
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.)

2 krabice =
Víno 0,7 l Nástěnný kalendář - Voňavé 

pohlazení na duši 

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.)

• rozměr 320 x 450 mm 
• vonící listy uvnitř 
  kalendáře 
• mezinárodní měsíční
  kalendárium

4 krabice =

m 

í

ní • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabiciván

401 326 (b l )d: 4401 326 (bal.)d: 4

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

TOP NABÍDKA
zaří - říjen 2019

OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

SLEVA 20% na 
kalendáře a diáře 2020

Vše na e-shopu www.p4o.cz

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

9700Katalogová
cena (Kč/bal.)

 9600Akční cena 
(Kč/bal.)
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...orangutan sumaterský je jeden ze tří druhů orangutanů. 
Žije na indonéském ostrově Sumatra. Je vzácnější než orangutan bornejský.

Samci dorůstají výšky 1,4 m a hmotnosti 90 kg. Samice jsou o něco menší, 
dosahují výšky 90 cm a hmotnosti 45 kg. V porovnání s jejich bornejskými příbuznými 

jsou sumaterští orangutani štíhlejší, mají protáhlejší tváře a delší srst. 
V přírodě se dožívají věku zhruba 50 let.

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 paw rtner4offi
www.p rtne f
www.paw rtner4offic
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Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463

Jar kapJar kapsle na nádobí Yello
Jar kapsle na nádobí Yellow 36 ks - 421 246
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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 Nescafé 250 ml - 421 559
Gel dezinfekční na ruce Nexcare 25 ml - 421 373

Prací gel Univerzál 4 l Well Done - 421 464  / Fotbalový míč - 421 293Birell 500 ml plech 4 ks - 421 369

OBJEDNÁVKA nad 7000 K  bez DPH - výb r z dárk :Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463Jar kapsle na nádobí Yellow 36 ks - 421 246

z dárk :

ÁOBJE Á

JEDDNNÁÁÁÁÁÁVKAÁÁ 0 K

LETNÍ NABÍDKA1. 7. – 30. 9. 2019

Ara arakanga je pestře zbarvený pták z čeledi papouškovití. Je jedním z nej-

větších a nejnápadnějších ve své čeledi. Ve volné přířodě žije v Mexiku, 

Střední Americe a na severu Jižní Ameriky po Brazílii. Jeho přirozeným 

biotopem jsou tropické deštné lesy, savany a plantáže.
Ara dosahuje délky necelého metru (okolo 80-90 cm), z čehož více než polovinu představuje 

jeho dlouhý ocas typický pro všechny ary. Průměrná hmotnost se pohybuje okolo jednoho 

kilogramu. Ara žije v trvalém páru a pohybuje se obvykle v párech nebo rodinných skupinách 

až do 20 ptáků. Samec a samice se sdružují u svých hnízd. Mají čistě monogamní vztah, který 

trvá po celý život. Jakmile se dva jedinci spárují, je už velmi obtížné spatřit je samostatně. 

Vzájemná náklonnost těchto ptáků v páru je podivuhodně veliká. Jsou známy případy, kdy 

po úhynu jednoho ptáka z páru brzy umírá také jeho partner. Papoušek se v zajetí může dožít 

až 75 let. Ve volné přírodě se jeho typická délka života pohybuje okolo 40 až 50 let.

Víte, že

OBJEDNÁVKA nad 10000 K  bez DPH - výb r z dárk :
Hole Nordic Walking 2-dílné - 421 226 Pivo soudek 5 l (dle aktuální nabídky) - 421 201

DPH

OBJEDNÁVKAO nad 1000
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Sledujte kvartální 
nabídku na 
www.p4o.cz        

SKVĚLÁ 
CENA !

Víte, že

8 krabic =
Sada dámských doplňků 

PASTELINI
• kosmetická taška plochá 21 x 14,5 x 1 cm
• peněženka velká 19 x 10 x 2 cm 
• manikúra 11 x 6 x 1,5 cm 

Obj. kód: 421 118 Obj. kód: 421 528 Obj. kód: 421 580



SKVĚLÁ CENA !

SLEVA 10% !

SLEVA 10% !

Samolepicí bloky 654 6SS Stolní organizér C50

Samolepicí bloček neon mix  Samolepicí bloček neon mix  

Obálka plastová s drukemObálka plastová s drukem

Záložky samolepicí plastové v zásobníku

Obálky samolepicí s vnitřním potiskemObálky samolepicí s vnitřním potiskem

Skartovačka Wallner HD-120 C2/C4Skartovačka Wallner HD-120 C2/C4

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí bločky • barvy ze všech 

koutů světa • balení 6 bločků po 90 lístcích

Post-it® stolní stříbrný organizér • náplň z Post-it® bločků, Post-it® 

záložek a Scotch Magic pásky • rozměry 26,5 x 16,8 x 6,8 cm  

rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků • mix neonových barev  

extra silná fólie 160 mic. • zavírání na  klopu 

s  drukem • módní barvy • průhledný odolný 

polypropylen • 5 ks v balení

rozměr 45 x 12 mm • plastové 

• popisovatelné • transparentní 

• přemístitelné • v  plastovém 

zásobníku

obálky samolepicí s páskou • vnitřní potisk   

elegantní osobní skartovačka v  bílém provedení • 

vhodná do  menších kanceláří • šíře vstupu 235 mm • 

objem koše 20 l • skartace CD/DVD, kreditních karet, 

sešívacích sponek • oddělené vstupní otvory pro CD/DVD 

a papír • separace odpadu na papír a plast • automatické 

vypnutí při naplnění odpadního koše • velmi tichý chod 

55 dBA • světelná indikace funkcí na panelu • signalizace 

při naplněném či vysunutém koši a přehřátí skartovačky 

• tepelná pojistka proti přehřátí motoru • automatický 

systém start/stop • pohyblivý stojan s kolečky • rozměry 

291 x 268 x 518 mm           

SUPER
L E P Í C Í

1 kus = 
Náušnice malé 
kulaté Swarovski
zdarma

1 kus = 1 kus =

Obj. kód: 401 661
Obj. kód: 401 659
Obj. kód: 401 660
Obj. kód: 401 658

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

Obj. kód: 189 608

Obj. kód: 129 354  proužky
                    5 x 40 lístků
Obj. kód: 129 445  šipky   
                    5 x 30 lístků

2 bal. = 
Kartáč proti 
zamotávání vlasů  
zdarma

2 bal. 
402 331 - 334 
= Bonbóny 
Ricola zdarma

1 bal. 
119 527 - 529 
= Čokoláda 
Ritter sport zdarma

1 kus = 
Outdoorový 
bluetooth 
reproduktor 
X-STYLE  
zdarma

2 bal

Obj. kód: 401 656566 RRioio dde Jane

22 bball.. = 

2 b l2 b l 1 b l
r 

-it® bločků, Post-it®

6,8 x 6,8 cm  ích

DÁREK

  28800Cena 
(Kč/bal.)

DÁREK

  60600Cena 
(Kč/Ks)

119 310

119 311
119

 464

401
 998

401
 656

mix neonových barev ix neonových barev  

76 mm 76 mm

400 
lístků

  7700Akční cena 
(Kč/ks)

8600Katalogová
cena (Kč/ks)

12 m
m

  5700Akční cena 
(Kč/bal.)

6400Katalogová
cena (Kč/bal.)

A5

A4

DL

5ks

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
127 060 DL červená 12,00    7,00
127 061 DL modrá 12,00    7,00
127 062 DL zelená 12,00    7,00
127 063 DL oranžová 12,00    7,00
127 064 DL čirá 12,00    7,00
127 065 A5 červená 12,00    8,00
127 066 A5 modrá 12,00    8,00
127 067 A5 zelená 12,00    8,00
127 068 A5 oranžová 12,00    8,00
127 069 A5 čirá 12,00    8,00
127 070 A4 červená 15,00  10,00
127 071 A4 modrá 15,00  10,00
127 072 A4 zelená 15,00  10,00
127 073 A4 oranžová 15,00  10,00
127 074 A4 čirá 15,00  10,00

Obj. kód typ počet listů 70g typ řezu stupeň utajení Cena (Kč/ks)
402 335 C2 9/8 příčný 2 x 10 mm 4 / tajné 5990,00
402 336 C4 12/10 příčný 4 x 30 mm 3 / důvěrné 5590,00

8 ks

20 l 2 x 10  
mm

10 ks

20 l 4 x 30  
mm

Obj. kód formát  rozměry (mm)  gramáž (g)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
402 331 C6 162 x 114 80 25 49,00 
402 332 DL 229 x 114 80 25 56,00 
402 333 C5 229 x162 100 25 79,00
402 334 C4 324 x 229 120 10 62,00
119 527 C6 162 x 114 80 200 286,00
119 528 DL 229 x 114 80 200 328,00
119 529 DL s okénkem 229 x 114 80 200 389,00
 
 

rma

114 x 162 mmC6

110 x 220 mm

DL

229 x 162 mm

324 x 229 mm

C5

C4

200  ks

25 ks10 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 
září - říjen 2019



Korekční strojek ScooterKorekční strojek Scooter

Kalkulátor MX-12BKalkulátor MX-12B Kalkulátor SC2030 Kalkulátor SC2040

šíře 4,2 mm • návin 8 m • jednorázový • umožňuje okamžité 

přepsání • kolečka pro rychlou, stabilní korekturu • barevný mix 

5 kusů = Žvýkačky 
Orbit zdarma

Ž č

p

Obj. kód: 173 021

Obj. kód: 401 837
Obj. kód: 159 452

Obj. kód: 172 017

DÁREK

   3900Cena 
(Kč/ks)

návin 8  m

Obj. kód: 172 017

Lepicí guma Gumfi xLepicí guma Gumfi x
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   

stolní kalkulátor • 12-ti místný extra velký displej • výpočet procent (standardní logika) • 

opravné tlačítko • výpočet marže • 4-tlačítková paměť • označení řádu - tříčislicové čárky 

• tlačítko +/- a tlačítko dvojité nuly • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 115 g • 

rozměry  147 x 106,5 x 29 mm  

vědecký kalkulátor pro základní a  střední školy • 10-ti místný 

jednořádkový displej • 136 funkcí • typ SC2040: dvouřádkový 12-ti 

a 10+2 místný displej, 240 funkcí • podrobný popis funkcí najdete 

na www.p4o.cz          

vědecký kalkulátor pro střední školy • dvouřádkový 12-ti a  10+2 

místný displej • 240 funkcí • podrobný popis funkcí najdete na    

www.p4o.cz           

                  Při nákupu minimálně za 500 Kč bez DPH - Šampon Schauma Power Volume                     zdarma

Lepidlo Nová KlovatinaLepidlo Nová Klovatina

lepí papír • aplikační roztěrka • 

neobsahuje organická rozpouštědla 

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 090 100 g 41,00
402 056 205 g  61,00

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

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 073 36,00

Lepicí tyčinka PrittLepicí tyčinka Pritt Lepidlo GamaFixLepidlo GamaFix

lepí papír, karton, fotografi e 

• neobsahuje rozpouštědla • 

vyrobena z 90% obnovitelných 

materiálů  • nová vylepšená 

receptura  

hmotnost 100 g • disperzní lepidlo • lepí 

papír, textil, dřevo, keramické hmoty apod. 

• aplikační roztěrka • neobsahuje organická 

rozpouštědla

))

S h  ze                             

SLEVA 20% !

SLEVA 20% ! SLEVA 20% !

  3700Akční cena 
(Kč/bal.)

4700Katalogová
cena (Kč/bal.)

d: 401 837
d: 159 452

 15700Akční cena 
(Kč/ks)

19400Katalogová
cena (Kč/ks)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 769 134,00 107,00

LR44

136 FUNKCÍ

SLE

Ks))
00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 328 185,00 148,00

Kč/Ks))
148,00,

LR44

240 FUNKCÍ

Více informací na:

www.esselte.com/recipe

Akce trvá: 1.9.2019 – 31.1.2020

Multifunkční hrnec Philips

n ek
VÁŠ RECEPT

DÁREK

ZÍSKEJTE

Produkty zařazené do kampaně 
najdete na www.p4o.cz

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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Automatická tužka Fiesta mix 3ks + pryž Papír toaletní JumboPapír toaletní Jumbo

Sanytol univerzální sprejSanytol univerzální sprej

Jar pěna na nádobíJar pěna na nádobí

Toaletní papír Perfex Toaletní papír Perfex 

Savo WC čistič

Sidolux čistič na podlahy

Gelové pero EnerGel BL77 + náhradní náplň

balení 3 ks (mix barev) mikrotužek a  pryže • tuha 0,5 mm • celoplastové tělo • hladký pogumovaný protiskluzový 

úchop pro lepší držení • praktický klip • pryž na konci těla • pryž na různé tvrdosti tužek • při gumování vzniká jen jeden 

žmolek • bílá v kartonovém obalu      

toaletní papír do zásobníku • průměr 230 mm 

• dvouvrstvý • bílý • perforovaný • 6 ks v balení

objem 500 ml • 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

revoluční výkonné složení – pohlcuje 

mastnotu • snadná manipulace – chytrá 

lahvička tvořící pěnu • šetří čas – není 

potřeba manipulovat s  lahví (otvírat, 

zavírat), tvořit pěnu na  houbičce • 

ekologická – spotřeba menšího množství 

vody při mytí     

gelové pero s  unikátní gelovou náplní EnerGel • náhradní 

náplň LR7 • barva náplně modrá • síla stopy 0,7 mm • 

elegantní moderní design • pogumovaný grip pro pohodlné 

psaní • kovový klip • stiskací mechanismus • stříbrné tělo   

objem 750 ml • tekutý čisticí a  dezinfekční 

prostředek • pro čistou, dezinfi kovanou 

a zářivě bílou toaletu bez usazenin • spolehlivě 

likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby

objem 1 l • univerzální čistič na  podlahy • 

nezanechává šmouhy • lehce odstraňuje veškerou 

špínu a nečistoty • zanechává dlouhotrvající svěží 

vůní • změkčuje vodu    

celulóza • extra bílý 

• 10 rolí v balení 

Obj. kód: 402 338

 

Obj. kód: 402 337

Obj. kód: 401 086

Obj. kód: 216 097  Turbo
Obj. kód: 401 447  Oceán
Obj. kód: 310 572  Citron

Obj. kód: 401 035 Marseillské mýdlo
Obj. kód: 401 361 Japanese Cherry

Obj. kód: 402 329 pěna 350 ml
Obj. kód: 402 328 pěna 350 ml  
     + náplň 375 ml

NOVINKA !

páp

PRYŽ ZDARMA

  5640Akční cena 
(Kč/sada)

NÁPLŇ ZDARMA

 5900Akční cena 
(Kč/sada)

402 329 NOVINKA 

 7900Akční cena 
(Kč/Ks)

5+1 zdarma
jednoho druhu !

Výhodné balení 
pryž zdarma 

Výhodné balení 
náhradní náplň    

zdarma  

Okamžitá pěna, 

bleskurychle zatočí 

s mastnotou 

2
vrstvy

6ks

2
rstvv

!

Obj. kód materiál  návin  Cena (Kč/bal.)
310 604 recykl 175 m 199,00
310 605 celulóza 180 m   239,00

2 bal. = 
Zásobník na toaletní 
papír Jumbo (rozměry 257 x 136 x 278 mm)

zdarma

sobník na toal tn

0 605

2 ba
let

al. = 
b ík naa toalet

10ks

150 útr.

120 útr.

2
vrstvy

3vrstvy

Obj. kód počet vrstev  návin  počet útržků (ks)  Cena (Kč/bal.)
310 247 2 18 m 150 47,00
310 575 3              14,4 m 120  58,00

  3900Akční cena 
(Kč/ks)

4900Katalogová
cena (Kč/ks)

SLEVA 20% !

SLEVA 20% !

1 kus = 
Sanytol 
dezinfekční 
hydratační mýdlo 
250 ml zdarma

o 

Okamž
bleskurychle zatočí O
leskurychle zatoč

s mastnotou 

legantní moderní design pogumovaný grip pro pohodlné

saní • kovový klip • stiskací mechanismus • stříbrné tělo   

Obj. kód: 402 337

DÁREK

 9400Cena 
(Kč/Ks)

402 328 NOVINKA 

 13900Akční cena 
(Kč/bal.)

yy

  4900Akční cena 
(Kč/ks)

6300Katalogová
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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