
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 VolumeKopírovací 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: 421 515 Obj. kód: 421 560

2 krabice =
Svítící 

bezpečnostní pásek
Meteostanice Sencor 

SWS 3000 W k

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.)

meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem 
• ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně 
oblačno, oblačno, déšť, sníh) • vnitřní a venkovní 
měření teploty a vlhkosti • měsíční fáze • digitální 
čas • datum a den v týdnu • opakované buzení 

LED refl exní a svítící pásek • vhodný 
k připnutí na ruku, nohu, zavěšení 
na batoh • 2 režimy svícení: svícení 

+ blikání 

8 krabic =

čno, oblačno, déšť, sníh) • vnitřní a venkovn
ní teploty a vlhkosti • měsíční fáze • digitáln
daatuum a den v týdnu • opakované buzení 

rování • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabiciír

kódk d: 401 326 (bal.)

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

TOP NABÍDKA
zaří - říjen 2018

OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

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

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

9700Katalogová
cena (Kč/bal.)

 9500Akční cena 
(Kč/bal.)

...kočka je dokonalým ztělesněním čistoty? 

Očistě kožíšku věnuje spoustu času. 
Čištění hraje v kočičím životě významnou roli. 

Matky čistí svá mláďata, kočičí kamarádi se čistí navzájem. 
Je to projev náklonnosti a péče o druhé.Veškeré uvedené hodnoty objed

jsou bez DPH. Na objednávku uv

objednací kód vybraného dárku

neuvedete, obdržíte dárek dle 
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Coca ColCo ola 330 ml plech 2 ks   - 421 296  / Ledová ká/

Q svíce ozona
Q svíce ozoQ svíce ozona 100 g proti 
Q svíce ozona 100 g proti g komárům  - 

komárům  - 

Q svíce ozona 100 g pna 100 g

Pringles bramborové lupínk
Pri

5 g -y 2 x 165 g - 4

Birell Birell 500 ml plech
Birell 500 ml plech
Birell 500 ml p

BJEDNÁVKA naA nad 7
OBJEDNÁVKA nad 7

Bohemia Sek

Prací gel 4,5 l Wel
Prací gel 4,5 l Well Done
Prací gel 4,5 l Well Done
Prací gel 4,5 l W
Prací gel 4,5 l Well Don
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...pohled na akvárium čkami uklidňuje 
s rybičk

a nabijí pozitivní energií?

Kouzlu podvodního světa pr děti i dospělí. 
opadají dě

Kouzlu podvodního světa pr děti i dospělí. 
opadají dě

Oblíbeným designovým doplňkem

Oblíbeným designovým doplňkem

interiérů kanceláří
ybka, která 

bývá i zlatá ryb
by za Vás měla vyřešit 

až tři průšvihy za rok.
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DPH - H výbbb r z dárkkkkkk ::

KKK bez DPH -H vývýbýbbb dárárkr zz d kr kkkk :

káva 240 ml - 421 559

-- 421 558421 558
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Sprej na opalování NIVEA SUN OF 30 200 ml - 421 380  
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...pohled na akvárium s rybičkami uklidňuje a nabijí pozitivní energií?

Kouzlu podvodního světa propadají děti i dospělí. Oblíbeným designovým doplňkem

interiérů kanceláří bývá i zlatá rybka, která by za Vás měla vyřešit 

až tři průšvihy za rok.

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 :

Coca Cola 330 ml plech 2 ks   - 421 296  / Ledová káva 240 ml - 421 559
Q svíce ozona 100 g proti komárům  - 421 558

Pringles bramborové lupínky 2 x 165 g - 421 438  / Fotbalový míč - 421 293
Birell 500 ml plech 4 ks - 421 369

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

Bohemia Sekt nealko 750 ml - 421 463
Prací gel 4,5 l Well Done + ubrousky pohlcující barvu - 421 464 Sprej na opalování NIVEA SUN OF 30 200 ml - 421 380  

Pivo soudek 5 l (dle aktuální nabídky) - 421 201
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LETNÍ NABÍDKA1. 7. – 30. 9. 2018
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Sledujte kvartální 
nabídku na 
www.p4o.cz        

SKVĚLÁ 
CENA !

Víte, že

12 krabic =
Spirálový kráječ 

Sencor SSV 330WH
vytvarujte zeleninové špagety či ovocné 
nudle, které pak můžete použít jako 
dekoraci talíře či je uvařit 
a  podávat jako zdravou 
alternativu těstovin • 3 
druhy čepelí z  nerezové 
oceli pro spirálu, silnější 
spirálu a výrobu špaget 

e uvařit 
zdravou 
vin • 3
erezo
siln

pa

u 
3 

zové 
ilnější 

paget 

Obj. kód: 421 561

nebo
Sušička potravin 

Sencor SFD 750WH
vhodná k přípravě například:
sušeného ovoce, zeleniny, bylinek, 
hub, ale i  masa a  ryb • 5 sušících sít 
v základní výbavě • průměr síta 23 cm 
• užitná výška patra 2,5 cm     
v základní výbavě průměr síta 
užitná výška patra 2,5 cm     

Obj. kód: 421 391



SLEVA 10% !

SLEVA 20% !

SLEVA 20% !

SLEVA 20% !
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Diář denní Ctirad s výsekem manager Samolepicí bloky linkovanéSamolepicí bloky linkované

Samolepicí bloky R-330 6SS RIO

Záložky samolepicí 686 v sadě

Samolepicí bloček neon mix mini 

Blok spirálový RetroBlok spirálový Retro

Obálka plastová ElectraObálka plastová Electra

Euroobaly s klopouEuroobaly s klopou

materiál s  lesklým povrchem • ražba • oboustranná 

pěnová výplň desek • obšití v barvě potahu • magnetická 

přezka  • poutko na  tužku • 3 vnitřní kapsy • záložka 

s ražbou letopočtu • krémový papír     

silně lepicí barevné linkované bločky • drží vertikálně téměř na všech površích 

• barevné provedení modrá, zelená, růžová • 3 x 90 lístků  

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ „Z“ • vhodné pro 

zásobníky na  Z  bločky • barevné provedení žlutá, fuchsiová, 

zelená • 6 bločků po 90 lístcích

sada barevných Post-it záložek super silných • snímatelné • popisovatelné 

• rozměry 25,4 x 38 mm • barevné provedení červená, žlutá, modrá                          

• 3 x 22 ks záložek 

rozměry 51 x 51 mm • 250 lístků • mix neonových barev  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
183 877 modrá 649,90  519,90
183 878 bordó 649,90  519,90
183 879 hnědá 649,90  519,90
187 080 zelená 619,90  495,90
187 081 pudrová 619,90  495,90
187 082 růžová 619,90  495,90
187 083    náhradní náplň 159,90  127,90

Na www.p4o.cz 
také v provedení 
Diář týdenní 
Oskar manager A5   

50 listů • boční spirálová vazba Twin Wire • papír 

70g/m2 • kašírované pevné desky v Retro designu

velmi kvalitní průhledný polypropylen 200 mic. • zavírání 

jedním drukem na delší straně • 5 ks v balení

obal otevřený z boční strany s klopou • polypropylen 

• tloušťka 120 mic. • euroděrování 

Obj. kód formát  typ  Cena (Kč/Ks)
401 348 A6 linkovaný 32,00  29,00
401 347 A6 čistý 32,00  29,00
401 349 A6 čtverečkovaný 32,00  29,00
401 351 A5 linkovaný 48,00  43,00
401 350 A5 čistý 48,00  43,00
401 352 A5 čtverečkovaný 48,00  43,00
401 354 A4 linkovaný 66,00  59,00
401 353 A4 čistý 66,00  59,00
401 355 A4 čtverečkovaný 66,00  59,00

A5
A6

A4

50 listů

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 330 DL  modrá 17,00  13,00
129 331 DL  zelená 17,00  13,00
129 332 DL  růžová  17,00  13,00
129 333 DL  fi alová  17,00  13,00
129 334 A5  modrá 19,00  15,00
129 335 A5  zelená 19,00  15,00
129 336 A5  růžová  19,00  15,00
129 337 A5  fi alová  19,00  15,00
129 338 A4  modrá 24,00  19,00
129 339 A4  zelená 24,00  19,00
129 340 A4  růžová  24,00  19,00
129 341 A4  fi alová  24,00  19,00

A5

A4

DL

5 ks

Obj. kód formát   balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
120 100 B4 50 189,00  151,00
127 049 A4 10   40,00    32,00

č/bal.)))
,51,00,
,32,00,

10 ks 50 ks

SUPER
L E P Í C Í

SUPER
L E P Í C Í

2 bal. 119 522 = 
Hydratační krém 
na ruce Avon
 zdarma

2 bal. 119 523 = 
Osvěžující tělový 
sprej Avon 100ml  
zdarma

  

Obj. kód: 401 999

Obj. kód: 401 241
Obj. kód: 401 244
Obj. kód: 401 242
Obj. kód: 401 243

Obj. kód: 122 080

 všech površích 

101mm 101mm101 mm 152 mm
3 x  90 
lístků

3 x 90 
lístků

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 522 101 x 101  194,00
119 523 101 x 152 292,00

2 bal. = 
Osvěžující tělový 
sprej Avon 100 ml  
zdarma

2 bal. = 
Balzám na rty 
Avon Lush  
zdarma

4 kusy = 
Coca Cola 
330 ml plech  
zdarma

L E P Í C Í

ý 
mll  

k nb koček nekll če eččč kč kblí bloček ne

rtyy 

pro

ová, 

76 mm 76 mm
6x90
lístků

DÁREK

  29800Akční cena 
(Kč/bal.)

25,4 m
m

DÁREK

  17800Akční cena 
(Kč/bal.)

h bbarev  

DÁREK

   2900Akční 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
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Děrovačka MG-30Děrovačka MG-30

Korekční strojek Pritt Refi ll Roller Lepicí strojek Pritt

Tarifold závěsný držák komplet Lepicí tyčinka KoresLepicí tyčinka Kores

děruje až 30 listů najednou • celokovová • se stabilním 

plastovým příložníkem na formáty A6 až A4 • rozteč děr 

80 mm • aretace do ploché polohy

návin 12 m • váleček na  hrotu zaručuje lehký posun pásky s  přesným 

namířením na  korekci, což je základní potřeba uživatele • obousměrná 

korekce vhodná i pro leváky • fl exibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci 

přizpůsobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití  

šíře 8,4 mm • návin 16 m • vyměnitelná náplň • struktura včelí 

plástve na trvalých páskách umožňuje silné a hladké lepení 

• ochranný kryt pro dlouhodobé využití • lepí papír, karton, 

fotografi e, apod.    

kompletní celokovový držák dodávaný s  10ti 

kapsami • zarážky stojanu udrží otevřené kapsy 

na  požadovaném místě • barva šedá RAL 7035                 

• prodloužená záruka 10 let 

lepí papír a karton • vodou omyvatelné • obsahuje glycerin, 

nevysychá • neobsahuje rozpouštědla • vyrobeno v ČR

1 kus = Sešívačka MG-20 
plast béžová zdarma

1 kus = 
Bohemia sekt 
0,75 l zdarma

3 kusy strojků 
nebo 6 kusů 
náplní = 
Sprchový gel 
Fa zdarma

1 k S ší čk M

a

Obj. kód: 172 909

Obj. kód: 169 021

KUPUJTE 

Kampaň trvá: 1. 9. 2018 - 31. 1. 2019

VÝRÝROOBBKY Y KK ESSESSELLTTLLL EE::1

SBÍREJTE
BODYDD :YY2

ZÍSKEJTE
ODMĚNU:3

Produkty zařazené do kampaně 
najdete na www.p4o.cz

m 

ěr 

až 30 listů

DÁREK

  17200Akční cena 
(Kč/ks)

pp

DÁREK

   119000Akční cena 
(Kč/ks)

Obj. kód typ  šíře    Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 98,00
172 075 strojek 6 mm 98,00
172 076 náplň  4,2 mm 67,00
172 077 náplň 6 mm 67,00

návin 12 m

živatele  obousměrná

žňuje hladkou aplikaci 

o dl

s))

uje hladkou aplikaci 

louhodobé využití 

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    O
bousměrná korekce

Obj. kód druh lepení  označení  Cena (Kč/Ks)
172 078 trvalé  strojek 122,00
172 079 snímatelné strojek 122,00
172 080 trvalé  náplň 86,00
172 081 snímatelné náplň 86,00

návin 16 m

86
fotografi e, apod.   6,00,

6 006,00,,

Struktura včelí plástve

tt kk PPjj kk iií tt jj kk PP iitttt

Sešívačka MG-20 ColorSešívačka MG-20 Color
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovou 

mechanikou • vhodná do domácnosti i kanceláře  

2 kusy = Sešívačka MG 
mini béžová zdarma
2 kk S ší č

Obj. kód: 172 913
Obj. kód: 172 925

e 
24/6, 26/6

až 20 listů

DÁREK

   8500Akční cena 
(Kč/ks)

rr

3+1 zdarma !

Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15g 26,00
170 088 40g 48,00

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Gelové pero EnerGel BLN75 Kalkulátor EL501XKalkulátor EL501X

Nůžky ConcordeNůžky Concorde

Papír toaletní Jumbo

Cleamen 250 ruční mytí nádobí Cleamen 250 ruční mytí nádobí 

Cleamen 112 na okna a rámy

Sanytol dezinfekční mýdlo

Kuličkové pero v krabičceKuličkové pero v krabičce

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • síla stopy 0,5 mm • elegantní moderní 

design • pogumovaný grip pro pohodlné psaní • kovový klip • stiskací mechanismus • modré tělo 

• 12 ks v balení  

vědecký kalkulátor pro základní a  střední školy                       

• 10-ti místný jednořádkový displej • ochranný kryt 

• 131 funkcí  • goniometrické a hyperbolické funkce 

• výpočty v  DEC/BIN/OCT/HEX soustavě • převody 

souřadnic • výpočty v DEG/DMS soustavě • zřetězené 

výpočty • statistické výpočty (x) • komplexní čísla                 

• bateriové napájení LR44 • hmotnost 73 g • rozměry 

144 x 75 x 10 mm  

toaletní papír do zásobníku • perforovaný • dvouvrstvý              

• recyklovaný • bílý • 6 ks v balení

objem 1 l • tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený 

k  profesionálnímu ručnímu mytí nádobí • velmi účinný proti mastnotě 

a  zaschlým zbytkům jídla, dosáhl vysokého hodnocení v  talířových testech 

• vhodný k mytí nádobí z porcelánu, keramiky, skla, plastů a kovů, dřevěných 

krájecích desek, k  čištění všech kuchyňských povrchů • spolehlivý při mytí 

černého nádobí • slabě parfemovaný  

objem 1 l • universální prostředek k mytí oken a rámů oken mokrou metodou 

• vhodný na  lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy • dobré čisticí, 

odmašťovací i  lešticí vlastnosti • příjemně parfemovaný • vhodné pro použití 

s akustěrkou  

vysoce kvalitní nůžky • nožnice vyrobené z tvrzené 

japonské oceli s  nerezovou úpravou • atraktivní 

design • ergonomické držení - měkký dotek   

kovové kuličkové pero • vyměnitelná náplň typ F-parker metal • zcela jedinečný výsuvný mechanismus 

s bezpečnostním zámkem - nelze zavěsit za klip, pokud není tuha zasunuta v těle • šíře stopy 0,7 mm • modrý inkoust              

• dotykový hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s technologií kapacitních displejů • velikost hrotu 5 mm 

• nezanechává šmouhy • designový dárkový box

objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % 

bakterií, plísní a  virů • neutralizuje 

zápach • hypoalergenní • obohaceno 

o  přírodní výtažky ze zeleného čaje                

• poskytuje dokonalou hygienu 

Obj. kód: 196 013
Obj. kód: 196 014
Obj. kód: 196 015
 
 

Obj. kód: 193 395 graffi  ti vzor
Obj. kód: 193 411 novinový vzor

Obj. kód: 310 631

Obj. kód: 310 586

Obj. kód: 401 084 hydratační
Obj. kód: 401 085 do kuchyně

 

Obj. kód: 159 471
Obj. kód: 159 470

12ks

4 kusy = 
Barevné gelové 
pero Pentel K110 
se třpytivou stopou  
zdarma

1 kus = Sada 
gelových per,
4 základní barvy
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DÁREK

  5900Akční cena 
(Kč/ks)

vi

gnový dárkový box

 vzor
inonono

rý inko

ch displejů • velikost hrotu 5 m

vzor
ový vzorový vzorový vzor

= Sada
DÁREK

 11300Akční cena 
(Kč/ks)

SLEVA 15% !

SLEVA 20% !

SLEVA 20% !

SLEVA15% !

SLEVA15% ! SLEVA 15% !

131 FUNKCÍ

LR44

19100Akční cena 
(Kč/ks)

22500Katalogová
cena (Kč/ks)

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
179 124 15,2 cm 44,00  35,00
179 125 18 cm 49,00  39,00
179 126 21,5 cm 69,00  55,00

2
vrstvy

6ks

Obj. kód průměr  návin  Cena (Kč/bal.)
310 601 190 mm 120 m 149,00  119,00
310 604 230 mm 175 m 199,00  159,00
310 607 280 mm 257 m 299,00  239,00

ýý

  5500Akční cena 
(Kč/ks)

6500Katalogová
cena (Kč/ks)

  4900Akční cena 
(Kč/ks)

5900Katalogová
cena (Kč/ks)

  5200Akční cena 
(Kč/ks)

6100Katalogová
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
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