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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!

NYNÍ SE 
NÁKUPY VYPLATÍ!!!

S úsměvem 

a pro Vás

oty objednávek jsou 

ku uveďte prosím 

ho dárku. Pokud jej 

árek dle našeho výběru

t dárek poskytnout dáposkytnout dárek 

ý má vůči naší 

eškeré závazky.

VŮJ DÁREK 
BJEDNÁVKY!

.

OBJEDNÁVKA NAD 2000 Kč  bez DPH - výběr z dárků:

Forma na muffiny 6 ks - silikon  - 421 396

Ferrero Rocher pralinky 50 g   - 421 496

Mýdlo s bambuckým máslem 100 g - 421 533

OBJEDNÁVKA NAD 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Káva Tenoria-čerstvě pražená 250 g  - 421 525

Brise svíčka 120g   - 421 400

Woolite 2l color - 421 377

OBJEDNÁVKA NAD 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463

Andělské zvonění - 421 534

Vonné klacíky v lahvičce   421 535

OBJEDNÁVKA NAD 10000 Kč bez DPH  - výběr z dárků:

Pánev nepřilnavá 28 cm Lamart   - 421 536

Aromatická lampa + 6 vosků - 421 537

 

nepři

Aromati

ite 2l colo

OBJE



www.partner4offi ce.cz

MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!

Podzim 2017 str. 2/3

Kopírovací papír Image Impact
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • vysoce kvalitní papír pro 
všechny typy laserových a inkoustových tiskáren, multifunkčních 
kopírek a digitálních tiskáren • barevné tisky - vynikající kvalita 
barev • vícenákladové tisky • duplexní tisky • FSC certifikace 
• excelentní průchodnost stroji • papír je vyráběn ekologickou 
technologií Triotec • vysoká bělost • 5 balíků v krabici 

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 678 99,00  97,00 

80 g • formát A4 • 500 listů v balení • nabízí příznivý poměr 
kvality a ceny • doporučován pro tisk prezentací • barevné 
tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • FSC certifikace 
•  5 balíků v krabici 

Kopírovací papír Image Business

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 588 89,00  87,00
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Pořadač archivační s barevným hřbetem

Obálky obchodní s kartonovou zadní stranou

Etikety samolepicí speciální
Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
400 779 černá 35,00 29,00
401 343 červená 35,00 29,00
401 344 modrá 35,00 29,00
401 345 zelená 35,00 29,00
401 346 žlutá 35,00 29,00

vyrobeno z ekologicky šetrné lepenky • barevný hřbetní štítek • 
všitá složená kapsa • šíře hřbetu 75 mm • 11 ks v balení

rozměry 210 x 297 mm • snímatelné (nepermanentní) určené pro tisk v laserových, inkoustových tiskárnách 
a kopírkách • lesklé (permanentní) určené pro tisk v laserových tiskárnách a kopírkách • polyesterové určené 
pro tisk v laserových tiskárnách a kopírkách, nevhodné pro inkoustové tiskárny

kombinace standardní obchodní obálky s kartonovou zadní 
stranou pro zpevnění • 250 g hnědá obálka • 450 g šedý 
karton • s krycí páskou • vhodné pro zasílání dokumentů, 
které se nesmí pomačkat • 100 ks v balení  

ožená kapsa • šíře hřbetu 75 mm • 11 ks v balení

adní stranouzaadní stranou

dokumentůokumentů,

SKVĚLÁ
CENA !

DÁREK 
při koupi 11 kusů jedné barvy
Čaj Pickwick ovocný

401 345 zelená 35,00,35 0035 00 29,00,
401 346 žlutá 35,00,35 0035 00 29,00,

Obj. kód druh  barva počet archů v bal. Cena (Kč/bal.)
119 350 snímatelné bílá 100 459,00  349,00
119 437 lesklé bílá 100 467,00  349,00
118 060 polyesterové čirá 20 525,00  349,00
118 061 polyesterové bílá 20 558,00  349,00
118 062 polyesterové stříbrná 20 730,00  349,00

Obj. kód formát rozměry (mm)  Cena (Kč/ks)
402 010 C4 229 x 324 3,90
402 011 B4 250 x 353 4,60

COPY INKJETLASER

A4

100
listů

20
listů

LÁ

PES

Všechny speciality 
za cenu běžných 

bílých etiket

Svícen sklo 5 ks

obj. č.  421 531

Kávovar Sencor 3050SS

Vinotéka na 8 lahví

objem skleněné konvice 1,25 l • ideální pro přípravu 10 – 12 
šálků překapávané  kávy najednou  

set s dřevěným podtáckem a dekorací

kapacita 8 lahví 
• teplota 10°C - 18°C 
• rozměry (v x š x h): 45 x 25 x 50 cm

obj. č.  421 532

obj. č. 421 467

Skupina A
lo 5 ks

Skupina B
na 8 lahví

B

3050SS

NOVINKA!



další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2016/2017. 
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

Spolu dáváme 

  nápadům tvář

| |

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • 
vhodný i na nestandardní povrchy: textil, 
kov, umělá kůže, kůže atp. • žlutá barva 
• 6 bločků po 90ti lístcích  

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí •  
barevné provedení středozemní modrá, 
neonová zelená, neonová růžová, maková 
• 6 bločků po 90ti lístcích

rozměry 25,4 x 38 mm • barevné záložky super silné • sníma-
telné • popisovatelné • balení obsahuje 3 x 22 ks záložek

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ „Z“ 
• barevné provedení neonová žlutá, fuchsiová, 
neonová zelená • 6 bločků po 90ti lístcích

rozměry 47,6 x 47,6 mm • silně lepicí • barevné 
provedení neonová žlutá, fuchsiová, neonová 
zelená • 12 bločků po 90ti lístcích  

Samolepicí blok Miami

Samolepicí blok Rio de Janeiro Samolepicí blok R-330 6SSRIO

Záložky samolepicí 686 v sadě

Samolepicí blok 654 S
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DÁREK 
při koupi 1 balení
Lak na nehty Avon

DÁREK 
při koupi 1 balení
Krém na ruce s kakaovým máslem

DÁREK 
při koupi 1 balení
Krém na ruce s kakaovým máslem

DÁREK 
při koupi 1 balení
Zásobník na Z bločky + Silně lepicí žlutý bloček

DÁREK 
při koupi 1 balení 122 080
Barevná manikúra v pouzdře

DÁREK 
při koupi 1 balení 122 079
Antistresová hvězda
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47,6 mm 47,6  mm 12 x 90
lístků

SUPER
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Janeiro
„Z“
vá,

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
119 317 232,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 998 274,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
119 462  290,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 999  279,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
122 080 červená, žlutá, modrá 184,00
122 079 růžová, zelená, oranžová 184,00

25,4 m
m

Záložky samolepicí 680-2YG 
rozměry 25,4 x 43,2 mm • snímatelné • popisovatelné • 
v sadě zelená, žlutá • balení obsahuje 2 x 50 ks záložek 

100 záložek 
za cenu 50 !

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 776 128,00  64,00

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328
z

Obje
www.pa

80
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 011 červená 13,00
123 010 modrá 13,00
120 078 zelená 13,00
123 013 oranžová 13,00
123 012 žlutá 13,00

20 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 015 červená 25,00
123 014 modrá 25,00
120 079 zelená 25,00
123 017 oranžová 25,00
123 016 žlutá 25,00

20 ks

Aktovka Exafolio
sedm vnitřních přihrádek na dokumenty A4 s popisovatelnými záložkami pro snadnou orientaci ve spisech • 
poznámkový blok s děrovanými listy A4 • kapsy na drobné dokumenty, CD/DVD, vizitky, mobilní telefon nebo 
tablet • 3 poutka na psací potřeby • uzavírání slohy na pevný kovový druk • materiál: extra silný (2 mm) 
odlehčený polypropylen • rozměry 33,5 x 26 cm, hřbet 3 cm • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 363 480,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Zápisník Lanybook A6

DÁREK 
při koupi 20 ks jedné barvy
Čaj Pickwick ovocný

DÁREK 
při koupi 20 ks jedné barvy
Zlaté polomáčené

13,,

Pořadač katalogový s přední a hřbetní kapsou
formát A4 • 4-kroužková 
mechanika • celoplas-
tový povrch • barevná 
povrchová úprava • prů-
hledná kapsa na přední 
straně • kapsa na hřbetu 
na popisky • praktické 
na katalogy, ceníky, pre-
zentaci či zakládání doku-
mentů

Obj. kód mechanika  šíře hřbetu  kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
122 014 D15 20 mm 130 listů černá 74,00
122 015 D15 20 mm 130 listů modrá 74,00
122 013 D15 20 mm 130 listů bílá 74,00
122 017 D20 35 mm 175 listů černá 79,00
122 018 D20 35 mm 175 listů modrá 79,00
122 016 D20 35 mm 175 listů bílá 79,00
125 018 D25 40 mm 230 listů černá 79,00
125 019 D25 40 mm 230 listů modrá 79,00
125 017 D25 40 mm 230 listů bílá 79,00

4 kroužky

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Káva Tenoria 250g

4 kroužky

ři k
Káva T
přp
Ká

Konferenční desky A4 Boston

Konferenční desky A4 Atlanta

Mapa odkládací tříklopá prešpán

Mapa odkládací tříklopá s gumou prešpán

formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité 
• 4kroužková mechanika • uzavíratelné zipem • 
poznámkový blok A4 • hřbet 5 cm • kapsa na kre-
ditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD • 
úchyty na psací potřeby • barva černá

formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité 
• odnosné ucho • 4kroužková mechanika • uzavíra-
telné zipem • poznámkový blok A4 • hřbet 4,5 cm • 
kapsa na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky 
a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

formát A4 • prešpán 350 g • tři klopy • 
20 ks v balení

formát A4 • prešpán 350 g • tři klopy • 
zajišťovací gumička • 20 ks v balení

SLEVA
15 % !

SLEVA
15 % !

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 904 452,00  384,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 905 496,00  421,00



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 tvářdům tvář
Objednávky na

www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa
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50 listů

Obj. kód název barva  formát Cena (Kč/ks)
183 817 Igor-týdenní modrá 91 x 170 mm 119,90    95,90
183 818 Igor-týdenní černá 91 x 170 mm 119,90    95,90
183 819 Igor-týdenní červená 91 x 170 mm 119,90    95,90
183 959 Robin-týdenní modrá A5 159,90  127,90
183 960 Robin-týdenní černá A5 159,90  127,90
183 961 Robin-týdenní červená A5 159,90  127,90
183 900 Ota-denní modrá A5 189,90  151,90
183 948 Ota-denní černá A5 189,90  151,90
183 949 Ota-denní červená A5 189,90  151,90

jemný strukturovaný matný materiál • ražba roku • jednostranná pěnová výplň desek • 
rovný hřbet desek • prošití potahu • možnost přítisku: sítotisk, ražba přes pásku, ražba

Diář Denim

SLEVA
20% !

formát A5 • jeden den/strana, víkend/strana • šitá vazba • 
desky balacron • přehled svátků, plán dovolených, měsíční 
i roční kalendář, poznámky • možnost ražby nebo potisku

Diář denní A5
Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
186 536 černá  69,90
186 537 modrá 69,90  roční k

SKVĚLÁ
CENA !

Diář denní A5

Diář D i

Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
183 567  černá  119,90  69,90
183 566  modrá  119,90  69,90
183 568  bordo  119,90  69,90

Diář denní OTA balacron A5

d svátků, plán dovolených, měsí
y y p

SKVĚLÁ
CENA !

Diář FILOFAX Saffiano osobní Compact

Kožený diář FILOFAX Finsbury osobníobnídiář FILOFAX Finsbury osobníddiář

luxusní kroužkový diář s jemnou strukturou povrchu desek, která dodává jeho barvě dvoutónový efekt • zapínání pomocí patentu • 
velikost diáře 188 x 125 x 26 mm • levá strana desek: 2 kapsy na karty, 1 „L“ kapsa, elastické poutko na tužku, pravá strana desek: 
1 vertikální kapsa • Obsah: kalendář 2018 • týden na 2 strany • záložka/pravítko • úkolovník • kontakty • krajové výřezy • 
linkovaný papír bílý • linkovaný papír barevný     

kroužkový diář zářící stylovým designem • luxusní zrnitá kůže, 
příjemný povrch, dokonalé provedení • zapínání pomocí patentu 
• velikost diáře 188 x 125 x 26 mm • levá strana desek: 6 kapes 
na karty, 1 vertikální kapsa, pravá strana desek: kapsa na zip, 
poutko na tužku • Obsah: kalendář 2018 • týden na 2 strany 
• záložka/pravítko • úkolovník • kontakty • krajové výřezy • 
linkovaný papír bílý • linkovaný papír barevný         

Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
401 828 malinová 990,00
401 829 akvamarín 990,00
401 830  limetková 990,00
401 991  modrá 990,00
401 992  oranžová 990,00

Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
401 993 modrá 1490,00
401 994 červená 1490,00
401 995  černá 1490,00
401 996  malinová 1490,00
401 997  akvamarín 1490,00

Kalendář stolní
Obj. kód název formát Cena (Kč/ks)
183 913 Daňový-Evropské hory 320 x 140 mm  69,90   55,90
183 914 Pracovní-Rychlá auta 320 x 140 mm  69,90   55,90 
183 915 Pracovní-Evropská města 320 x 140 mm  69,90   55,90
187 779 Daňový 300 x 150 mm  51,90   41,50
187 768 Citáty II. 285 x 104 mm  38,90   31,10

 

týdenní jmenné kalen-
dárium • dělená kovová 
spirála „Twin Wire“ • 
spodní přesah pro potisk

SLEVA
20% !



UMĚNÍ ARCHIVACE Kampaň trvá: 1.9.2017 - 31.12.2017
(nebo do vyčerpání  zásob dárků)

SNADNÉ JAKO 
MALOVÁNÍ PODLE ČÍSEL

KUPUJTE VYBRANÉ 
VÝROBKY ESSELTE:

SBÍREJTE 
BODY:

ZÍSKEJTE 
ODMĚNU:

11

12

13
SBÍREJTE BODY!

UMĚNÍ ARCHIVACE

S tím správným systémem zvládnete každý úkol. Během chvilky a na jedničku. Vaše kancelář bude 
pro ostatní dokonalým vzorem. Každodenní práce bude hned krásnější. Rutinní práce se stanou 
uměním a vy jejich mistrem. To je UMĚNÍ ARCHIVACE od Esselte. 

Pořadač pákový celoplastový NO1
formát A4 • celoplastový • nová páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický tvar páky 
pro pohodlné uchopení • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému otevření 
• kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek • záruka na mechaniku 3 rokyy

 

401004
401005
400259
400260

401006
401007
400256
400257

7400
DÁREK

Akční cena 
(Kč/ks)

400259
400260

400256
400257

Euroobaly At Hand U

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
      84,00

-

EuroobalyEuroobaly
Obj. kód formát  provedení  tloušťka   Cena (Kč/bal.)
401 643 A5 U PP - krupička 65 mic. 117,00
401 644 A4 U PP - hladké 55 mic. 149,00
126 091 A4 U PP - hladké 105 mic. 283,00
401 645 A4 L/U PP - krupička 115 mic. 347,00

• plastové závěsné kapsy formátu A4 v praktickém balení v kartonové krabičce 
• tloušťka kapes 43 mikronů • jemný embosovaný povrch 
• nejpraktičtější uložení plastových kapes, takto jsou vždy při ruce 
• maximálně uspoří místo a manipulace 
    s kapsami je více než snadná 
• krabička nepřekáží, můžete ji umístit kamkoliv 
    vodorovně i svisle 
• krabička obsahuje 50 kapes

Unikátní šperky 
vyzdobené krystaly 

 

čiré• balené v krabici • 100 ks v balení

www.partner4offi ce.czPodzim 2017 str. 6/7

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT



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
Objednávky na

www.partner4office.cz

800 136 328

Leitz MyBox® modulární úložný systém vdechne vaší kanceláři jedinečný vzhled. Boxy jsou výjimečně pevné a z kvalitního materiálu. Dvoubarevné provedení a lesklý povrch vytváří 
unikátní dojem. Určeno pro rychlé a atraktivní uložení dokumentů formátu A4, časopisů, kabelů a dalších pomůcek. Navrženo tak, abyste mohli výrobky kombinovat a vytvořit svůj vlastní 
systém. Skvělý doplněk zejména dvoubarevných výrobků řady WOW.

adům tvá
Obje

www.pa

80

Úložný box s víkem Leitz MyBox®, velikost M

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 971 modrá  420,00
401 972 zelená  420,00
401 973 růžová 420,00
401 974 šedá 420,00

rozměry 318 x 128 x 191 mm • 5 litrů • pro dokumenty formátu A5 a menší předměty na doma 
i do kanceláře

Úložný box s víkem Leitz MyBox®, velikost S

rozměry 318 x 198 x 385 mm • 18 litrů • pro dokumenty formátu A4, časopisy, katalogy a další 
předměty na doma i do kanceláře

Stolní box Leitz MyBox®

Organizér s držadlem Leitz MyBox® 
Obj. kód velikost  rozměr  Cena (Kč/Ks)
401 979 M 307 x 101 x 375 mm 220,00
401 980 S 307 x 56 x 181 mm 125,00

220,00
125,00

stylový organizér pro použití samo-
statně, nebo jako vložka pro uložný 
box

Organizér Leitz MyBox®

rozměry 307 x 55 x 105 mm • stylové uložení menších předmětů • lze použít i jako vkládací organizér 
pro úložný box

rozměry 246 x 98 x 160 mm • stylové úložení často používaných předmětů, např. na recepcích, v zase-
dacích místnostech a jinde

A

B

C

A: 31,8 cm
B: 19,8 cm
C: 38,5 cm

A

B

C

A: 31,8 cm
B: 12,8 cm
C: 19,1 cm

A

B

C

A: 24,6 cm
B:  9,8  cm
C: 16,0 cm

A: 30,7 cm
B: 10,1  cm
C: 37,5 cm

B

C
A

A: 30,7 cm
B:  5,5  cm
C: 10,5 cm

B

C
A

A: 30,7 cm
B:  5,6  cm
C: 18,1 cm

B

CA

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 975 modrá  265,00
401 976 zelená  265,00
401 977 růžová 265,00
401 978 šedá 265,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 985 modrá  159,00
401 986 zelená  159,00
401 987 růžová 159,00
401 988 šedá 159,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 981 modrá  145,00
401 982 zelená  145,00
401 983 růžová 145,00
401 984 šedá 145,00

Leitz MyBox®  vdechne vaší kanceláři jedinečný vzhled

NOVINKA!
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Sešívačka F30
až 30 listů

sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 
• kombinace kovu a odolného ABS plastu 
• funkce plochého sešívání - úspora 30 % 
místa • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 017 černá 264,00  237,00
179 324 červená 264,00  237,00
179 333 modrá 264,00  237,00
179 325 zelená 264,00  237,00
179 326 žlutá 264,00  237,00
179 327 bílá 264,00  237,00

24/6, 26/6

ů

/6

Pozor !
  Lepí !

univerzální disperzní lepidlo • lepí papír, kůži, 
dřevo apod. • neobsahuje rozpouštědla  

velikost 50 mm • potažené barevným plastem • 25 ks v krabičce 

velikost 32 mm • pozinkované • lesklé • 75 ks v krabičce  

špendlíky vhodné do nástěnky • niklované • 200 ks v krabičce

univerzální lepicí tyčinka pro domácnost, školu a kancelář 
• vhodná k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých 
materiálů • tyčinka Mizím - po nanesení zůstává na povrchu 
obarvená stopa, která během krátké doby zcela zmizí; při 
lepení je tak nepřehlédnutelně označeno, kde je lepidlo 
naneseno; předejde se tak, zbytečnému zamazání a plýtvání

Lepidlo Herkules Lepicí tyčinka Herkules

Spony aktové zebra RON

Spony dopisní 453 RON

Špendlíky 430 RON

SLEVA
10 % !

y

Korekční strojek Pritt Refill Roller
návin 12 m • váleček na hrotu zaručuje lehký posun pásky s přesným 
namířením na korekci, což je základní potřeba uživatele • obousměrná 
korekce ideální pro leváky • flexibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci 
přízpůsobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití

Obj. kód typ  šíře    Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 98,00
172 075 strojek 6,0 mm 98,00
172 076 náplň  4,2 mm 67,00
172 077 náplň 6,0 mm 67,00

p y p ý
atele • obousměrná 
uje
dlo

)))

e hladkou aplikaci 
ouhodobé využití

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    Obousměrná korekce

návin 12  m

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
177 011 strojek 72,00  58,00
177 012 náplň 52,00  44,00 návin 14 m

Korekční strojek Pelikan výměnný

šíře 4,2 mm • návin 14 m • vymě-
nitelná páska • ihned přepisovatelný 
• rychlá a jednoduchá aplikace • 
ergonomický design

SKVĚLÁ
CENA !

n

DÁREK 
při koupi 3 kusů strojků
nebo
při koupi 6 kusů náplní 
Persil 300 g

S kt é b RON

Univerzální lepidlo Loctite 60 sekund

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Persil 300 g

hmotnost 15 g • rychlé a extra pevné univerzální lepidlo vhodné 
na všechny materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla a syntetických vlá-
ken • při lepení je možno 15 s korigovat lepený spoj, a do 60 s zatvrdne 
• dokonalé lepení i na neporézní materiály • ideální pro větší plochy     

kund
dné
vlá-
dne
y     

und

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 672 129,00

p
P
p
P

p
n
p
P

SLEVA
10 % !

SLEVA
20 % !

SLEVA
20 % !

SLEVA
20 % !

opisní 4

y 430 R

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 078 30 g 24,00  21,60
170 076 130 g 43,00  38,70

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
401 989 15 g 13,00 
401 990 8 g Mizím 12,50 

Lepí !   Lepí !

NOVINKA!

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
178 015 15,60  12,50

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 007 7,90  6,30

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 019 18,00  14,40



Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke 3 kusům 

laserových tonerů ARMOR 
od nás obdržíte 

BOHEMIA 
SEKT 0,7 L  

REK ZDARMA

RMOR

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  DIN/NBÚ  certifi kát  Cena (Kč/Ks)
158 001 1 SS4 17/19 podélný 3,8 mm 2 / vyhrazené ano 5390,00  4590,00
159 016  1 SS6 23/25 podélný 5,8 mm 2 / vyhrazené ne 5690,00  4890,00
159 017  1 SS7 25/27 podélný 7,5 mm - ne 5690,00  4890,00
159 018  1 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 mm 3 / důvěrné ano 5990,00  5190,00

ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE 5 let 19 ks

38,5  l 3,8 mm

25 ks

38,5 l 5,8 mm

27 ks

38,5 l 7,5 mm

14 ks

38,5 l 3,5 x 40  
mm

1 SS4

1 SS6

1 SS7

1CC4

NOŽE 5 let

Laminátor PEAK PL 220/ PL 320 LITE

Tabule korková dub

stolní laminátor pro použití v malých 
a domácích kancelářích • stylový 
elegantní design a vysoká spolehli-
vost • jednoduchý ovládací panel • 
laminace za tepla • vybaven 2 vyhří-
vanými válci (PL 220), 4 válci, z toho  
2 vyhřívané (PL 320) • energetický 
úsporný ražim „sleep mode“ • maxi-
mální tloušťka laminovací fólie 125 
mic. • rychlost laminování 300 mm/
min • zpětný chod • nahřatí válců 
do 5 minut • 100 ks folií A4 80 mic. 
ZDARMA

o
ý
i-
5
/
ů
c.

DÁREK 
při koupi 1 kusu
2 balení (200ks) laminovací 
fólie antistatické A4/80g

při
2 b
fól

Obj. kód  pracovní šíře   rozměry  Cena (Kč/Ks)
401 758  230 mm  89 x 377 x 145 mm 1190,00
401 759  330 mm  89 x 476 x 150 mm 2190,00

Obj. kód barva  šíře  Cena (Kč/Ks)
150 073 černá/bílá 12 mm 475,00TEXT

Páska D1 pro štítkovače Dymo
pro DYMO štítkovače řady LM, LP, Rhino a LW Duo • návin pásky 7 m • papírový podklad pásky je podélně 
naříznut • lze nalepit na téměř všechny rovné a čisté povrchy • odolná proti vodě, oleji, saponátům a většině 
rozpouštědel • odolná teplotám od -30 do +150 stupňů C • tisková i podkladová páska v jedné kazetě

přední strana tabule z přírodního korku • zadní strana z plsti • MDF rám v provedení dub • možnost zavěšení 
na výšku nebo na šířku • montážní sada pro upevnění na stěnu

DÁREK 
při koupi 4 kusů
Štítkovač LM 160
při koupi
Štítkovač L
p pp

Obj. kód rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
169 313 60 x 90 cm 460,00  390,00
169 314 90 x 120 cm 830,00  750,00

Certifi kováno
Národním
bezpečnostním
úřadem ČR

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

p

Objednávky na
www.partner4office.cz

800 136 328

Obje
www.pa
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Skartovačka Kobra +1

Flipchart Economy YSA 2

vhodná do menších kanceláří • šíře vstupu 230 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek • skartace 
kreditních karet a CD (+1 CC4 neskartuje CD) • objem odpadní nádoby 38,5 l • kapacita řezu je uváděna v lis-
tech 70g •  systém Energy Smart s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by • rychlost skartace 0,025 
m/s (u typu +1 CC4 0,035) • světelná signalizace vysunutého koše • automatický start/stop řízený fotobuňkou 
• hmotnost 11 kg (typ +1CC4 12 kg) • průzor do odpadní nádoby • výkonný motor pro 24hodinovou práci

magnetický flipchart • rozměr popisné tabule 70 x 100 cm • lakovaný 
povrch popisovatelný suchými popisovači • závěsně hroty na upínací 
liště nastavitelné na různé rozteče děr flipchartových bloků • plocha 
flipchartu orámována alu rámem • odkládací lišta • nastavení výšky 
do 185 cm  

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Bonbóniera Merci 250g

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čokoláda Milka 300g

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Krém Lactovit 75 ml  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 001 1330,00  1090,00  

p
K

AKČNÍ
CENA !

AKČNÍ
CENA !

AKČNÍ
CENA !
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DÁREK 
při koupi 2 sad
Nescafe 100 g

DÁREK 
při koupi 2 sad
Nescafe 100 g

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Blok Pentel A6

DÁREK 
při koupi 12 kusů
Čokoláda Orion 100 g

DÁREK 
při koupi 50 kusů
Sada na čištění dotykových obrazovek  

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Mozartova koule

DÁREK 
při koupi 12 kusů
Voskovky na textil v 15ti barevných variacích  

celokovové kuličkové pero s otočným mechanismem • vymě-
nitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm • modrý inkoust • luxusní 
dárková krabička

celokovové kuličkové pero s otočným mechanismem 
• vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm • modrý 
inkoust • luxusní dárková krabička

elegantní pero s rychleschnoucí energelovou náplní • vyměnitelná 
náplň • černý inkoust • stopa 0,7 mm • délka stopy 550 m • 
celokovové stříbrné provedení • dárková průhledná krabička  

kovové kuličkové pero • stiskací mechanismus • vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • 
modrý inkoust • dotykový hrot pro smartphony, tablety • barevný mix metalických barev • 12 ks v balení

jednorázové • zářivé barvy těla odpovídají barvě náplně • stopa 1 mm • 
velice dlouhá životnost náplně • štíhlé příjemné a lehké tělo • provedení 
s víčkem • 10 ks v balení

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě 
doplňků • rychleschnoucí inkoust • pogumovaný 
grip pro pohodlné psaní • plastový klip • stiskací 
mechanismus • 12 ks v balení  

vyměnitelná náplň BKS7H • barva náplně odpovídá barvě 
těla • stopa 0,5 mm • délka stopy 1200 m • plastové pro-
vedení těla • trojboké pogumované držení • stiskací mecha-
nismus • vhodné pro každodenní psaní • 12 ks v balení  

Souprava Eden BR Kuličkové pero Secure v dárkové krabičce

Gelové pero EnerGel v krabičce

Kuličkové pero Bello touch pen

Kuličkové pero Focus

Gelové pero EnerGel X

Kuličkové pero Jo!

p

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 661 červená 289,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 667 černá 299,00

12ks

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 198 černá 0,5mm 45,00
199 199 červená 0,5mm 45,00
199 200 modrá 0,5mm 45,00
199 201 černá 0,7mm 45,00
199 202 červená 0,7mm 45,00
199 203 modrá 0,7mm 45,00
199 204 zelená 0,7mm 45,00
199 400 oranžová 0,7mm 45,00
199 464 růžová 0,7mm 45,00
199 465 sv. modrá 0,7mm 45,00
199 205 fi alová 0,7mm 45,00

,,
7mm 45,00,
7mm 45,00,
7mm 45,00
7m
7m
7m

mm 45,00,
mm 45,00,
mm 45,00,
mmm 45,00,

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
198 066 stříbrná 270,00

měnitelná 
50 m • 
ka 

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
195 031 černá 19,90
195 032 červená 19,90
195 033 modrá 19,90

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 525 černá 4,90
199 527 červená 4,90
199 526 modrá 4,90
199 530 zelená 4,90
199 532 oranžová 4,90
199 531 sv. zelená 4,90
199 528 růžová 4,90
199 533 sv. modrá 4,90
199 529 fi alová 4,90

 1 mm
10ks

Obj. kód Cena (Kč/ks
193 733 17,90
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DÁREK 
při koupi 20 kusů
Pilsner Urquell 0,33 l plech  

DÁREK 
při koupi 10 ks 
jedné barvy nebo 1 sady
Popisovač 2686 bílý 
na propagační kartě   

DÁREK 
při koupi 20 kusů
Pilsner Urquell 0,33 l plech  

DÁREK 
při koupi 2 sad
 Čokoláda

Popisovač Luxor 100

Zvýrazňovač 8542 Flexi Popisovače Space 12 barev

Popisovač Luxor 250
permanentní popisovač • vláknový kulatý hrot • stopa 2-3mm 
dle tlaku • víčko s klipem • bez xylenu a toluenu • bez zápachu 
• jednotlivě zabaleno do průhledné fólie •  popisovač pro použití 
v interiéru i exteriéru na většinu povrchů např. dřevo, kov, sklo, 
plast, keramika, kůže • 10 ks v balení

permanentní popisovač • vláknový kulatý hrot • stopa 
1-2 mm dle tlaku • víčko s klipem • bez xylenu a toluenu 
• bez zápachu • popisovač pro použití v interiéru i exteriéru 
na většinu povrchů např. dřevo, kov, sklo, plast, keramika, 
kůže • 10 ks v balení

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

sada popisovačů 12 barev • šířka stopy 0,4 mm • uzavíratelné plastové pouzdro 

xixi

při k
Čokol
pp

p
j
P
n

NOVINKA!

1-2  mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 513 černá 8,20
199 515 červená 8,20
199 514 modrá 8,20
199 516 zelená 8,20

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 000 zelená 13,90
402 001 žlutá 13,90
402 002 oranžová 13,90
402 003 růžová 13,90
402 004 sada 4 ks 52,80

10ks

kůže • 10 ks v baleníá 8,20, plast, keramika, kůže • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 517 černá 9,90
199 519 červená 9,90
199 518 modrá 9,90
199 520 zelená 9,90

2-3  mm

1-5  mm

10ks

10ks

uzdro ů 12 barev  šířka stopy 0,4mm • uzavíratelné plastové poušířka stopy 0,4 mm  uzavíratelné plastové pou

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | Ná

Káva Tenoria
čerstvě pražená zrnková káva • směs v optimálním poměru 
z vybraných vysoce kvalitních druhů Arabica 40 % a Robusta 
60 % • pro milovníky silné kávy nebo jako povzbuzení během 
náročného pracovního dne díky vyššímu  obsahu kofeinu • 
vyznačuje se silným aroma a bohatou cremou • vhodná pro 
espresso či kávové mléčné nápoje, ale i na českého turka  

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
401 942   250 g 120,00
401 943 1000 g 340,00
 

Káva Arabica

Dávkovač pákový 500 ml 

čerstvě pražená zrnková káva • 100 % směs různých nejlepších 
odrůd Arabica • je velmi jemná, lahodná na jazyku a můžete si 
zde vychutnat od čokoládových tónů, karamelových, oříškových 
až po jemné ovocné • velmi jemná chuť espressa a zvlášť 
vhodná i pro cappuccino a mléčné kávové nápoje           
 
  Obj. kód obsah Cena (Kč/Ks)

401 944   250 g 140,00
401 945 1000 g 480,00

Mýdla, krémy - výrobky systému MEDISPENDER 
Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 638 Isolda krémové mýdlo zelené jablko 37,00
310 639 Isolda tekuté mýdlo neutrální, bez parfému a barviv 37,00
310 640 Isolda tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou 85,00
310 641 Isolda krém na ruce Aloe vera s panthenolem   72,00
310 642 Isolda krém na ruce Včelí vosk s mateřídouškou   72,002,00,

é nápoje           

s)))

Čerstvě 

pražená káva

Čerstvě 

pražená káva

objem 500 ml • výrobky 
systému MEDISPENDER 
jsou vhodné do většiny páko-
vých dávkovačů dostupných 
na trhu nebo se mohou pou-
žít i samostatně s dávkovací 
pumpou • etikety výrobků 
obsahují velký přehledný 
nápis, co je uvnitř láhve, 
natočením etikety nápisem 
dopředu (do průhledného 
okna dávkovače) se kaž-
dému uživateli usnadní roz-
hodování, který přípravek si 
má nadávkovat 

odolný dávkovač z bílého a šedého ABS plastu určený pro profesionální použití 
v potravinářství, veřejných prostorách nebo zdravotnictví • určen pro hygienické dáv-
kování tekutých mýdel, krémů na ruce nebo gelových dezinfekcí na ruce • robustní 
páka se snadno ovládá loktem • dávkovač je možné velmi snadno nastavit na dávku 
od 0,5 do 1,5 ml podle potřeby provozu • průhledné okno v přední části dávkovače 
umožňuje velmi snadnou orientaci v přípravcích vložených do dávkovače • velmi 
snadné ovládání dávkovače při výměně náplně šetří váš čas při udržování hygieny 
na pracovišti • rozměry (š x v x h) 85 x 290 x 215 mm  

Kup 3 produkty 
a nejlevnější 
z nich obdržíš 
zdarma 

ákový 5

y 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 644 1790,00  1390,00

Obj. kód Cena (Kč/sada)
193 730 75,00

Obje
www.pa
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OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

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

Dveřní a informační cedulky
určené pro vnitřní použití ve veřejných prostorách jako školy, 
kanceláře, nemocnice atd. • systém uchycení tvoří dva 
hliníkové profily a vrchní ABS fólie s antireflexním povr-
chem • snadno a jednoduše můžete sundat přední kryt 
a vyměnit cedulku nebo plakát • součástí balení montážní 
sada na zeď        

Stolní lampa LED MAUL Puck

NOVINKA!

NOVINKA!

kompaktní moderní LED lampa • energetická třída A • teleskopické 
rameno v délce 18 - 33 cm • kulatý podstavec o průměru 13 cm • 
LED žárovka v barvě denního světla • životnost LED - více než 15 
tis. hodin • délka kabelu 1,7 m

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Stříbrný drátěný odpadkový koš, výška 35 cm, průměr 29 cm

5+1 zdarma 
jednoho druhu !

Obj. kód rozměr  Cena (Kč/Ks)
402 005 148 x 50 mm 196,00
402 006 148 x 105 mm (A6) 239,00
402 007 297 x 210 mm (A4) 547,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 676 černá 1330,00
219 672 modrá 1330,00
219 675 zelená 1330,00
219 674 oranžová 1330,00
219 670 žlutá 1330,00
219 671 růžová 1330,00
219 673 fi alová 1330,00
219 669 bílá 1330,00

p
S
p
S

sada na zeď        

b 0

a

a = 18-33 cm

b = 0 13 cm

A CN

D B

A: 107-117 cm
B: 68,5 cm
C: 49 cm
D: 45-55 cm
N: 120 kg

A CN

D B

A: 115,5-130 cm
B: 68 cm
C: 52 cm
D: 43,5-51,5 cm
N: 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 320 2226,00  1990,00 Obj. kód Cena (Kč/Ks)

402 008  3490,00

Křeslo Denver Kancelářská židle Mija 
kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem • doty-
kové části (sedák a opěrák) z pravé kůže, ostatní části čalou-
něné eco-kůží • houpací mechanismus s aretací v základní 
poloze a nastavitelnou silou protiváhy • plynový píst • 
pevné područky • celoplastová báze • barva černá • 
kolečka: nylon • nosnost 120 kg

kancelářská židle s podhlavníkem  a síťovinou na opěráku • pevné 
područky v ceně • houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy 
a aretací v základní poloze • výškové nastavení opěradla pomocí 
systému up-down • bederní opěrka • výškově nastavitelné područky 
s měkkou dotykovou plochou v ceně • látkové provedení sedáku 
a opěrky hlavy v potahu B-Bali šedá s otěruvzdorností 40 000 cyklů, 
100% polyester  • nosnost 120 kg

Skvělá
cena !


