
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 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 - 421 293

Birell 500 ml plech 4 ks - 421 369

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463

Jar kapsle na nádobí Yellow 36 ks - 421 246

z dárků::

ÁOBJE Á

JEDDNNÁÁÁÁÁÁVKAO ÁÁÁ 0 Kč

LETNÍ NABÍDKA
1. 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 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Hole Nordic Walking 2-dílné - 421 226 

Pivo soudek 5 l (dle aktuální nabídky) - 421 201

DPHOBJEDNÁVKAO nad 1000
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Kopírovací papír Xerox Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • vhodný pro 
oboustranný tisk • laser, copy, fax, inkjet • velkoobje-
mové kopírování • 5 balíků v krabici

A4

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

usiness
pro 
je-

A4

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

kufříky na dokumenty s barevným potiskem 
se zámkem • vyrobeny z lepenky Luxor  
1,2 mm  • určeny pro přenášení, uložení 
a uspořádání dokumentů  • vyznačují se 
snadnou údržbou, dlouhou životností a jsou 
vhodným  designovým doplňkem • vnitřní 
rozměry formát A5: 250 x 180 x 25 mm, 
formát A4: 325 x 251 x 35 mm  

Kufřík Elegant

Sleva 20% 

- na objednávky 
od 1. 7. - 30. 9. 2019
vybírejte z našich katalogů 

nebo na www.p4o.cz   wwwwneboo nanebo na na 
vvv

Kopírovací papír Xerox Transit
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní 
použití • pro kopírování i tisk • bezproblémová průchod-
nost stroji • 5 balíků v krabici

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
112 068 88,00  85,00

PŘI KOUPI 8 KRABIC DÁREK DLE 
VÝBĚRU ZE SKUPINY A, 

PŘI KOUPI 16 KRABIC DÁREK 
ZE SKUPINY B

PŘI KOUPI 6 KRABIC DÁREK DLE 
VÝBĚRU ZE SKUPINY A, 

PŘI KOUPI 12 KRABIC DÁREK 
ZE SKUPINY B

INKJET FAX

COPYLASER

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
402 324 A5 červená 48,00
402 325 A5 modrá 48,00
402 326 A4 červená 59,00
402 327 A4 modrá 59,00

přemístitelné • popisovatelné • neonové a pastelové barvy

Záložky samolepicí papírové

Obj. kód rozměr  balení  Cena (Kč/bal.)
129 350 50 x 20 mm 4 x 50 lístků 56,00  47,00
401 947 50 x 12 mm 9 x 50 lístků  59,00  50,00

))

20 m
m

12 m
m

SLEVA
15 %!

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke každému laserovému 

toneru ARMOR 
od nás obdržíte 

Birell 0,5 l 
zdarma

ee

l 

e

ému 

Pikniková deka s popruhem

obj. č.  421 370

Outdoorový bluetooth 
reproduktor X-STYLE

Sušička ovoce Sencor

odolné pogumované tělo • kvalitní zvuk 
• regulace hlasitosti • podpora micro SD 
karet • rozměry: 95 x 85 x 35 mm

rozměry 150 x 180 cm (po složení 42 x 16 cm) • 
pro pikniky, pláž, koupaliště, letní výlety • EPE 
fólie ve spodní vrstvě deky chrání proti vlhkosti 
a tepelně izoluje  

5 sušících podnosů s nastavitelnou výškou • průměr 
sušícího podnosu: 25,5 cm • užitná výška patra: 
1,5 až 2,8 cm • integrovaný ventilátor napomáhá 
rovnoměrnému sušení na všech patrech

obj. č.  421 395

obj. č. 421 391

Skupina A
deka s popruhem

Skupina B
ovoce Sencor
B

emem

oth 
E

NOVINKA !
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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 blok 654
Blok spirálový Speciál

Samolepicí blok 2028/2030 Samolepicí bloky R-330 6SS
rozměry 76 x 76 mm • barevné samolepicí 
lístky • 450 lístků

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ 
„Z“ • vhodné pro zásobníky na Z bločky • 
6 bločků po 90 lístcích

Přejeme Vám 
   krásné léto

Obj. kód  Cena (Kč/ks)
110 026 43,00

Obj. kód  Cena (Kč/ks)
400 252 79,00   69,00

Obj. kód  Cena (Kč/ks)
402 313 399,00

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

100
lístků

450
lístků

6 x 90 
lístků

formát A4 • páková mechanika • karton z vnější strany pota-
žený prešpánem • z vnitřní strany hladký papír • uzavírací 
kroužky proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta 
pro delší životnost pořadače • hřbetní kroužek

formát A4 • tloušťka 45 mic. 
• vkládání U • materiál hladký 
polypropylen • 100 ks v balení

formát A4 • tloušťka 150 mic. • vkládání L • materiál 
hladké PVC • 100 ks v balení

50 listů • bezdřevý bělený papír • boční spirálová vazba 
twin wire • perforace pro snadné odtržení listů • děrování 
pro zakládání do pořadačů, kroužkových záznamníků apod.

Pořadač pákový Rainbow

Euroobaly A4
Obaly A4 „L“ PVC

Obj. kód barevné provedení Cena (Kč/Ks)
113 028 odstíny růžové+bílá 189,00
113 026 odstíný modré+bílá 189,00
113 027 odstíny zelené+bílá 189,00
113 015 odstíny růžové+žlutá 189,00
113 016 modrá a zelená+žlutá 189,00
119 472 mix barev 189,00

Obj. kód barevné provedení Cena (Kč/bal.)
119 313 oranžová, růžová, modrá 298,00
119 314 červená, zelená, modrá 298,00
401 999 žlutá, fuchsiová, zelená 298,00
119 521 modrá, zelená, červená 298,00

• 450 lístků

113 028

113 015

113 016

119 472

113 026

113 027

119 313

119
 31

4

76 mm

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

SUPER
L E P Í C Í

yp 
• 

401 999
119 521

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
110 037 A5 čistý 41,00        37,00
110 039 A5 linkovaný 41,00        37,00
110 038 A5 čtverečkovaný 41,00        37,00
402 314 A5 tečkovaný NOVINKA 37,00   
110 034 A4 čistý  62,00        56,00
110 036 A4 linkovaný  62,00        56,00
110 035 A4 čtverečkovaný  62,00        56,00
402 315 A4 tečkovaný  NOVINKA 56,00   

A5

A450 listů

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

Kopírovací papír Image Volume

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

ro 
í • 
ci

ge Volume
každodenní 
ideální pro

e Volume

SKVĚLÁ
CENA!

SKVĚLÁ
CENA!

SKVĚLÁ
CENA!

nový Speciál 
TEČKOVANÝ

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 194 černá 50 mm 46,00
120 196 červená 50 mm 46,00
120 200 modrá 50 mm 46,00
120 202 zelená 50 mm 46,00
120 204 žlutá 50 mm 46,00
120 195 černá 75 mm 46,00
120 197 červená 75 mm 46,00
120 201 modrá 75 mm 46,00
120 203 zelená 75 mm 46,00
120 205 žlutá 75 mm 46,00

vnější strany pota-
papír • uzavírací

U
 A4

100 ks

100 ks

 A4
L

4
měry
adi
0 

110 026110 026 

rozm
• tra
• 100

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Sklenice s brčkem

DÁREK 
při koupi 10 kusů
 Pilsner 0,5 l plech 

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Láhev na pití 750 ml

DÁREK 
při koupi 2 balení 
Nexcare gelový polštářek 
10 x 10 cm 

SLEVA
10 %!
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Řada NEO COLORI - Vaše barevná kancelář

NEO COLORI 

70 listů

A5

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
401 626 A5 modrá 70,00   63,00
401 627 A5 zelená 70,00   63,00
401 628 A5 oranžová 70,00   63,00
401 683 A5 růžová 70,00  63,00

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
401 908 DL modrá 13,00  11,70
401 909 DL zelená 13,00  11,70
401 910 DL oranžová 13,00  11,70
401 911 DL růžová 13,00  11,70
401 912 A5 modrá 15,00  13,50
401 913 A5 zelená 15,00  13,50
401 914 A5 oranžová 15,00  13,50
401 915 A5 růžová 15,00  13,50
129 239 A4 modrá 21,00  18,90
129 240 A4 zelená 21,00  18,90
129 241 A4 oranžová 21,00  18,90
401 652 A4 růžová 21,00  18,90

SLEVA
10 %!

SLEVA
20 %!

SLEVA
20 %!

Obj. kód  Cena (Kč/ks)
402 317 2990,00

SLEVA
20 %!!!

Mobilní flipchart Classic Plus

Pořadač čtyřkroužkový NEO COLORI Mapa tříklopá NEO COLORI

Blok spirálový NEO COLORIObálka s drukem NEO COLORI

formát A4 • extra silný polypropylen 
• odolný kvalitní materiál • průměr 
kroužků 15 mm • čtyřkroužková mecha-
nika • hřbet 2 cm • kapacita 70 listů • 
moderní design

silný polypropylen 200 mic. • uzavírání na klopu s dru-
kem • moderní design • 5 ks v balení  

formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5-30 mm • 
flexibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • tříklopá • 
silný polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodné 
pro archivaci dokumentů • moderní design

70 listů • PP desky • bílý bezdřevý lin-
kovaný papír s potiskem • perforace pro 
snadné odtržení • dvojitá boční spirála

popisná tabule s lakovaným povrchem • rozměr tabule 70 x 100 cm 
• náklon tabule 30° • uchycení bloků pomocí univerzální lišty pro 
různé rozteče děr • výškově nastavitelný pojízdný stojan • 5 uza-
mykatelných koleček • provedení s výsuvnými rameny • hmotnost 
18 kg • barva šedá

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 230 modrá  60,00  54,00  
129 231 zelená 60,00  54,00
129 232 oranžová 60,00  54,00
401 649 růžová 60,00  54,00

4 kroužkykky

RI

LORI

é 

I

I

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 233 modrá  46,00  41,00
129 234 zelená 46,00  41,00
129 235 oranžová 46,00  41,00
401 651 růžová 46,00  41,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Karta Benzina 200 Kč

Kalkulátor vědecký CASIO ClassWiz

Kalkulátor SDC-408-410-412

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     

Obj. kód typ  Cena (Kč/ks)
159 450 FX 82 CEX 499,00  399,00
159 527 FX 85 CEX 579,00  463,00
159 528 FX 350 CEX 499,00  399,00

379 FUNKCÍ ČESKÉ MENU

assWiz
ozlišením, 
ode, která 
o telefonu     

Obj. kód barva  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 324 černá 8 134,00  107,00
159 325 bílá 10 147,00  117,00
159 326 černá 12 159,00  127,00

)))
0
0
0
0
0

RI

Tabule Revolver
oboustranná otočná magnetická a popisovatelná tabule 
•  pojízdný stojan •  povrch lakovaný • možnost 
uchycení papírových bloků     

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Karta Benzina 400 Kč

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
168 057 90 x 120 cm 4450,00
168 058 100 x 150 cm 4950,00
168 059 120 x 180 cm 5450,00

nově s s ocelovým stojanem 

pro vyší stabilitu a robustnost

stolní kompaktní kalkulátor • nakloněný displej • 
plastová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka 
pro práci s pamětí • napájení duální solární/bateriové 
• hmotnost 95 g • rozměry 125 x 100 x 27 mm • 
záruka 3 roky  

podrobný popis funkcí 
kalkulátorů najdete 
na www.p4o.cz
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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

DÁREK ZDARMA

KUPTE & ZÍSKEJTE

O 20x FUJI INSTAX

Nakupte výrobky z řady Leitz WOW v minimální hodnotě 250 Kč, pošlete nám doklad o koupi a získáte Hudební stojánek na tužky ve 

WOW barvě podle vašeho výběru. Navíc se zařazujete do slosování o 20x originálních fotoaparátů Fuji Instax. Akce trvá od 1.7. do 

31.10.2019.

Řezačka kotoučová Dahle 508

Sešívačka elektrická Leitz NeXXt WOW 5566
sešije až 10 listů • spojovače electric • snadno ovladatelná sešívačka 
jednou rukou • hloubka vkládání 10 mm • vhodná pro časté používání 
• napájení: baterie 4 x AA (nejsou součástí balení) • záruka 3 roky

kotoučová řezačka pro kancelářské využití • 
pro rychlé a precizní řezání papíru, fotografií 
a folií • stabilní kovový stůl s neklouzavými 
pryžovými patkami • natištěné jednotlivé DIN 
formáty • ostrý kotoučový nůž • spodní nůž 
• kotoučový nůž v uzavřené plastové hlavě 
• automatický přítlak v místě řezu • dva 
úhlové příložníky s dělením v mm • jednoduchá 
výměna řezací hlavy

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Sanytol dezinfekční prací 
gel 1,65 l 

KAPACITA

5 x 80 g/m2
580x211 mm

460 mm460 mm

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 377 460 mm 580 x 211 mm 5 listů 1150,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 602 modrá 692,00
401 603 zelená 692,00
401 604 oranžová 692,00
401 605 růžová 692,00
401 606 tyrkysová 692,00
401 607 fi alová 692,00

až 10 listů

electric

4x

až 10 listů

Výrobky zařazené do kampaně najdete na www.p4o.cz

Více na www.leitz.com/geoelectric     

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
402 316 3860,00

SKVĚLÁ
CENA!

ObObj.j. kkódód  CeCenana ((KčKč/b/bal.)jj ( )j
402 316 3860,00,

SKVĚLÁ
CENA!!!!

Páska D1 pro štítkovače Dymo - promo balení
šíře 12 mm • návin 7 m • barva černá 
na bílé pásce • 10 kazet v balení

Sleva 10 % na všechny pásky D1,
ceny naleznete na www.p4o.cz 

Pro uživatele s velkou 

spotřebou štítků

Obj. kód  Cena (Kč/Ks)
401 706 5290,00

Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22114
šíře vstupu 230 mm • skartace kancelářských a sešíva-
cích sponek • skartace kreditních karet a CD • s auto-
matickou funkcí spuštění/zastavení • komfortní funkce 
obousměrného chodu pro ruční řízení • optický indikátor 
vytížení přístroje s funkcí automatického zpětného chodu • 
elektronický ukazatel naplněnosti nádoby na odpad • auto-
matické zastavení motoru • energeticky úsporný standby 
režim • rozměry 570 x 375 x 280 mm

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Nůžky Dahle Professionál 21 cm 

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

28 l 4 x 48 
mm

401 6077 fi alová 692,007 fi alov

A VYHRAJTE ELEKTROKOLOBĚŽKU

KUPTE SI SEŠÍVAČKU

Akce trvá od 1. 7. do 31. 10. 2019
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

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  

kvalitní nůžky z nerezové oceli • měkká ergonomická 

rukojeť • vhodné pro kancelář i domácnost

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
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Korekční strojek Pritt Refill Roller Nůžky kancelářské Casual

lepí papír a karton • vodou 
omyvatelné • obsahuje glycerin, 
nevysychá • neobsahuje rozpou-
štědla • vyrobeno v ČR

lepicí páska s praktickým uzavíratelným odví-
ječem • s kovovým nožíkem • šíře 19 mm • 
návin 33 m • pásku lze doplňovat  

oboustranná lepicí páska 
• návin 12 m • odtržitelná 
rukou • vysoká lepivost • 
odstranitelná • po odstranění 
nezanechává stopy    

Lepicí tyčinka Kores

Lepicí páska s odvíječem SMART DESIGNLepicí páska oboustranná přemístitelná

Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15g 26,00
170 087 20g 31,00

3+1 
ZDARMA!

2+1 
ZDARMA!

Jednoho druhu
Akční balení 
+ 5 g zdarma !

Univerzální lepidlo Loctite 60 sekund
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        
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 672 129,00

Kalíšek na psací potřeby Stojánek na dopisy Stojánek univerzál
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří • 

průměr 9 cm • výška 10 cm   

elegantní drátěný doplněk na  stůl • vhodný do  kanceláří • se třemi 

přihrádkami na dopisy • rozměry 17,5 x 13,5 x 7,7 cm  

elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří • rozměry 

15,5 x 10 x 10 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 996 černá 33,00  28,00
400 549 stříbrná 33,00  28,00

A

B

A: 9 cm
B: 10 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 020 černá 85,00  72,00 
189 524 stříbrná 85,00  72,00
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A: 17,5 cm
B: 13,5 cm
C: 7,7 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 520 černá 90,00  76,00
189 521 stříbrná 90,00  76,000,00,   76,00,

A

B

A: 15,5 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

C

172 077 n

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Pur Power Orange 450 ml

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
173 737 17 cm 21,00
173 738 21 cm 27,00
173 739 23,5 cm 33,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 546 modrá 38,00  32,00
401 547 zelená 38,00  32,00
401 548 oranžová 38,00  32,00
401 549 růžová 38,00  32,00

návin 33 m

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
401 701 12 mm 57,00  48,00
401 702 25 mm 79,00  67,00

návin 12 m
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Sada na kaligrafii pro začátečníky

Zvýrazňovač Monami 601/604 Křeslo Miami

Kuličkové pero Pilot Acroball
sada pro kaligrafii zahrnuje všechny pomůcky, které potřebujete pro nácvik 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

seříznutý hrot •  šíře stopy 1 - 4 mm • 
fluorescenční inkoust  • výrazné barvy, 
stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná 
sytá stopa • použití na papír • víčko 
s klipem k uchycení • sada 4 ks

Ploché tělo

Kulaté tělo

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • 
jedinečná hladkost psaní - náplň je založena na olejové bázi 
• rychleschnoucí • voděodolná • plynulé psaní • jasné 
intenzivní barvy • vyrobeno z 77,4 % recyklovaného plastu 
(s výjimkou vyměnitelné náplně) • 10 ks v balení  

kancelářské křeslo s vysokým opěrákem • houpací mecha-
nismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou silou 
protiváhy • ocelové čalouněné područky zahrnuty v ceně 
• plynový píst • ocelová chromovaná báze • kolečka 
na měkké povrchy • potah prodyšná látka černá v kombi-
nací s barvou • nosnost 120 kg

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

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

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 319 65,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 068 černá 49,00
199 069 červená 49,00
199 070 modrá 49,00

10ks

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Birell 0,5 l plech 

Kulaté tělolaté tělo

Ploché tělo

1-4  mm

1-4  mm

A CN

D B

A: 112-120 cm
B: 66 cm
C: 50 cm
D: 48,5-56,5 cm
N: 120 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 411 červená 2623,00  2360,00
209 412 modrá 2623,00  2360,00
209 413 šedá 2623,00  2360,00

OOOBBBBBBJJJJJJJEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVVVVKKKKYYYYYYY  NNNNNAAAAAA
www.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 chyby

...pro nás jste PARTNERY, 
pro které chceme to nejlepší.  

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Tužky Milan+pryž+ořezávátko Pastelky Trigo/Trigo jumbo

Popisovač 2580 super smývatelný Popisovač Happy Liner 2521/12

sada 3 ks trojhranných tužek tvrdostí HB,B,2B • měkká 
syntetická pryž • ořezávátko bez zásobníku.

12 zářivých barev • trojhranný - ergonomický tvar • vhodné 
pro rozvoj drobné motoriky dětí • přirozené vedení pastelky • 
výjimečně měkká tuha • dokonalé krytí • provedení standard - 
tloušťka tuhy 2,7 mm, provedení jumbo - tloušťka tuhy 5 mm

super smývatelné značkovače • inkoust lze odstranit z rukou prou-
dem vody • snadno vypratelný inkoust na vodní bázi • ergo držení 
• ventilační chránítko • válcový hrot • šířka stopy 1 – 3 mm

jemné barevné linery • pro kreativní tvoření, práci 
se šablonami i běžné psaní • ergo držení • jemný 
plastový hrot v kovové objímce • vypratelný inkoust 
• šířka stopy 0,3 mm • sada 12 ks
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SLEVA 
10% !

SLEVA 
10% !

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 318 39,00

Obj. kód druh Cena (Kč/sada)
171 989 standard 29,00
171 999 jumbo  65,00

Obj. kód sada Cena (Kč/sada)
402 320 12 46,00
402 321 18 65,00

SKVĚLÁ
CENA!

SKVĚLÁ
CENA!

12ks

DÁREK 
při koupi 1 sady
Omalovánka Super easy 

DÁREK 
při koupi 1 sady
Omalovánka Happy NOVINKA !

NOVINKA !

Obj. kód provedení  Cena (Kč/sada)
198 254 kulaté tělo 55,00  49,00
198 226 ploché tělo 88,00  79,00

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ



Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 322 69,00

OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Obj. kód Cena (Kč/bal.)jj ( )j
402 322 69,00,

Toaletní papír Katrin Plus pro chemické WC

Grilovací utěrky

Krystal na nádobí

Jemné papírové ručníky v roli Tork Matic H1

Talíře jednorázové

Příbory jednorázové

dvouvrstvý • celulóza • super bílý • 
rychlorozpustný jemný a savý papír pro 
maximální pohodlí • vhodný pro pou-
žití v chemických WC • 300 útržků 
na roličce • rozměr role 10 cm x 37,5 m 
• 4 ks v balení

jednovrstvé • 60 útržků 17 x 30 cm • 
středové odvíjení bez dutinky • určené 
především pro grilování • mají extrémní 
nasákavost olejů a tuků • vytahují se 
zevnitř zabalené role a tak zůstanou hygie-
nicky čisté i venku v  přírodě • je možné je 
namočit ve vodě a poté vysušit bez ztráty 
užitných vlastností • opakované použití 
tak umožňuje úsporu ve spotřebě útržků • 
pevnost za mokra je nesrovnatelně vyšší 
než u běžných papírových utěrek

pro zásobník H1 (215047) • dvouvrstvý 
• Advanced - velmi dobrá kvalita • 
600 útržků na roli • rozměr útržku 21 
x 25 cm • barva bílá • šedá ražba • 
efektivní absorpce a vysoká pevnost • 
6 rolí v balení   

přípravek na nádobí s vůní citronové trávy • zvýšená 
pěnivost • nadstandardní mycí síla • zesílení mycího 
účinku aktivním octem • dermálně dobře snášen   

100 ks v balení 
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níky v roli Tork Ma

100 ks

100 ks

50 ks

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
212 073 nůž plastový 30,00  25,00
212 074 vidlička plastová 30,00  25,00
219 709 nůž dřevěný 83,00  70,00
219 710       vidlička dřevěná    100,00  85,00

Obj. kód materiál  ks v bal. Cena (Kč/bal.)
210 114 plastový bílý 100  164,00  139,00 
402 064 BIO cukrová třtina 50  129,00  109,00 

100 ks

50 ks

300 útr. 600 útr.

4ks

6ks

2
vrstvy

2
vrstvy

DÁREK 
při koupi 3 balení
Zásobník na ručníky Tork Matic H1

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 924 1290,00

150 m
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Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
219 249 750 ml    34,00     27,00
219 250 5 l 170,00  136,00

0ks100

100ks v balení al.))
00
00
00
00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 323 34,00

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

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

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

50ks

SLEVA 
15% !

NOVINKA !

NOVINKA !

1
vrstvy

SLEVA 
20% !


