
...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 Kč bez DPH - výběr z dárků:

OBJEDNÁVKA nad 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

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 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
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

ÁÁÁÁÁÁ

BJEDNÁVKA nadEDNÁÁÁÁÁÁVKA Á 00 Kč b DPH ýbě dá ků

LETNÍ NABÍDKA
1. 7. – 30. 9. 2018

(( y)y)((
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Sada brýle + šnorchl

obj. č.  421 378

Power Bank E-Blue 10 000 mAh

Samonafukovací karimatka 2,5 cm

kapacita: 10 000 mAh • výstup 2x USB (2A) • vstup: 
micro USB (5V 2A) • rozměry: 63 x 35 x 9 mm • 
hmotnost 350 g •  luxusní provedení s decentním 
potiskem na plastovém povrchu, který vzhledem 
připomíná kůži  

maska je vyrobená z materiálů vysoké kvality, které 
zaručují dlouhou životnost • tvar masky dobře padne 
k obličeji a velká skla umožňují dobrou viditelnost • 
regulovatelné pásky • šnorchl z kvalitního silikonu 
se spodním ventilem a koncovkou proti vniknutí 
vody shora 

praktická a komfortní samonafukovací karimatka • 
rozměry 50 x 2,5 x 180 cm • rozměry po složení 53 x 
11 cm • hmotnost  950 g

obj. č.  421 529

obj. č. 421 385

h

Kopírovací papír Multi Copy Original
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezentací • 
barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
110 214 112,00  107,00

Kopírovací 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

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
113 052 92,00  89,00 

iness
boustranný tisk 
alíků v krabici

A4FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

přemístitelné • popisovatelné • neonové a pastelové barvy

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

rozměry lístků 85 x 85 mm • výška kostky 4 cm 
Záložky samolepicí papírové

Samolepicí bloček neon mix

Kostka velká barevná

Obj. kód rozměr  balení  Cena (Kč/bal.)
129 350 50 x 20 mm 4 x 50 lístků 56,00
401 947 50 x 12 mm 9 x 50 lístků  59,00

20 m
m

12 m
m

Obj. kód typ Cena (Kč/Ks)
118 031 lepená 23,00  19,50
118 033 nelepená 23,00  19,50

4 cm 85 mm 85 mm

76 mm 76 mm

400 
lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 661 žlutá mix 86,00
401 659 zelená mix 86,00
401 660 modrá mix 86,00
401 658 růžová mix 86,00

Sleva 20% 

- na objednávky 
od 1. 7. - 30. 9. 2018
vybírejte z našich katalogů 

nebo na www.p4o.cz   

o

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Oplatka Orion Delissa Křehká

DÁREK 
při koupi 1 balení
Lízátko Nimm2 Lolly 

SLEVA
15 %!

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

PŘI KOUPI 6 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 
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800 136 328
další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2018/2019. 
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

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 chyby

Samolepicí bloky Bangkok

Samolepicí bloky 654

Záložky samolepicí 680 Post-it
rozměr 76 x 76 mm • barevná kolekce Bangkok • silně 
lepicí bločky • barevné provedení neonová oranžová, 
fuchsiová, středozemní modrá • 6 bločků po 90 lístcích

rozměr 76 x 76 mm • kombinace energických barev v roz-
mezí žluté až fuchsiové • 6 bločků po 100 lístků  

barevné záložky Post-it s průhlednou lepicí částí 
• snímatelné • popisovatelné • rozměry 25,4 x 
43,2 mm • balení obsahuje 50 ks záložek 

Přejeme Vám 
   krásné léto

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke každému laserovému 

toneru ARMOR 
od nás obdržíte 

REDBULL
zdarma

Ceny naleznete na www.p4o.cz e

EK ZDARMA
mu

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
119 310 288,00

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
119 205 283,00

76 mm 76 mm 6 x 90 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

76 mm 76 mm
6 x 100
lístků

sada barevných Post-it záložek • snímatelné • popiso-
vatelné • rozměry 11,9 × 43,2 mm • balení obsahuje 
4 × 35 ks záložek • v sadě červená, modrá, zelená, žlutá

2,4 GHz bezdrátová optická myš • technologie blue-eye • rozhraní USB 800-1600 dpi • 3 tlačítka • napájení 1x 
AA baterie • rozměry 100 x 58 x 38,5 mm  

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každo-
denní použití • pro vícenákladový tisk a kopírování 
• ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků 
v krabici

Záložky samolepicí 683 mix

Myš optická bezdrátová Genius NX-7015
Kopírovací papír Image Volume

11,9 m
m

o-
e 
á

11,9 m
mDÁREK 

při koupi 2 balení
Mikrovláknový hadřík 
na citlivé povrchy 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Podložka pod myš
 - textilní

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
120 336 147,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 326 84,00  69,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
120 327 červená 88,00
120 328 modrá 88,00
120 329 zelená 88,00
129 271 růžová 88,00

25,4 m
m

lení • pro každo-
tisk

nikac

Image Volume
í  pro každo
k a kopírování 
ce • 5 balíků

 • rozhraní USB 800-1600 dpi • 3 tlačítka • napájenp p j

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 469 čokoládová 217,00
149 470 šedá 217,00
149 471 měděná 217,00
149 472 stříbrná 217,00

SLEVA 25% na všechny 
polyesterové samolepicí pásky 
D1 pro štítkovače Dymo!

DÁREK 
při koupi 1 balení
Snímatelné lepicí polštářky 
pro připevnění lehkých 
předmětů 

DÁREK 
při koupi 2 balení
Nůžky univerzální Scotch®, 
délka 18cm 

2+1 
ZDARMA!

SKVĚLÁ
CENA!
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402 037 modrá 74,00
402 038 zelená 74,00
402 039 žlutá 74,00
402 040 růžová 74,00
402 041 fi alová 74,00

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/ks)
402 052 A6 54,00
402 053 A5 74,00

Obj. kód Cena (Kč/ks)
402 054 40,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402 042 modrá 44,00
402 043 zelená 44,00
402 044 žlutá 44,00
402 045 růžová 44,00
402 046 fi alová 44,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402 047 modrá 74,00
402 048 zelená 74,00
402 049 žlutá 74,00
402 050 růžová 74,00
402 051 fi alová 74,00

50 ks

Pořadač pákový PASTELINI Blok spirálový PASTELINI

Obal na doklady PASTELINI

Podložka s klipem PASTELINI

Dvojdeska s klipem uzavíratelná PASTELINI

formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 
70 mm • laminovaný • hřbetní kroužek pro 
snadnou manipulaci • pastelové barvy

70 listů • plastové desky • bílý bezdřevý lin-
kovaný papír • perforace pro snadné odtržení 
• dvojitá boční spirála • mix pastelových 
barev

obal na doklady (občanský průkaz, kreditky, 
CCS, pas a další) • rozměr 100 x 130 x 5 mm 
• mix pastelových barev

formát A4 • plastová • kovový klip • extra 
pevná lepenka 2,5 mm • pastelové barvy

formát A4 • plastová • kovový klip na horní 
straně • extra pevná lepenka 2,5 mm                     
• uzavíratelná • pastelové barvy 

Euroobaly U rozšířené A4 Maxi

formát A4 rozšířený na 220 mm • typ 
otvírání „U“ • rozměr 220 x 300 mm     
• větší kapacita až 70 listů • polypro-
pylen • provedení krupička • vkládání 
na výšku • 50 ks v balení     

50 ks
Maxi

Obj. kód tloušťka   Cena (Kč/bal.)
126 059 100 mic.  132,00  112,00
128 231   50 mic.    64,00   54,00

Nová KOLEKCE PASTELINI - Vaše pastelová kancelář

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Nová KOLEKCE PASTELINI

SLEVA 
15% !
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NEUSTÁLÁ INOVACE 

SORTIMENTU 

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 chyby

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 328 černá 288,00
169 329 červená 288,00
169 330 modrá 288,00
169 331 zelená 288,00
169 333 žlutá 288,00

2 ks

25 ks

Pořadač pákový celoplastový Esselte VIVIDA
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

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

DÁREK 
při koupi 1 balení
Krém na ruce Lactovit 

Zásuvka VIVIDA

Rychlovazač Esselte VIVIDA

Desky na spisy Esselte VIVIDA

Tarifold Magneto A4 samolepicí

plastový stolní odkladač • pro dokumenty do formátu A4 
• kolmé nebo předsazené stohování ve 3 pozicích pro lepší 
organizaci • zaoblený výřez pro snazší přístup k dokumentům 
• rozměry 254 x 61 x 350 mm

formát A4 • vyrobeno z kva-
litního polypropylenu • přední 
průhledná strana • zasuno-
vací štítek • kapacita 160 
listů • 25 ks v balení

formát A4 • vyrobeno z průhledného 
polypropylenu • uzavírání na gumičku              
• kapacita 150 listů

kapsa Magneto je vyrobena z kvalitního PVC 
plastu • oboustranný rámeček se zaoble-
nými rohy • samolepicí s nepermanentním 
vysoce kvalitním lepidlem • magnetické 
zavírání umožňuje perfektní stabilitu doku-
mentu v kapse a to ve všech polohách • 
kapsy jsou zcela otevřeny pro rychlé a jed-
noduché výměny prezentovaných informací 
• kapsu lze použít jak na výšku tak na šířku 
• balení obsahuje 2 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 228 černá 62,70
401 229 červená 62,70
401 230 modrá 62,70
401 231 zelená 62,70
401 232 žlutá 62,70
401 233 bílá 62,70

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 126 černá 60,00
401 127 červená 60,00
401 128 modrá 60,00
401 129 zelená 60,00
401 130 žlutá 60,00
401 131 bílá 60,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 210 černá 5,20
401 211 červená 5,20
401 212 modrá 5,20
401 213 zelená 5,20
401 214 žlutá 5,20
401 215 bílá 5,20

INOVACE: 
•  nový tvar a velikost rámečků 
•  3 magnetické lemy pro fixaci dokumentu 
 po celém obvodu 
•  odolné PVC a vyšší viditelnost 
•  samolepicí rámečky oboustranně viditelné 
•  skryté logo výrobce 

10ks

��

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
Zásuvka Vivida, nebo Desky na spisy Esselte Vivida, 
nebo Pořadač pákový celoplastový Esselte Vivida
Nealkoholické pivo 500 ml

p
Z
n
N

umičku              

A: 25,4 cm
B: 6,1 cm
C: 35 cm

A

B

C
A

B

C

A4

A4

DÁREK 
při koupi 25 kusů
Žvýkačky Orbit

25 ks A

no-
60

D k i E lt VIVIDA
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Sešívačka Allegro

Kalkulátor SC2030 Kalkulátor SC2040 Kalkulátory vědecké CASIO ClassWiz

Magnety Fandy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 769 134,00 114,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 275 123,00

LR44

136 FUNKCÍ

(Kč/Ks)( )
000 114,00,

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 328 185,00 157,00

Kč/Ks))
157,00,

LR44

240 FUNKCÍ

SLEVA 
15% !

AKČNÍ 
CENA !

Akční balení 
+ 5 g zdarma !

3 + 1 
ZDARMA !

sešije 20 listů • spojovače 24/6 • plastová sešívačka 
• posilovač sešívání • jednoduché přední plnění • 
moderní barevné provedení

feritové magnety • výška 5 mm  

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Sada popisovačů Space, hrot 0,4 mm, 12 barev

DÁREK 
při koupi 10 kusů 170 090 
nabo při koupi 5 kusů 402 056
Šampon Schauma

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Sluchátka Maxell

až 20 listů

24/6 Obj. kód průměr  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 126 10 mm 50ks 64,00 49,00
169 127 15 mm 40ks 64,00 49,00
169 128 20 mm 30ks 64,00 49,00
169 129 25 mm 20ks 64,00 49,00

Univerzální lepidlo Loctite 60 sekund Lepidlo Nová Klovatina
hmotnost 20 g • rychlé a extra pevné univerzální lepidlo vhodné na všechny 
materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla a syntetických vláken • při lepení 
je možno 15 s korigovat lepený spoj, a do 60 s zatvrdne • dokonalé lepení 
i na neporézní materiály • ideální pro větší plochy     

lepí papír • aplikační roztěrka • neobsahuje orga-
nická rozpouštědla 

d

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 672 129,00

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

a
orga-

Spojovače RON 24/6 Spony dopisní RON 453 Lepicí tyčinka Kores 20 g
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
176 026 7,70  6,90

SLEVA 
10% !

vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného drátu 
• 1000 ks v balení 

lepí papír a karton • vodou omyvatelné • obsahuje 
glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla 
• vyrobeno v ČR

první kalkulátory s českým menu • displej s vysokým rozlišením, přírozeným zobrazením 
matematických výrazů • funkce QR Code, která umožňuje zobrazení výsledku grafů a tabulek 
na displeji chytrého telefonu     

vědecký kalkulátor s ochranným krytem 
• pro základní a střední školy

vědecký kalkulátor s ochranným krytem 
• pro střední školy

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 007 8,00  7,20  

Obj. kód Cena (Kč/ks)
170 087 31,00  

Obj. kód typ  Cena (Kč/ks)
159 450 FX 82 CEX 499,00
159 527 FX 85 CEX 579,00
159 528 FX 350 CEX 499,00
159 526 FX 991 CEX 799,00

379 FUNKCÍ 668 FUNKCÍ
(typ FX 991 CEX)ČESKÉ MENU

s)))

sWiz
ním, přříroí zene ým m zobzobrazen

zení výsledku grafů a tabulek 

pozinkované • lesklé • délka 32 mm • 75 ks v balení  
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Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
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...pro nás jste PARTNERY, 
pro které chceme to nejlepší.  

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Sada na kaligrafii pro začátečníky

Roller FriXion Clicker

Popisovač Point 88®

Sada popisovačů Maxiflo s houbou

Zvýrazňovač 8542 Flexi

Gelové pero Fandy

Kuličkové pero Sphera

Gelové mazací pero Claro RT blistr 2ks

NOVINKA !

2 KUSY ZA 

CENU JEDNOHO

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
199 301 černá 69,00  62,00
199 302 červená 69,00  62,00
401 245 modrá 69,00  62,00

12ks

0,5 mm

TEKUTÝ INKOUST

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 939 sada 4 ks 29,00  23,00
194 938 sada 8 ks 58,00  46,00

sada pro kaligrafii zahrnuje všechny pomůcky, které potřebujete pro učení se moderní 
kaligrafie, včetně instruktážního průvodce, kde najdete tipy a triky pro krasopsaní • 
sada obsahuje: oboustranné fixy ABT-N15 a ABT-N75, tužku MONO-100-3H, fix pro 
kaligrafii Fudenosuke (WS-BH), fix pro obrysy OS-TME33 a gumu PE-01A

vyměnitelná náplň • šíře hrotu 0,5 mm • barva těla odpovídá barvě inkoustu • stiskací provedení bez 
víčka • jedinečný inkoust • stopa, po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci pera na 60 °C, 
zneviditelní • po smazání lze okamžitě přepisovat • 12 ks v balení    

jemný liner • vhodný pro práci s pravítkem a šablonami, 
pro kreslení a skicování • vydrží dlouho bez víčka • 
odolný hrot v kovovém pouzdře • šíře stopy 0,4 mm    

stíratelný popisovač na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné 
neporézní povrchy  • kulatý hrot se stopou 6 mm • možnost dopum-
pování inkoustu do hrotu • ventilační uzávěry • tekutý inkoust • 
vláknový hrot • sada 4 kusů popisovačů + magnetická houba    

velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem • pro hladké 
a pohodlné zvýraznění textu na všech druzích papírů • klínový hrot • 
šíře stopy 1 - 5 mm • fluorescenční pigmentový inkoust • odolnost 
proti UV záření • 10 ks nebo sad v balení    

barva inkoustu odpovídá barvě těla • hrot 
0,5 mm u modré, černé, červené a zelené 
barvy, ostatní barvy hrot 0,7 mm • plastové 
tělo • gumová úchopová část pro příjemné 
psaní 

vyměnitelná náplň typ F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra tenké psaní 
• plastové kuličkové pero • stiskací mechanismus • gumová úchopová část pro příjemné psaní 
• atraktivní moderní motiv • mix barev • 50 ks v balení  

vyměnitelná náplň • stopa při zahřátí třením speciální 
gumou na konci pera mizí  • po gumování lze ihned přepsat 
• modrý termo inkoust • síla hrotu 0,5 mm • plastové tělo 
• stiskací mechanismus  • 2 ks na blistru • mix barev

DÁREK 
při koupi 1 sady 
12-ti stránková písanka 
„Kurz krasopsaní s Johankou“ 

DÁREK 
při koupi 1 sady 
 1 ks hnědý a 1 ks oranžový popisovač

DÁREK 
při koupi 10 kusů 
2 ks roller 2215 zelený na propagační kartě

DÁREK 
při koupi 1 sady
1 ks roller 2215 zelený na propagační kartě

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Kuličkové pero Marathon černé

SLEVA 
20% !

SLEVA 
10% !

SLEVA 
20% !

AKČNÍ 
CENA !

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 055 255,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 360 7,90  6,30

Obj. kód Cena (Kč/blistr)
402 057 59,00

• 50 ks v balení  
50ks

2ks

HO

2ks

O

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 176 černá 18,00
198 174 červená 18,00
198 175 modrá 18,00
198 173 zelená 18,00
198 177 tmavě červená 18,00
198 172 ultramarínová 18,00
198 178 borovicová zelená 18,00
198 179 fi alová 18,00
198 180 světle modrá 18,00
198 181 světlá lila 18,00

,00,
,00,
,00,
,00,
,00,
,00,
,00,
,00,

12ks

ři koupi
1 ks hnědý 
př
 1

při koupi 3
Kuličkové pero

při kou
2 ks rolle

6 mm

Obj. kód Cena (Kč/sada)
169 139 240,00

ou

0,4 mm

1-5  mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 000 zelená 15,60
402 002 oranžová 15,60
402 001 žlutá 15,60
402 003 růžová 15,60
402 004 sada 4 ks 59,40

exi
m hrotem • pro hladké
papírů • klínový hrot •
ový inkoust • odolnost

10ks



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Židle Tennessee Odpadkové pytle 

Sanytol univerzální sprej Dávkovač kosmetických kapesníčků Fingerfood kelímky hranaté

Talíře jednorázové

Plastové příbory

Kapesníčky do dávkovačů

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

vyrobeno z prvotřídní 
fólie  

objem 500 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsa-
huje chlór • čistí a dezinfikuje plochy tím, že ničí škodlivé mikroby • 
vhodné na všechny plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sanitární zaří-
zení, dřezové sifóny, plastové a porcelánové předměty • zanechává 
plochy lesklé a celou vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou 
vůní • biologicky odbouratelné

jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení 

plastové dávkovače • výhodná cena 
náplně • úspora za papírovou kra-
bičku • úspora odpadu oproti papí-
rové krabičce 

extra bílá celulóza • dvouvrstvé • 
rozměry 20 x 19,6 cm • 6000 ks 
v balení (40 x 150 kapesníčků)

kvalitní designový kelímek ideální na dezerty a chuťovky • vyroben 
z velmi pevného materiálu krystal PS: materiál imitující sklo • vysoký 
lesk a průhlednost 

průměr 22 cm  

vé

Kapesníčky do dávkov

p
ná
bič
rov

íč á

rov

p y

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
401 086 sprej 94,00  79,90

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
402 058 bílý 199,00
402 059 hnědý 259,00

Obj. kód objem (l)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  materiál  Cena (Kč/bal.)
310 126 35 10 30 HDPE 46,00  39,00
310 127 60 15 20 HDPE 46,00  39,00
310 128 110 25 10 LDPE 47,00  39,00
310 129 150 35 10 LDPE 65,00  55,00
310 302 240 35 10 HDPE 138,00  117,00

35 l

60 l

110 l

150 l

240 l

Obj. kód objem (ml) rozměry (cm) ks  v bal.  Cena (Kč/bal.)
402 061 60 5,0 x 5,0 x 4,5   50   94,00
402 062 100 5,9 x 5,9 x 5,4 50 119,00
402 063 230 7,2 x 7,2 x 7,2  20    89,00402 063 230 

100 ks

100 ks

50 ks

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
212 073 nůž 30,00  25,00
212 074 vidlička 30,00  25,00

30,0030 00  25,00
30,0030 00  25,00

Obj. kód materiál  ks v bal. Cena (Kč/bal.)
210 114 plastový bílý 100  164,00  139,00 
402 064 BIO cukrová třtina 50  109,00  NOVINKA

100 ks

50 ks

20 ks

50 ks

Partner CZECH s. r. o.
Lipová 1986, 737 01  Český Těšín
Tel.: 558 745 201
Fax.: 558 711 660 
E-mail: partner@p4o.cz

PARTNER 4 OFFICE a.s.
Jankovcova 938/18, 170 00  Praha 7
Tel./Fax: 800 136 328,
 E-mail: praha@p4o.cz

EMADO Hradec Králové, s.r.o.
U Mostku 467
503 41  Hradec Králové
Tel.:  495 532 321, 495 530 585
Mobil: 736 753 681, Fax: 495 530 586
E-mail: hradec@p4o.cz

EMADO Pardubice, s.r.o.
Na Vrtálně 79
530 03  Pardubice
Tel.: 466 611 140–1, Mobil: 733 554 479
Fax: 800 194 327
E-mail: pardubice@p4o.cz

EMADO, s.r.o. 
Provozovna Žďár nad Sázavou
Jamborova 1530/5
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel./Fax:  566 624 875, 566 629 649
E-mail: zdar@p4o.cz

Koeximpo, s.r.o.
Lipová 1986
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 711 908, Mobil: 728 479 859
Fax: 558 711 713
E-mail: tesin@p4o.cz

TechDraw Office, s.r.o.
Farského 6
326 00 Plzeň
Tel.: 374 61 61 00 - 01, 02
Mobil: 725 812 990, Fax: 374 61 61 05
E-mail: plzen@p4o.cz

www.partner4offi ce.cz

E mail: pardubice@p4o.cz

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 149 1535,00  1380,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 060 646,00

A CN

D B

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

SLEVA 
10% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
dávkovače+balení kapesníčků
Čaj mátový Grešík

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Kelímky plastové

jednorázové • plastové 
• průhledné 

Obj. kód objem (l)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
210 069 0,3 100 67,00  57,00
215 020 0,5 50 54,00  46,00

ks

SLEVA 
15% !


