 122 166
Obj. kód: 122 165

ůůůů

krabice je vyrobena z mimořádně kvalitní třívrstvé vlnité lepenky • potisk kohoutí stopa • pevná konstrukce umožňuje 

snadné stěhování a stohování • nosnost 50 kg • dodáváno v rozloženém stavu • 2 ks v balení

1 balení = 
Coca Cola 0,33 
zdarma

Krabice Růženka/Honzík/ToníkKrabice Růženka/Honzík/Toník

1 b l í

KK bbii RRůůžž kk //H ííkk//T ííkkKK bbii RRůůžž kk //HH ííkk//TT ííkk
1 balení (2 ks) náplní 
kulatých nebo hranatých 
zdarma

yž v tužce Mono Zerot ž M ZPryž v tužce Mono ZeroPryž v t žc M Z rožžžžPryž v tužce Mono Zero
precizní guma v  tužce s  výměnnou náplní pro profesionální gumování, naprosto přesná a  čistá • tlačítkový 

mechanismus a kovové vedení náplně • vhodné pro architekty, designéry, kresliče apod.   

Sešívačka MG-20 plastSešívačka MG-20 plast
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovou mechanikou a pogumovaným 

úchopem • vhodná do domácnosti i kanceláře 

Obj. kód: 172 921
Obj. kód: 172 914
Obj. kód: 172 920

SS šš ččkk MMG 2200 ll ttSS ššíí ččkk MMGG 2200 ll tt

76 mm 76 mm

350
lístků

SUPER
L E P Í C Í

2 + 1 ZDARMA

 18000Akční cena 
(Kč/ks)2+1 ZDARMA !

76 mm 76 mm
100

lístků

Obj. kód: 110 026

2 + 1 ZDARMA

  4300Akční cena 
(Kč/ks)2+1 ZDARMA !

n nev

m u

opo akované pou

Obj. kód rozměry (mm)  počet etiket v balení  Cena (Kč/bal.)
119 552 kolečko 20 mm 200 16,00  14,00
119 553 27 x 20 150 16,00  14,00
119 554 35 x 27 90 16,00  14,00
119 555 42 x 12 160 16,00  14,00
119 556 42 x 20 100 16,00  14,00
119 557 42 x 35 60 16,00  14,00
119 558 55 x 27 60 16,00  14,00
119 559 55 x 42 40 16,00  14,00
119 560 87 x 35 30 16,00  14,00
119 561 87 x 55 20 16,00  14,00

NOVINKA !
SLEVA 12% !

170 088 akce 
3+1 zdarma !

170 089 akční 
cena 15 Kč !

SLEVA 15% !

4 kroužkyy
a 

n 

e

a 

4 kroužky

  3650Akční cena 
(Kč/ks)

4300Katalogová
cena (Kč/ks)

l  

2ks

Obj. kód barva  formát  rozměry  Cena (Kč/bal.)
129 450 červená A3 440 x 320 x 200 mm 159,00
129 451 modrá A4 300 x 225 x 200 mm 149,00
129 500 černá A5 220 x 155 x 100 mm 129,00

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 089 8 g 18,00  15,00
170 088 40 g 48,00 3+1 ZDARMA

2 kusy = 
1 b l í (2 k ) á l
2 kusy =

2,3  mm

2,5 x 5  mm

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 902 kulatá 2,3 mm modrá 62,00
198 161 kulatá 2,3 mm zelená 62,00
401 903 hranatá 2,5 x 5 mm  modrá 62,00
198 162 hranatá 2,5 x 5 mm  černá 62,00

až 20 listů

24/6, 26/6

SKVĚLÁ CENA

  4900Akční cena 
(Kč/ks)

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 
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NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Kancelářské doplňky Leitz Dual Black  

Nůžky titanové Dahle Offi ceNůžky titanové Dahle Offi ce

Lepicí razítko TesaLepicí razítko Tesa

Skartovačka Kobra AF+1 s automatickým podavačem

Vteřinové lepidlo Loctite Perfect pen

Kalkulátor MS-20UCKalkulátor MS-20UC

modní černé provedení v kombinaci s šedou barvou • vyrobeno z pevného lesklého plastu • zásuvka: stohovatelná, 

rozměry 267 x 49 x 336 mm • stojan na časopisy: rozměry 73 x 318 x 272 mm • stojánek na tužky: zároveň funguje jako 

stojánek na telefon a dokáže zesílit jeho hlasitost, rozměry 90 x 100 x 100 mm  

TOP nůžky vysoké kvality z kalené nerezové speciální oceli (54 Rockwell) pro zajištění extrémně dlouhé živostnosti 

a  kvality • speciální povrchová úprava Titannitridem s  antistatickým povrchem, na  kterém neulpívá lepidlo 

• vybroušené čepele s  titanovým povlakem pro dlouhodobě ostrý řez • kvalitní rukojeti nůžek z  polypropylenu 

optimálně padnou do ruky • pryžová měkká rukojeť pro příjemnou práci    

hmotnost 3 g • gelové vteřinové lepidlo v  tužce 

• vhodné na všechny materiály mimo lepení PP, PE, 

polystyrenu a jemné kůže • gelové lepidlo ideální 

na  svislé plochy - nestéká a  nekape • lze před 

trvalým přilepením korigovat • VODĚODOLNÉ    

stolní kalkulátor • velký 12-ti místný displej • 3-tlačítková paměť • výpočet DPH • výpočet procent • výpočet odmocniny 

• tlačítko +/- • tlačítko pro opravu zadání • výpočty s časem • duální napájení • baterie 1 x LR 1130 • hmotnost 110 g 

• rozměry 149,5 x 105 x 23 mm   

lepicí razítko 8,4 x 8,4 mm • 1100 lepicích bodů 

• permanentní • chytře přilepí fotografi e, poznámky či 

jiné lehké předměty z  papíru a  kartonu • kancelářské 

použití: lepení účtenek, kupónů či vizitek • kreativní 

použití: lepení dekorací, fotoalb, ruční práce a tvoření    

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 3,5 x 40 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek

 • skartace kreditních karet • stupeň utajení dle NBÚ 2/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 

1 kus = 
Skartovačka DWS-1006CD  
zdarma

1 kus = 
Čokoláda 
Toblerone  
zdarma

1 kus = 
Krém Nivea 75 ml  
zdarma

3 kusy = 
Deodorant Fa 
zdarma

Obj. kód objem  rozměr  Cena (Kč/Ks)
401 963 40 l 39 x 36 x 64 cm  15 090,00 
401 964 60 l 39 x 36 x 83 cm  16 390,00 

Obj. kód typ  rozměr (cm) Cena (Kč/Ks) 
402 019 zásuvka  26,7 x 4,9 x 33,6 160,00  144,00
402 020 stojan na časopisy  7,3 x 31,8 x 27,2 224,00  199,00
402 021 stojánek na tužky 9 x 10 x 10 121,00  109,00

11 ks

40 l 3,5 x 
40 mm

11 ks

60 l 3,5 x 
40 mm

kapacita 
podavače 
300 listů

= 

kus =

SLEVA 10% !

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
172 096 13 cm 139,00
172 097 18 cm 157,00
172 098 21 cm 177,00

a (Kč/Ks)( )
39,00,
57,00,
77,00,

mnouu práci    

Obj. kód: 401 899

Obj. kód: 172 094

1100 lepicích bodů

čistá, přesná, 
snadná aplikace 

 10900Akční cena 
(Kč/ks)

12900Katalogová
cena (Kč/ks)

pp

  9900Akční cena 
(Kč/ks)

10900Katalogová
cena (Kč/ks)

 27900Akční cena 
(Kč/ks)

32900Katalogová
cena (Kč/ks)

Obj. kód: 159 456 
Obj. kód: 159 374 
Obj. kód: 159 375 

SLEVA 15% !

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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Gelové pero EnerGel BL417 Ruční odvíječ Pack´n´GoRuční odvíječ Pack´n´Go

Ručník skládaný „ZZ“ bílýRučník skládaný „ZZ“ bílý

Gelové pero B2PGelové pero B2P

Kuličkové pero ICO 70 RetroKuličkové pero ICO 70 Retro

Krystal leštěnka na nábytekKrystal leštěnka na nábytek

JarJar
Krystal čisticí krémKrystal čisticí krém

nové provedení EnerGelu • vyměnitelná náplň • síla stopy 0,7 mm • 

kouřové plastové štíhlé tělo má příjemně upravený grip pro pohodlné 

psaní • snímatelné víčko odpovídající barvě náplně • 12 ks v balení  

ruční odvíječ na balicí pásku do šíře 48 mm a délky 50 m • praktický pomocník při balení krabic v běžném provozu 

kanceláře • elegantní design a ergonomický tvar umožňují snadnou manipulaci • kovový řezací nůž má optimální 

sklon pro snadné odtržení na požadovaném místě • odvíječ je dodáván s hnědou balicí páskou 48 mm x 50 m  

dvouvrstvý • 100% celulóza • rozměry 24 x 21 cm • univerzální rozměr 

funkční ve více typech zásobníků • 3000 ks v balení (20 x 150 ručníků)  

(20 x 160 ručníků)   

vyměnitelná náplň • šířka hrotu 0,5 mm • šířka stopy 0,32 mm • délka stopy 1 200 m • vyrobeno z 89 % 

z recyklovaného materiálu • transparentní tělo a etiketa odkazující na materiál • jemné psaní • 10 ks v balení  

vyměnitelná náplň 4406 • modrý inkoust • stopa 0,8 mm • plastové tělo s kovovým 

klipem • stiskací mechanismus • mix 3 barev • 60 ks v balení  

objem 750 ml • velmi šetrně ošetřuje všechny druhy nábytku 

• zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva a  laminátových 

desek • dodává povrchům vysoký lesk  

obsah 600 g • vhodný na všechny povrchy i na sklokeramické desky 

• abrazivo v  něm obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak 

jeho jemnost zaručuje nenarušení čištěných povrchů

Obj. kód: 198 269
Obj. kód: 198 270
Obj. kód: 198 271
Obj. kód: 198 272
Obj. kód: 198 273
Obj. kód: 198 274
Obj. kód: 198 275
Obj. kód: 198 276
 

Obj. kód: 198 136
Obj. kód: 198 137
Obj. kód: 198 138

Obj. kód: 198 167

 

Obj. kód: 310 653  
tablety All in One 115 ks

Obj. kód: 401 920  
tablety Platinum 84 ks

Obj. kód: 212 044  
Citron 900 ml

Obj. kód: 310 589

 

Obj. kód: 219 244

 

Obj. kód: 172 105

 

Obj. kód: 310 867  
Akční balení 
3000 ks + 200 ks zdarma 

Obj. kód: 402 036 
2 kartony  (2 x 3200 ručníků)   + zásobník

12ks

10ks

náplň • síla stopy 0,,7 mm •

u

n

upravený grip pro poohodlné 

náplně • 12 ks v balenní 

6 kusů = Šátek Pentel 
16,5 x 130 cm  zdarma

1 kus = 
Krém Nivea 
Care 100 ml   
zdarma

3 kusy = 
Oboustranný tekutý 
zvýrazňovač Pilot 
Spotliter VW  zdarma

10 kusů = Bonbóny 
Hašlerky   zdarma

NOVINKA

  3300Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

  5400Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

3 kusy = 

Obj. kód: 198 13

j

6 k ů Šát k P t

10 k ů B11

klipem • stiskací mec

Obj. kód: 198 167

110 k

11 k

60ks

x 3 barev • 60 ks v balení 

DÁREK

  2900Akční cena 
(Kč/ks)

šíře pásky až 48 mm
návin pásky až 50 m

NOVINKA

 28000Akční cena 
(Kč/ks)

310 867 3000 ks 
+ 200 ks ZDARMA

 44900Akční cena 
(Kč/ks)

skládání
ZZ

3000 ks
24 x 21 cm

2
vrstvy

402 036 KOMPLET
2 kartony + zasobník

 99900Akční cena 
(Kč/ks)

AKČNÍ 
CENA !

AKČNÍ 
CENA !

AKČNÍ 
CENA !   5900Akční cena 

(Kč/ks)

7300Katalogová
cena (Kč/ks)

  39900Akční cena 
(Kč/ks)

49000
310 653, 401 920 

Katalogová cena 
(Kč/ks)

  3900Akční cena 
(Kč/ks)

5500
212 044
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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 
květen - červen 2018


