
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 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.)

Obj. kód: 421 543

2 krabice =
Svářené víno 1l

Kopírovací papír Xerox BusinessKopírovací papír Xerox Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení 

• vhodný pro oboustranný tisk • laser, 

copy, fax, inkjet • velkoobjemové 

kopírování • 5 balíků v krabici

Obj. kód: 113 052 (bal.)

TOP NABÍDKAlistopad - prosinec 2019
OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

Kalendáře a diáře 2020 
sleva 20 %  

       Vše na e-shopu www.p4o.cz

6 krabic = 
Vánoční kolekce 

Orion 400 g (ilustrační foto)

Obj. kód: 421 501 Obj. kód: 421 571

ObO j

...Lední medvěd tráví polovinu svého života na mořském ledu a na základě 
této skutečnosti jej poprvé popsal anglický důstojník roku 1774 a přiřadil mu 

vědecké jméno Ursus maritimus, v překladu námořní či mořský medvěd, 
právě na základě jeho biotopu a způsobu života. V kohoutku, dospělý medvěd 

měří až 1,6 metru.Stojí-li na zadních dosahuje výšky okolo 2,4–3,3 metru.
Dospělý samec dosahuje hmotnosti 300–800 kg.

Má až čtyřikrát větší hmotnost než lev. 

www.partner4offi ce.cz
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ŘADA oxyLady
ŘADA oxyLady

ŘADA PASTELINI
ŘADA PASTELINI

Variace čajů Basilur Orient 

KOSMETICKÁ TAŠKA MALÁ    • vhodná na uspořádání drobných předmětů v kabelce • zapínání na zip • materiál 100% polyester • rozměry 16 x 10 x 5,5 cm

KOSMETICKÁ TAŠKA PLOCHÁ    • vhodná na uspořádání drobných předmětů v kabelce • zapínání na zip • materiál 100% polyester • rozměry 21 x 14,5 x 1 cm

PENĚŽENKA MALÁ     • uvnitř je 6 menších kapes na věrnostní karty, 3 oddělené přihrádky a 1 uzavíratelná kapsa na zip na drobné mince • rozměry 14 x 9 x 2 cm

PENĚŽENKA VELKÁ    
 • uvnitř je 8 menších kapes na věrnostní karty, 2 větší kapsy, 3 oddělené přihrádky a 1 uzavíratelná kapsa na zip na drobné mince • rozměry 19 x 10 x 2 cm

MANIKÚRA  
 • stříbrná sada obsahuje nůžky, kleštičky na nehty, zkosenou pinzetu, pilník, manikúrní tyčinku a zatlačovač kůžičky • ideální velikost do kabelky či na cesty •  

 

    rozměry 11 x 6 x 15 cm

402 376 
kosm. taška malá White leaves

 129,00

402 377 
kosm. taška malá Blue triangle

s 129,00

402 378 
peněženka 

malá White leaves
 179,00

402 379 
peněženka 

malá Blue triangle
s 179,00

402 380 
peněženka 

velká White leaves
 229,00

402 381 
peněženka 

velká Blue triangle
s 229,00

402 382 
manikúra White leaves

 
139,00

402 383 
manikúra Blue triangle

s 
139,00

Obj. kód    Název 
Cena (Kč/Ks)  

Obj. kód    Název 
Cena (Kč/Ks)  

402 384 
kosm. taška plo

chá zelená
 119,00

402 385 
kosm. taška plo

chá růžová
  119,00

402 386 
kosm. taška plo

chá fi alová
 119,00

402 387 
peněženka 

velká zelen
á 229,00

402 388 
peněženka 

velká růžov
á  229,00

402 389 
peněženka 

velká fi alov
á 229,00

402 390 
manikúra zel

ená 
139,00

402 391 
manikúra růž

ová  
139,00

402 392 
manikúra fi a

lová 
139,00

)  

pravý cejlonský čaj sypaný 100 g • černý s kousky ovoce, 

aroma vanilky, pomeranče, brusinky     

kolekce černých, černých aromatizovaných a  zelených 

aromatizovaných čajů • 6 druhů x 10 sáčků 

•

Obj. kód 402 066

Obj. kód 402 067

O

Variace čajů Basilur Fruit 
Variace čajů Basilur Fruit 

Infusions Vánoční  

kolekce ovocných aromatizovaných čajů • 6 druhů x 10 sáčků 

Obj. kód 402 393

 17900
Cena 

(Kč/bal.)

  9900
Cena 

(Kč/bal.)

 16900
Cena 

(Kč/bal.)

Vánoční balení čaje Basilur  

Dárkové balení kávy Stromeček   

D

•

Dámské doplňky
Dámské doplňky

asilur Orient 
asilur Orient
ssisiilililuilululuurururras OOOrOrsi ierieieieennnntr Orient

asilur Orient pravý cejlonský čaj sypaný 100 g • černý s kousky ovoce, 

aroma vanilky, p

omatizovaných a  zelených 

uhů x 10 sáčků Obj. kód 402

Vánoční babale í ční čaj
í bVánánnnnnooočoVVVánočnVáVánočníVá bbbalbalelční balele

Vánoč eení čaje Basiní čaje Ba lučaječaje
ční baleení čajní čajal jejebal ní čaje Ba

lení čaje Basil
VáVánánonočočnčníní bí bababalbalalealelelenneeníníníní čačačajčajajeajejeje BaBBasBasisililuluu

OOOBBBBBBJJJJJJJEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVVVVKKKKYYYYYYY NNNNNAAAAAAwww.partner4offi ce.cz fice.cz
800 136 328

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 ch b

 2019 ww
Dárkové balení kávy a čaje 

Svíčka Bolsius vánoční 

Káva Arabica v jutovém sáčku  

Osvěžovač vzduchu - difuzér 

čerstvě pražená zrnková káva • káva 100% 
Arabica Brasil, 250 g • káva 100% Robusta India, 

250 g • pravý cejlonský čaj Basilur sypaný, 100 g 
• kartonová krabička ruční výroby

sklo • rozměry 7,2 x 8 cm   • 6 ks v balení 

čerstvě pražená zrnková káva 100% Arabica, 
250 g • originální jutový sáček (nelze garantovat 

jednotnost motivů na sáčků)  

objem 45 ml • 8 dřevěných tyčinek • přírodní 
extrakt bez alkoholu • vydrží až 6 týdnů 

Obj. kód 402 065

Obj. kód 402 399 vánoční perník 
Obj. kód 402 400 perníčky

Obj. kód 402 396

Obj. kód 402 397

Obj. kód 402 403 grep a zázvor
Obj. kód 402 404 mango a bergamot

Obj. kód 402 405 pečené jablko a skořice

 49900
Cena 

(Kč/bal.)

  5700Cena 
(Kč/Ks)

je je 

 

slaměné ozdoby 17 ks v krabičceObj. kód 402 398

  7300Cena 
(Kč/bal.)

Vánoční balení čaje Basil

Dárkové balení kávy Stromeček     
čerstvě pražená zrnková káva 100% Arabica 

Brasil, 70 g • skleněná dóza ve tvaru stromečku 
• přírodní krabička z vlnité lepenky s okénkem    

 29900
Cena 

(Kč/bal.)

bica
ečku 
m    

kód 402 404 mango a bergamo
kód 402 405 pečené jablko a s

p j

 14500
Cena 

(Kč/bal.)

Aromalampa keramická bílá  á 
vhodná pro aromatické vosky (dodávána 

bez vosků) • rozměry 10 x 11,5 cm

Aromatické vosky 8 ks v krabičce  

Obj. kód 402 401

Obj. kód 402 402

 11500Cena 
(Kč/Ks)

pa kprAromalampa ke
Aromalampa ke

  5600Cena 
(Kč/bal.)

 19900
Cena 

(Kč/bal.)

Slaměné ozdoby 
Slaměné ozdoby 

Dárkové předměty 2019. 

Inspirujte se naši 
nabídkou dárkových 
předmětů více 
na www.p4o.cz        

SKVĚLÁ 
CENA !

INKJET FAX

COPYLASER

v balení 

k • laser, 

jemovéjemov

9200Katalogová
cena (Kč/bal.)

 8900Akční cena 
(Kč/bal.)

j kód: 118 500 (bal )j. kód: 118 500 (bal.)

7900Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

Roční dálniční známka 2020 

30 krabic =

U

zduchu - difuzér 
zduchu - difuzér

ka ruční výroby

objem
extrakt

Obj. kód 402 065

97

Obj. kó
bj. kObj. kód
j. kódOObj. k

4999000000999Cena 
bal.)

vé balení kávy Str
vé balení kávy Stroná zrnková káva 100% Arabica kleněná dóza ve tvaru stromečka z vlnité lepenky s okénkem   

9990000009999

bica
ečku 
m    

kód
kókk d

Cena 
(Kč/bal.)
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179900000000999Cena 

(Kč/bal.)

Cen

(Kč/bal 1699000000999na 
al.)

Osvěžovač vz
O žovačvOsvěžoOOsvěžovač vz

Obj. kód 402 397

Ce
(Kč/ba

DárkovDárkov
čerstvě praženBrasil, 70 g • sk• přírodní krabičk

29Cena 
(Kč/bal.)

Víte, že



Obj. kód: 402 419Obj. kód: 159 333
Obj. kód: 159 334
Obj. kód: 159 335
Obj. kód: 159 336

Obj. kód: 402 418Obj.. kód: 402 418

Obj. kód: 159 3
Obj. kód: 159 3
Obj. kód: 159 3
Obj. kód: 159 3

Ozdobné obálkyOzdobné obálky Pořadač katalogový s přední a hřbetní kapsouPořadač katalogový s přední a hřbetní kapsou

Samolepicí bloček žlutýSamolepicí bloček žlutý Samolepicí bloček „Z“ žlutý

SET vazač X6 2v1Kalkulátor SDC912+

Nůžky celokovovéNůžky celokovové

obálka s  metalickým hladkým 

povrchem • samolepicí rovná 

klopa • vhodná do  laserových 

i  inkoustových tiskáren •  

gramáž 120 g/m2 • balení 10 ks     

rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků • typ „Z“

profesionální kombinovaný vazač pro vazbu do kovových hřbetů (typ 3:1 i 2:1) • kapacita vazby až 280 listů • kapacita 

perforace 20 listů najednou • formát větší než A4 • stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace • nastavitelná 

hloubka perforace • stabilní kovová konstrukce

stolní kompaktní kalkulátor • nakloněný 12-ti místný displej • plastová klávesnice • standardní funkce • 4 tlačítka 

pro práci s pamětí • funkce Mark Up • funkce Grand Total (celkový součet) • korekční tlačítko • napájení duální solár/

bateriové • hmotnost 100 g • rozměry 145 x 104 x 25 mm • záruka 3 roky

celokovové provedení • čepele spojuje kovový 

šroub • řezné plochy speciálně upraveny pro 

snadný a precizní střih

součástí balení je:  

   - 100 ks obálek Chromolux A4 bílá  

   - 100 ks kovových hřbetů 5/16“ bílá  

   - 100 ks kalendářových háčků 100 mm bílá  

   - zaoblovač rohů DIAMOND s pravítkem 

      a řeznou jednotkou pro kalendářový výsek  

Další sortiment 
ozdobných obálek 
na www.p4o.cz

vazbu do kovových hřbetů ( yp

onstrukce

á 

mm b

ítkem 

řový vý

Obj. kód: 402 419

rukce

 

ílá  

ýsek k

D21

21mm

D21

21mm

Akční set

  899000Akční cena 
(Kč/Ks)

Obj. kód formát  rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/bal.)
402 406 čtverec 145 x 145 červená 43,00
402 407 čtverec 145 x 145 zlatá 43,00
402 408 B7 88 x 125 stříbrná 29,00
402 409 B7 88 x 125 zlatá 29,00
402 410 C6 114 x 162 červená 33,00
402 411 C6 114 x 162 zlatá 33,00
402 412 DL 110 x 220 stříbrná 44,00
402 413 DL 110 x 220 červená 44,00
402 414 DL 110 x 220 zlatá 44,00

114 x 162 mmC6

čtverec

110 x 220 mm

DL

88 x 125 mm

B7

10 ksLASERINKJET

120
g/m2

0 červená 44,00,
0 zlatá 44,00,

10 ksLASERINKJET

D t
lek NOVINKA !

NOVINKA !

DL

čtverec
B7

C6

Obj. kód rozměr (mm)   Cena (Kč/Ks)
402 415 76 x 51 7 ,00
402 416 76 x 101 12,00
402 417 76 x 127 13,00

í žlutá barva  100 lístků  typ „Zyp

100
lístků

100
lístků

76 mm
76 mm

51 mm
76 mm

76 mm 101 mm

76 mm 127 mm

tradiční žlutá barva 

• 100 lístků

SLEVA 10% !

formát A4 • čtyřkroužková mechanika • celoplastový povrch • barevná povrchová úprava • průhledná kapsa na přední 

straně • kapsa na hřbetu na popisky • praktické na katalogy, ceníky, prezentaci či zakládání dokumentů

Obj. kód mechanika  šíře hřbetu  kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
122 013 D15 20 mm 130 listů bílá 76,00  68,00
122 014 D15 20 mm 130 listů černá 76,00  68,00
122 015 D15 20 mm 130 listů modrá 76,00  68,00
122 016 D20 35 mm 175 listů bílá 81,00  73,00
122 017 D20 35 mm 175 listů černá 81,00  73,00
122 018 D20 35 mm 175 listů modrá 81,00  73,00
125 017 D25 40 mm 230 listů bílá 81,00  73,00
125 018 D25 40 mm 230 listů černá 81,00  73,00
125 019 D25 40 mm 230 listů modrá 81,00  73,00

4 kroužky

AKČNÍ
SET

Novinka

    1200Akční cena 
(Kč/Ks)

333
334
335
336

 14900Akční cena 
(Kč/ks)

18600Katalogová 
cena (Kč/ks)

SLEVA 20% !

SLEVA 20% !

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
178 018 18 cm 9 cm   99,00    79,00
178 019 20 cm 10,5 cm   99,00    79,00
178 020 25 cm 14,5 cm 133,00  106,00

VA 20% !

snadný a precizní střih
133,00,133 00133 00  106,00,

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 
listopad - prosinec 2019



Lepicí tyčinka Pritt

Korekční strojek Roll-on

Sada popisovačů na bílé tabule Vteřinové lepidlo Loctite Original

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™

lepí papír, karton, fotografi e • neobsahuje 

rozpouštědla • vyrobena z 90% obnovitelných 

materiálů  • nová vylepšená receptura  

širokoúhlý formát poskytuje dostupnější psací plochu oproti klasickým formátům, kde častokrát zůstává spodní 

a horní část nevyužita • ohraničení moderním, nenápadně úzkým rámem, který zvětšuje prostor pro psaní na tabuli 

• magnetický povrch s  technologií Nano Clean™ − exkluzivní pro tabule Nobo − zvyšuje odolnost a  mazatelnost 

a je vhodný pro časté používání • systém InvisaMount™ usnadňuje zavěšení na zeď, úchytky jsou úhledně schovány 

za  deskou tabule • pod tabulí se nachází prostorná přihrádka na  popisovače, která nezasahuje do  plochy tabule • 

dodáváno s popisovači Nobo pro suché stírání • záruka 15 let

sada popisovačů na bílé tabule a fl ipcharty vysoké kvality, unikátního 

designu • kulatý hrot 3 mm • plynulý tok inkoustu pro jemné a pohodlné 

psaní • zářivé intenzivní barvy • snadno smazatelné, nezanechávají 

šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. • netoxické • odolné UV záření 

• sada 6 ks: barva růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, světle 

zelená • sada 10 ks: barva černá, červená, zelená, modrá, růžová, 

tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, světle zelená   

hmotnost 3 g • vteřinové lepidlo vhodné na  všechny 

materiály mimo lepení PP, PE, polystyrenu a  jemné 

kůže • vysoká pevnost na pevných a hladkých plochách 

• VODĚODOLNÉ  

šíře 4,2 mm • návin 15 m • jednorázový • 

ergonomický tvar • čistá, precizní a rychlá korektura 

• možnost okamžitého přepsání • vhodný pro 

všechny druhy korektur

Lepicí tyčinka PrittLepicí tyčinka Pritt
lepí papír, karton, fotografi e • neobsahuje 

rozpouštědla • vyrobena z 90% obnovitelných

materiálů  • nová vylepšená receptura  

Vteřinové lepidlo Loctite OriginalVteřinové lepidlo Loctite Original
hmotnost 3 g • vteřinové lepidlo vhodné na  všechny 

materiály mimo lepení PP, PE, polystyrenu a  jemné 

kůže • vysoká pevnost na pevných a hladkých plochách 

• VODĚODOLNÉ 

LL ii íí tt čč kk PP iiLL ii íí tt ččii kk PP iitttt

Sada popisovačů na bílé tabuleSada popisovačů na bílé tabule
sada popisovačů na bílé tabule a fl ipcharty vysoké kvality, unikátního 

designu • kulatý hrot 3 mm • plynulý tok inkoustu pro jemné a pohodlné

psaní • zářivé intenzivní barvy • snadno smazatelné, nezanech

šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. • netoxické • odolné UV zá

• sada 6 ks: barva růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, sv

zelená • sada 10 ks: barva černá, červená, zelená, modrá, rů

tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, světle zelená  

•

Korekční strojek Roll-onKorekční strojek Roll-on
šíře 4,2 mm • návin 15 m • jednorázový •

ergonomický tvar • čistá, precizní a rychlá korektura 

• možnost okamžitého přepsání • vhodný pro

všechny druhy korektur

KK kkčč íí tt jj kk RR llllKK kkčč íí tt jj kk RR llll

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
širokoúhlý formát poskytuje dostupnější psací plochu oproti klasickým formátům, kde častokrát zůstává spodní 

a horní část nevyužita • ohraničení moderním, nenápadně úzkým rámem, který zvětšuje prostor pro psaní na tabuli 

• magnetický povrch s  technologií Nano Clean™ − exkluzivní pro tabule Nobo − zvyšuje odolnost a  mazatelnost

a je vhodný pro časté používání • systém InvisaMount™ usnadňuje zavěšení na zeď, úchytky jsou úhledně schovány 

za  deskou tabule • pod tabulí se nachází prostorná přihrádka na  popisovače, která nezasahuje do  plochy tabule • 

dodáváno s popisovači Nobo pro suché stírání • záruka 15 let

řř éé ll iidd LL tt OO ii ii llVVtt řřii éé ll iiddll LL ttiitt OO ii ii llSS dd ii ččůů bbíí éé tt bb llSS dd ii ččůů bbíílléé tt bb ll

10 kusů =
Tekuté 
mýdlo Fa 
zdarma

1 kus =
Papírové 
kapesníčky zdarma  

5 kusů =
Zubní pasta 
Vademecum zdarma

1 kus = 
Nerezová 
láhev na vodu 
zdarma

arma

ání • vhodný pro

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

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/Ks)
402 255 32“ / 710 x 400 mm    693,00
402 256 40“ / 890 x 500 mm    987,00
402 257 55“ / 1220 x 690 mm 1 667,00
402 258 70“ / 1550 x 870 mm 3 200,00
402 259 85“ / 1880 x 1060 mm 4 133,00

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

Další produkty značky Nobo zařazené do akce 
najdete na www.p4o.cz

Dárek vyžádáte 
a více informací naleznete na:
www.noboeurope.com

Obj. kód počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 900 6 barev   85,00    76,00
401 901 10 barev 143,00  129,00

ávají 

áření 

větle

ůžová, 

3  mm

SLEVA 10% !

Obj. kód: 170 040

Obj. kód: 170 095

návin 15 m

2014 · 2016 · 2017 · 2018

2019

DÁREK

 7000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

 3800Akční 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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Papír toaletní Jumbo

Gelové pero EnerGel BL77 v krabičce
+ náhradní modrá náplň

Gelové pero EnerGel permanent v krabičce
+ náhradní modrá náplň

FixinelaFixinela

Ručník skládaný „ZZ“ bílý
rozměry 24 x 21 cm • dvouvrstvý • 100% celulóza • 3000 ks v balení (20 x 150 ručníků)      

toaletní papír do  zásobníku • dvouvrstvý • bílý 

recykl • perforovaný • 6 ks v balení

gelové pero s  unikátní gelovou náplní 

EnerGel • náhradní náplň LR7 • barva 

těla pera je shodná s barvou náplně • síla 

stopy 0,7 mm • elegantní moderní design 

• pogumovaný grip pro pohodlné psaní • 

kovový klip • stiskací mechanismus • mix 

barev • baleno v dárkové krabičce   

gelové pero s dokumentní permanentní gelovou náplní EnerGel • 

náhradní náplň • barva náplně modrá • síla stopy 0,7 mm • vhodné 

pro použití na  důležitých dokumentech • elegantní moderní 

design • pogumovaný grip pro pohodlné psaní • kovový klip • 

stiskací mechanismus • baleno v dárkové krabičce      

objem 2 x 300 ml • vysoce kvalitní vůně 

• nepřekrývá, ale skutečně odstraňuje 

nepříjemné přetrvávající zápachy 

a zanechává lehkou svěží vůni  

objem 500 ml • kyselý čisticí prostředek 

na  rez a  vodní kámen • vhodný 

na umyvadla, vany, obkladačky, WC

Pilot FriXion Fineliner 
první gumovací liner • pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon • Ideální do školy, kanceláře 

i  na  doma • průměr hrotu: 1,3 mm • šířka stopy: 0,45 mm • termosenzitivní inkoust stejně jako 

u ostatních produktů z rodiny Pilot FriXion • odolný polyacetalový hrot • guma integrovaná v zakončení 

víčka • pohodlná úchopová část • píše podle barvy zakončení víčka • 12 ks v balení

kancelářská židle s  prodyšným opěrákem • vysoký opěrák • 

pevné područky v ceně • houpací mechanismus s nastavením síly 

protiváhy a  aretací v  základní poloze • bederní opěrka • ocelová 

chromovaná báze • plynový píst • kolečka na měkké povrchy • černá 

síťovina a látka na sedáku • nosnost 120 kg

2 balení =  
Kapesničky 
v krabičce zdarma

2 balení =  
Vonné
pisoárové 
sítko zdarmaama

Židle Tennessee
kancelářská židle s  prodyšným opěrákem • vysoký opěrák 

pevné područky v ceně • houpací mechanismus s nastavením síly

protiváhy a  aretací v  základní poloze • bederní opěrka • ocelová

chromovaná báze • plynový píst • kolečka na měkké povrchy • černá

síťovina a látka na sedáku • nosnost 120 kg

Židle TennesseeŽidle Tennessee

PP íí tt ll tt íí JJ bbPP íí tt ll tt íí JJ bb

GGelové pero EnerGGG l é E G l B 7 k bičGelové pero EnerGel BL77 v krabič
plň++ náhradní modrá nápl+ náhradní modrá náplň

ggelové pero s  unikátní gelovou náp

EnerGel • náhradní náplň LR7 • bar

ttěla pera je shodná s barvou náplně • s

sstopy 0,7 mm • elegantní moderní desi

•• pogumovaný grip pro pohodlné psan

kovový klip • stiskací mechanismus • m

barev • baleno v dárkové krabičce  

Gelové pero EnerGel permanent v krGelové pero EnerGel permanent v kr
+ náhradní modrá náplň+ náhradní modrá náplň

RR čč ííkk kklláádd ýý ZZZ bbíílýýRR čč ííkk kklláádd ýý ZZZZ““ bbííllýý

gelové pero s dokumentní permanentní gelovou náplní EnerGel •

náhradní náplň • barva náplně modrá • síla stopy 0,7 mm • vhodné 

pro použití na  důležitých dokumentech • elegantní moderní 

design • pogumovaný grip pro pohodlné psaní • kovový klip •

stiskací mechanismus • baleno v dárkové krabičce      

eGG ll éé EE GG ll tt kkGG ll éé EE GG ll tt kk

2
vrstvy

6ks

•

krabičcekrabičcek bbiibbiičč

íčka  pohodlná úchopová část  píše podle barvy zakončení víčkka  12 ks v balení

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

Obj. kód: 216 092Obj. kód: 402 426  Premium Carribea 
Obj. kód: 402 427  Premium Thai 
Obj. kód: 402 428  Ocean Mist 

Obj. kód: 310 867

Obj. kód: 402 424
Obj. kód: 402 425

Obj. kód: 401 149

Obj. kód: 402 420
Obj. kód: 402 421
Obj. kód: 402 422
Obj. kód: 402 423

  138000Akční cena 
(Kč/Ks)

153500Katalogová 
cena (Kč/ks)

  3900Akční cena 
(Kč/Ks)

5000Katalogová 
cena (Kč/ks)

SLEVA 21% !

SLEVA 
10% !

12ks
• 

y 

á 

á 

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

skládání
ZZ

3000 ks
24 x 21 cm

2
vrstvy

DÁREK

 44900Akční cena 
(Kč/bal.)

AmbiPur osvěžovač vzduchu

VÝHODNÉ 
BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ
náhradní náplň zdarma

VÝHODNÉ BALENÍ
náhradní náplň zdarma

NOVINKA

 12900Akční cena 
(Kč/bal.)

NÁPLŇ ZDARMA

 7600Akční cena 
(Kč/sada)

NOVINKA !

NOVINKA

 3200Akční cena 
(Kč/Ks)

Gel BL77 v krabičceG l BL77 k bičGel BL77 v krabičce
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NÁPLŇ ZDARMA

  7600Akční cena 
(Kč/sada)

SUPER 

PÍŠE

SUPER 

PÍŠE

www.partner4offi ce.cz
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