
Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH.

Na objednávce  uveďte 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 DÁREK 
PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

Bohemia Sekt Prestige 
demi sec 0,75 l

421 601

Čaj ovocný 

Pickwick, mix příchutí 

421 343

Louskáček

 na ořechy Lamart

421 566

Kosmetická taška, 

imitace kůže, 

mix barev - 421 670

Dámská peněženka, 
imitace kůže, 

mix barev  - 421 671

Variace 
čajů Basilur, 60 sáčků 

421 639

Vánoční hrnek 380 ml 

v krabičce, mix motivů  

421 599

Adventní svíčky 

4 ks válce, mix barev

421 400

Č j ýČaj ovocný
Hamé Džem 260g

421 668

Ferrero Rocher

 pralinky 100 g

421 669

 PODZIMNÍ NABÍDKA
1. 10. - 31. 12. 2022

Vonná svíčka ve skle, 

mix motivů a vůní  

421 672

www.p4o .cz

Máte raději online? 
Objednávejte na www.p4o.cz

NOVÝ KATALOG
Objednejte si zdarma 

na www.p4o.cz

Objednávka nad 7000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Objednávka nad 10000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

LoouskáčekLouskáček Bohemia Sekt Prest
d i 0 75 l

Objednávka nad 2000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Objednávka nad 4000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Odmašťovač za studena 

s rozprašovačem 750 ml  

421 462

› DUB BYL ODJAKŽIVA SYMBOLEM SÍLY A DLOUHOVĚKOSTI. 
U NAŠICH PŘEDKŮ SE TENTO STROM TĚŠIL VELKÉ ÚCTĚ. LIDÉ 
MU PŘISUZOVALI MAGICKÉ VLASTNOSTI. DUB MĚL CHRÁNIT 
DŮM PŘED ÚDEREM BLESKU. ČASTO HO VYSAZOVALI PŘI 
NAROZENÍ DÍTĚTE.



  Objednávejte na  www.p4o.cz

A4

A4

Stolní lampa LED Solight 5W 
s displejem

Sada 3 nožů v bloku 
Damas Lamart

Dětská herní židle + klávesnice, myš, podložka

obj. č.  421 665

Obj. kód  401 588

Obj. kód.  119 505

obj. č. 421 666

obj. č.  421 667

velmi ostrá čepel a  ergonomická rukojeť •  materiál 

nerez •  kuchařský a  filetovací nůž: ostří - 20 cm, 

délka nože - 34 cm • nůž univerzální: ostří - 13 cm, 

délka nože - 24,5 cm • blok: dřevo akácie  

židle: ergonomický tvar pro pohodlné sezení •  nasta-

vitelná výška •  pevné područky •  prodyšný a  pohodlný 

povrch z  PU kůže •  pěnová výplň sedáku i  opěráku 

• odolný pětiramenný nylonový kříž • rozměry: křeslo (v x 

š x h) 88,5 - 99,5 x 55 x 56 cm, opěrka (v x š)   54 x 44 cm, 

sedák (h x š) 43 x 43.5 cm • membránová klávesnice: CZ/

SK rozložení kláves • 3 barvy podsvícení • optická herní 

myš: výběr ze 4 DPI - 800/1200/2400/3200 •  snadné 

přepínání citlivosti • podložka: ideální pro vysoce citlivé 

myši • rozměr: 28 x 23 cm  

,
í •  nasta-

pohodlný 

i  opěráku

křeslo (v x

4 x 44 cm,

snice: CZ/

ická herní 

•  snadné

oce citlivé

, myš, podložka, y , p

nastavitelná teplota světla - teplá bílá, neutrální bílá, studená bílá • stmívatelná 

- plynulá regulace jasu •  displej s  funkcí času, kalendáře, budíku a  teploměru 

•  samostatné noční světlo na  zadní straně lampičky •  rozměr základny 5,6 cm, 

výška 27,5 cm, délka hlavice 22,5 cm 

VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT
Kopírovací papír Image Business

formát A4 •  80 g •  500 listů v  balení •  nabízí příznivý 

poměr kvality a ceny • doporučován pro tisk prezentací 

•  barevné tisky •  vícenákladové tisky •  duplexní tisky 

• PEFC certifikace •  5 balíků v krabici

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Kopírovací papír Data copy 
formát A4 •  80 g •  500 listů v  balení •  kvalitní papír 

s vysokou bělostí a hladkostí  • vhodný pro tisk barev-

ných prezentací a  reportů, stejně tak i pro každodenní 

komunikaci a  velkoobjemový tisk •  skvělé výsledky 

na  všech laserových a  inkoustových tiskárnách •  FSC 

certifikace a známka EU Ecolabel • 5 balíků v krabici  

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

PŘI KOUPI 20 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A,
 PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

PŘI KOUPI 16 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A,
 PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Dárek na výběr za nákup papíru - Skupina A

Dárek za nákup papíru - Skupina B

Odkaz na aktuální 
CENY PAPÍRUKopírovací papír Image Volume

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro vícenákladový tisk 

a kopírování • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici A4omunikace • 5 balíků v krabici A4A4

Obj. kód.  401 326

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

DUPLEX

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

25ks 20ks

Archivační krabice
materiál hladká ruční lepenka 1  000 g •  možnost uložení ve  skupinovém kontejneru obj. kód 120  280  

• ekologicky šetrný výrobek • FSC certifi kát • 25 ks v balení • obj. kód 129 329 a 129 214 - 20 ks v balení 

Obj. kód rozměr (mm)  formát  Cena (Kč/Ks)
120 001 330 x 260 x 50 A4 28,00  25,20
120 002 330 x 260 x 75 A4 32,00  28,80
120 000 330 x 260 x 110 A4 57,00  51,30
129 329 330 x 260 x 150 A4 63,00  56,70
129 214 445 x 310 x 100 A3 59,00  53,10

,00,0000  56,70,
,00,0000  53,10,,

Samolepicí bloček neon
rozměr 76 x 76 mm • zářivé neonové barvy • 100 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 097 žlutá 17,00  15,30
401 098 oranžová 17,00  15,30
401 099 zelená 17,00  15,30
401 100 růžová 17,00  15,30

76 mm 76 mm

100
lístků

ednávejte nednávejte na www pwww p

100
lístků

Samolepicí bloček neon mix mini 
rozměr 51 x 51 mm • mix neonových barev • 250 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 241 žlutá mix 37,00
401 244 zelená mix 37,00
401 242 modrá mix 37,00
401 243 růžová mix 37,00

51 mm 51 mm

250
lístků

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Sušenky BEBE Dobré ráno 
p
S

51 mm 51 mm
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SKVĚLÁ
CENA!

SLEVA
10%!

SLEVA
10%!



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 chybyVÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!VÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!

NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU 

A4110 x 220 mm
DL

70 x 100 mm

230
g/m2

220
g/m2

120
g/m2

Ozdobné papíry a obálky Zápisník a kuličkové pero Filofax
papír: formát A4 • hladký povrch • papír kraft - gramáž 230 g/m², oboustranný, ideální pro kreativní tvoření,  

vyrobený ze 100% recyklovaného materiálu, vhodný do inkoustových a laserových tiskáren • papír mramor 

- gramáž 220 g/m², podkladová barva matná bílá, zlatý mramorový motiv, vhodný do laserových tiskáren 

• pro vizitky, pozvánky, blahopřání, jmenovky, novoroční přání, menu, certifi káty, poděkování apod. • použití 

pro tisk, vyřezání, rýhování • 20 archů v balení  

obálka: formát DL (110 x 220 mm) •  hladký povrch •  gramáž 120 g/m² •  vlhčící rovná klopa •  vhodná 

do  inkoustových a laserových tiskáren • 10 obálek v balení

přání vánoční s  obálkou: výsek ve  tvaru vánočního stromku •  tvrdý kraftový papír •  rozměr obálky 

70 x 100 mm • vlhčící šipová klopa • 5 přání a 5 obálek v balení 

zápisník: formát A5 •  56 listů •  linkovaný 

•  prémiový papír 100 g/m² vhodný i  pro 

plnicí pera • možnost přesouvání a doplňo-

vání listů •  leží rovně •  pevné laminované 

kartonové desky • barevně kontrastní vnitřní 

strana desek • zavírání na gumičku • rozměr 

214 x 164 x 18 mm 

kuličkové pero: kovové tělo s  potiskem 

•  otočný mechanismus •  černá náplň •  šíře 

hrotu 1,0 mm •  kompatibilní se všemi 

standardními náplněmi pro kuličková pera 

Cross®   

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/bal.)
119 791 papír tmavě béžová/světlý kraft 59,00
119 793 papír mramor zlatá 99,00
402 763 obálka ivory s vánočním motivem 49,00
402 764 obálka ivory s károvanou klopou 49,00
402 765 přání kraft tmavě béžová 38,00ová 38,00,

LASER

INKJET

20 ks

10 ks

5 ks

119 791

402 768

402 770

402 771

402 767

402 763

119 793

402 764

Rozšířená nabídka ozdobných papírů 

a obálek za zvýhodněné ceny na www.p4o.cz

119 793

56 listů

A5

402402

4040

NOVINKA!

402 769

obných pa

www.p4o.cz

papírů 

402 765

Vše přehledně uloženo
Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Obj. kód typ  barva  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
402500 A5 denní zelená 148 x 210 x 25   149,00
402501 A5 denní růžová 148 x 210 x 25   149,00
402502 A5 denní fi alová 148 x 210 x 25   149,00
402755 A5 denní meruňková 148 x 210 x 25   149,00
402503 A5 týdenní zelená 148 x 210 x 12   119,00
402504 A5 týdenní růžová 148 x 210 x 12   119,00
402505 A5 týdenní fi alová 148 x 210 x 12   119,00
402756 A5 týdenní meruňková 148 x 210 x 12   119,00
402606 PVC týdenní zelená 90,5 x 160 x 4 39,00
402761 PVC týdenní růžová 90,5 x 160 x 4 39,00
402607 PVC týdenní fi alová 90,5 x 160 x 4 39,00
402762 PVC týdenní meruňková 90,5 x 160 x 4 39,00
402600 PVC měsíční zelená 81,5 x 184 x 2 35,00
402601 PVC měsíční růžová 81,5 x 184 x 2 35,00
402602 PVC měsíční fi alová 81,5 x 184 x 2 35,00
402760 PVC měsíční meruňková 81,5 x 184 x 2 35,00

A5 denní A5 týdenní

PVC týdenní

PVC měsíční

Popis vnitřních stran diářů na  www.p4o.cz

Nabídka diářů Filofax 

na  www.p4o.cz

Diář PASTELINI
diáře A5 denní a  týden-

ní: desky v  provedení soft 

touch lamino mat + UV lak 

• diáře PVC týdenní a mě-

síční: desky v  provedení 

PVC 

A5 denní ý

PVC týdenníý

PVC měsííčnííčníVC ě ííč í

A5

402 766

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/ks)
402 766 zápisník Confetti černá 299,00
402 767 zápisník Confetti růžová 299,00
402 768 zápisník Garden černá 299,00
402 769 zápisník Garden bílá 299,00
402 770 kul. pero Confetti růžová 329,00
402 771 kul. pero Garden černá 329,00

SKVĚLÁ
CENA!

DÁREK 
při koupi 1 ks zápisníku
Samolepicí elastické 
poutko na pero

níku

Desky s klipem DURACLIP®

formát A4 •  materiál plast •  klip ze speciální oceli 

• transparentní přední a barevná zadní strana • vhodné 

pro archivaci a  prezentaci neděrovaných dokumentů 

•  snadné a  rychlé zakládání a  vyjímání dokumentů 

• prodloužená záruka na klip 5 let

DÁREK 
při koupi 25 kusů
Desky Duraclip, balení 5 ks, 
mix barev (černá, červená, 
modrá, tm. zelená, bílá)

A4

záruka na klip 
5 let

Obj. kód kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
127 018 30 listů černá 39,00
127 019 30 listů červená 39,00
127 020 30 listů modrá 39,00
127 021 30 listů zelená 39,00
127 022 30 listů žlutá 39,00
129 747 30 listů bílá 39,00



  Objednávejte na  www.p4o.czwww.p4o.cz

VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Flexiplus prezentační odkladače v setu
sada závěsných prezentačních přihrádek • pro brožury ve formátu A4 na výšku a na šířku • kapacita přihrádky 

23 mm • elegantní vzhled pro umístění prezentačních materiálů na recepcích, veletrzích, v showroomech, kance-

lářích a čekárnách • barva transparentní  

Obj. kód provedení  rozměr (š x v x h)  Cena (Kč/sada)
169 511 6 ks na výšku 247 x 745 x 100 mm 760,00
169 513 6 ks na šířku 340 x 520 x 100 mm 760,00

Trojbox

elegantní drátěný doplněk • 3 zá-

suvky • vhodný do kanceláře • roz-

měr (h x v x š): 35 x 26,5 x 27,8 cm

A: 35 cm
B: 26,5 cm
C: 27,8 cm

A

B

C

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 054 černá 374,00  299,00
189 526 stříbrná 374,00  299,00

169 513

169 511

5ks

A4

A5
DL

Obálka plastová s drukem Opaline
zavírání na  klopu s  drukem •  materiál průhledný 

odolný polypropylen 180 mic. • 5 ks v balení

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
127 061 DL modrá 13,00  11,05
127 062 DL zelená 13,00  11,05
127 063 DL oranžová 13,00  11,05
127 060 DL růžová 13,00  11,05
129 693 DL sv.zelená 13,00  11,05
129 694 DL sv.modrá 13,00  11,05
129 695 DL fi alová 13,00  11,05
127 064 DL čirá 13,00  11,05
127 066 A5 modrá 16,00  13,60
127 067 A5 zelená 16,00  13,60
127 068 A5 oranžová 16,00  13,60
127 065 A5 růžová 16,00  13,60
129 696 A5 sv.zelená 16,00  13,60
129 697 A5 sv.modrá 16,00  13,60
129 698 A5 fi alová 16,00  13,60
127 069 A5 čirá 16,00  13,60
127 071 A4 modrá 20,00  17,00
127 072 A4 zelená 20,00  17,00
127 073 A4 oranžová 20,00  17,00
127 070 A4 růžová 20,00  17,00
129 699 A4 sv.zelená 20,00  17,00
129 700 A4 sv.modrá 20,00  17,00
129 701 A4 fi alová 20,00  17,00
127 074 A4 čirá 20,00  17,00

čir
mo

čir

čir
mo

SLEVA
15%!

SLEVA
15%!

SLEVA
15%! SLEVA

20%!

Mapa tříklopá Opaline
formát A4 •  fl exibilní kapacita dokumentů 

• materiál polypropylen 400 mic. • uzavírání 

na  gumičky •  transparentní •  vhodná pro 

archivaci dokumentů • vhodná pro reklamní 

potisk • rozměr 320 x 247 x 5 mm

Organizér na dokumenty nástěnný Crystal
formát A4 maxi •  rozměr 360 x 260 mm 

•  kapacita 150 listů •  materiál polypropy-

len •  6 vyjímatelných rozlišovacích kapes 

v  pestrých barvách •  popisovatelné štítky 

• orientace horizontální • možnost zavěšení 

na  stěnu pomocí skládacího háčku •  mož-

nost přenášení ve  složeném stavu •  kom-

binovatelný s dalšími výrobky řady Crystal  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 879 485,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
129 879 nebo 129 875
Kapsa na dokumenty, 6 přihrádek

DÁREK 
při koupi 1 sady 
Flexiplus sada 2 ks

Organizér na dokumenty Crystal
rozměr 330 x 235 x 250 mm • materiál čirý 

polypropylen 1 mm •  kapacita 800 listů 

papíru • 24 vnitřních záložek • předtištěné 

a  popisovatelné samolepicí barevné iden-

tifi kační štítky •  vhodný k  přehledné evi-

denci, uchovávání a  bezpečnému přenosu 

dokumentů •  pevné rukojeti pro snadné 

přenášení •  omyvatelný •  kombinovatelný 

s dalšími výrobky řady Crystal  

all

á ě ý

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 875 519,00

Konferenční desky A4 Atlanta
formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité • odnosné ucho • čtyřkroužková mechanika • uzavíratelné 

zipem • hřbet 47 mm • poznámkový blok A4 • kapsa na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD 

• úchyty na psací potřeby • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 905 798,00  678,00

rv

p
1
Ka
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 093 červená 35,00  29,75
124 084 modrá 35,00  29,75
124 085 zelená 35,00  29,75
124 086 oranžová 35,00  29,75
129 688 růžová 35,00  29,75
129 689 sv.modrá 35,00  29,75
126 061 fi alová 35,00  29,75
124 087 čirá 35,00  29,75
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NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU 
Vaše minulost je v bezpečíJsme tu pro Vásna www.p4o.cz

 

Pořadač pákový No. 1 
celoplastovýceloplastovýp ý

 Cena (Kč/Ks)
 104,00

 Cena (Kč/Ks)
 99,00

formát A4 • páková mechanika No.1 • 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 roky

 

Pořadač pákový No. 1 recyklovaný
formát A4 •  páková mechanika No.1 •  vyroben ze 100% 

recyklované lepenky • 100% recyklovatelný • CO
2
 ne-

utrální • certifi kace FSC a Blue Angel • barevná povrcho-

vá úprava • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací 

kroužek proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta 

• hřbetní kroužek 

Recyklované euroobaly a obaly typu „L“

100 ks

formát  A5 a A4 • materiál polypro-
pylen • provedení krupička • celý 
produkt včetně kartonové krabice je 
100% recyklovaný a 100% recyklova-
telný • 100 ks v balení    

pro-
a • celý 
rabice je 
cyklova-

Obj. kód typ  tloušťka  Cena (Kč/bal.)
129 764 euroobal A5 „U“ 70 mic. 182,00
402 515 euroobal  A4 „U“ 70 mic. 254,00
402 516 obal A4  „L“ 100 mic. 366,00

Zaregistrujte svůj doklad o nákupu a vyžádejte si dárek na: www.esselte.com/love

Barva: Hřbet 50 mm Hřbet 75 mm
černá
červená 
modrá
zelená
žlutá 
bílá

Obj. Kód: 129 869 (ks)
Obj. Kód: 129 870 (ks)
Obj. Kód: 129 871 (ks)
Obj. Kód: 129 872 (ks)
Obj. Kód: 129 873 (ks)
Obj. Kód: 129 874 (ks)

Obj. Kód: 402 571 (ks)
Obj. Kód: 402 572 (ks)
Obj. Kód: 402 573 (ks)
Obj. Kód: 402 574 (ks)
Obj. Kód: 402 575 (ks)
Obj. Kód: 402 576 (ks)
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SLEVA
10%! SLEVA

10%!

Kalkulátor SDC-408-410-412
stolní kompaktní • nakloněný displej • plastová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka pro práci s pamětí 

• napájení duální solární/bateriové • hmotnost 95 g • rozměr 125 x 100 x 27 mm • záruka 3 roky  

Obj. kód barva  displej Cena (Kč/Ks)
159 324 černá 8místný 140,00  126,00
159 325 bílá 10místný 155,00  139,50
159 326 černá 12místný 167,00  150,30

ČISTÝ KOŠ

F U N K C E

EXTRA

TIC H É

P
LN

Ě AUTOMATICK
Á

 S K A R T A C E

AŽ

600
LISTŮ

Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz

Stačí nahrát doklad o koupi 
na stránky Leitz.com, nejpozději 
do 31.12.2022 a zadat adresu, kam 
si přejete zaslat odměnu. 

Při koupi skartovačky 
se zásobníkem 100 až 300 listů 
získáte ČISTIČKU VZDUCHU 
MODEL Z-1000. 

Při nákupu skartovačky 
se zásobníkem na 600 listů 
získáte ČISTIČKU VZDUCHU 
MODEL Z-2000. 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Karta Benzina 500 Kč

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Zásuvkový box Iderama, 
A4 maxi, 4 zásuvky

Skartovačka Kobra +1 
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 listech 70 g • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ • rychlost 

skartace 0,025 m/s (u typu +1 CC4  0,035 m/s) • světelná signalizace vysunutého koše • automatický start/

stop řízený fotobuňkou • hmotnost 11 kg (typ +1CC4 12 kg) • průzor do odpadní nádoby • Continuous duty 

motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
158 001 +1 SS4 17/19 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 7390,00
159 018 +1 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, T4, E3, F1 8690,00

Záruka na řezné 
nože 5 let

19 ks

38,5 l 3,8 mm

+1 SS4

14 ks

38,5 l 3,5 x 40  
mm

+1 CC4

Kalkulátor MS-8B-10B-20B
stolní • standardní funkce • funkce výpočtu DPH • výpočet procent včetně zisku • převody měn • nezávislá 

paměť • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 110 g • rozměr 147 x 103 x 28,8 mm

Obj. kód typ  displej  Cena (Kč/Ks)
159 058 MS-8B 8místný 235,00  211,50
159 059 MS-10B 10místný 279,00  251,10
159 060 MS-20B 12místný 295,00  265,50265,50

Skartovačka Dahle ShredMATIC® 35150
rychlá a výkonná • automatický podavač • šíře řezu 4 x 12 mm • šíře vstupu 220 mm • kapacita skartace 9 listů 

manuálně, až 150 listů automaticky A4/80g papíru • náhodná skartace drátků, včetně sponek • odpadní ná-

doba 25 l • průzor do odpadní nádoby • indikace přetížení, přehřátí a plného koše • automatický systém start/

stop • obousměrný chod • bez nutnosti mazání a údržby • komfortní kolečka • stupeň utajení P-4/F-1/T-4/E-3, 

NBÚ 2 • rozměr 537 x 354 x 298 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 557 11690,00

35 l 1,9 x 15  
mm

25 l 4 x 12  
mm

9 ks

ZÍSKEJTE jednu z čističek 

vzduchu Leitz Trusens

Z-1000 a Z-2000
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NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU 

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
402 772 8 GB 136,00
402 773 16 GB 169,00
402 774 32 GB 223,00
402 775 64 GB 294,00

NOVINKA!
Tonery Armor
Ke každému LASEROVÉMU TONERU

značky ARMOR  

TOONERU

 

Vonná svíčka 50 x 60 mm 
ZDARMA
V
Z

y

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Dezinfekční gel na ruce FA 250 ml 

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Bonbóny Halls

DÁREK 
při koupi 8 kusů 170 070
při koupi 6 kusů 170 071
při koupi 4 kusů 170 072
Sprchový gel FA 250 ml

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Šampón Schauma Q10 250 ml

Flash disk USB Verbatim PinStripe

Vteřinové lepidlo Super Bond 

Lepicí tyčinka Kores

Myš ergonomická bezdrátová Marvo + gelová podložka
s  vysuvným konektorem •  rozhraní USB 

2.0 • kapacita 8 GB: rychlost čtení 16 MB/s, 

rychlost zápisu 9 MB/s • kapacita 16/32/64 

GB: rychlost čtení 20 MB/s, rychlost zápisu 

10 MB/s • barva černá         

hmotnost 4 g • VODĚODOLNÉ • vhodné 

na všechny materiály mimo lepení PP, 

PE, polystyrenu a jemné kůže • vysoká 

pevnost na  pevných a  hladkých 

plochách •  provedení gel je vhodné 

na svislé plochy - nestéká 

lepí papír a  karton •  vodou 

omyvatelná •  obsahuje glycerin, 

nevysychá • neobsahuje rozpouštědla 

• vyrobeno v ČR

myš 2,4 GHz •  unikátní ergonomický design pro správné držení •  redukuje 

bolest ruky způsobenou dlouhodobým používáním myši •  minimalizuje 

poškození karpálního tunelu • dosah až 10 m • rozlišení až 1 600 dpi • 6 tlačítek 

•  napájení pomocí integrované baterie (možnost dobíjení přes USB kabel) 

• podložka pod myš ergonomická gelová • barva černá       

23,00,
94,00,

poškození karpálního tunelu • dos

•  napájení pomocí integrované b

• podložka pod myš ergonomická

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 776 489,00

SKVĚLÁ
CENA!

Super Bond 
odné

ní PP,

soká

kých

odné

Obj. kód typ Cena (Kč/Ks)
170 095 Original 92,00
170 238 Power gel 112,00

Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15 g 28,00
170 087 20 g 35,00

3+1 ZDARMA!
Lepicí tyčinka Pritt
lepí papír, karton, fotografi e •  neobsahuje rozpouštědla •  nevysychá •  nová 

vylepšená receptura • z 97 % vyrobena z přírodních surovin • obal tyčinky je 100% 

recyklovatelný 

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 070 10 g 21,00
170 071 20 g 34,00
170 072 40 g 54,00

p
p
p
S

p
Š

návin 8 m

2022

173 072

173 021

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

přepsání • kolečka pro rychlou, stabilní korekci

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
173 021 mix barev 45,00
173 072 black & white 45,00

návin 12 m

Korekční strojek Pritt Refi ll Roller
váleček na  hrotu zaručuje lehký posun pásky s  přesným namířením 

na korekci • obousměrná korekce vhodná i pro leváky • fl exibilní hrot 

• ochranný kryt pro dlouhodobé využití • návin 12 m

Obj. kód  šíře  Cena (Kč/Ks)
172 074 4,2 mm 127,00
172 075 6 mm 127,00

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    Obousměrná korekce

Nejrůznější doplnky k PC
Nejrůznější doplnky k PC
Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz
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pová část ergonomicky tvarovaná, pogu-

movaná
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Nůžky komfortní RON
Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
179 031 14 cm 6,5 cm 36,00  30,60
179 032 17 cm 8,5 cm 39,00  33,15
179 033 22 cm 9,0 cm 56,00  47,60

Nůžky celokovové RON
čepele spojuje kovový šroub • řezné plochy 

speciálně upraveny pro snadný a  precizní 

střih

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
178 018 18 cm 9 cm 123,00  104,55
178 019 20 cm 10,5 cm 125,00  106,25
178 020 25 cm 14,5 cm 168,00  142,80

SLEVA
15%!

SLEVA
15%!

SLEVA
15%!

Nůžky tefl onové Concorde
tefl onový povrch čepelí pro nepřilnavost a  ochranu před korozí •  vhodné zejména pro stříhání lepicí pásky, 

tkanin, fotografi í a všech typů papíru • 3D čepel zajišťuje snížení třecí plochy nožů pro usnadnění střihu

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
179 479 19 cm 63,00  53,55
179 480 21,5 cm 78,00  66,30

DÁREK 
při koupi 3 sad
198 328 nebo 198 329
Zvýrazňovač 601 pastelový modrý

DÁREK 
při koupi 3 sad
198 330 nebo 198 331 
Zvýrazňovač 604 žlutý

jáv jt

p
1
Z

Zvýrazňovač Monami 601/604
šíře stopy 1-4  mm • výrazné barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná sytá stopa • použití na papír 

 • typ 601: seříznutý hrot • kulaté tělo příjemné na dotek • víčko s klipem k uchycení zabraňuje skutálení 

•  typ 604: klínový hrot • ploché ergonomické tělo • víčko s klipem k uchycení • pastelové barvy

Obj. kód typ provedení  Cena (Kč/sada)
198 328 601 sada 4 ks  55,00
198 329 601 sada 6 ks  69,00
198 330 604 sada 4 ks 88,00
198 331 604 sada 6 ks  99,00

1-4  mm

typ 601

1-4  mm

typ 604

Gelové pero Panama
jednorázové •  stiskací mechanismus •  průhledné plastové tělo 

• barva těla odpovídá barvě náplně • gumový úchop • šíře hrotu 

0,7 mm • 12 kusů v balení  

12 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 766 černá 14,00  11,90
199 767 červená 14,00  11,90
199 768 modrá 14,00  11,90

Ruční kotoučová řezačka KW trio 3804
na papír • ergonomické madlo s výměnným rotačním nožem • bezpečné vysu-

nutí čepele stisknutím pojistky na rukojeti • pro snadné použití pravou i levou 

rukou • průměr rotačního nože 45 mm • možnost dokoupení nože pro vlnkový 

nebo perforační řez  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 706 218,00

ez 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Tyčinka Deli oříšková

SLEVA
10%!

Roller Pilot FriXion Ball
vyměnitelná náplň • barva těla odpovídá barvě inkoustu •  šíře stopy 0,35 mm •  jedinečný inkoust •  stopa 

po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci pera na 60 °C zneviditelní • po smazání lze okamžitě 

přepisovat • chytré pouzdro se dá snadno změnit ve stojánek, popřípadě spojit s dalšími stojánky Pilot Set2GO 

• obal je vyroben ze 100% recyklovaného materiálu  

0,35 mm

BALL

Obj. kód provedení  Cena (Kč/sada)
199 705 sada 4 ks basic 284,00  255,60 
199 706 sada 4 ks pastel 284,00  255,60
199 707 sada 8 ks 529,00  476,10

Obal

Praktický obal 
lze využít i jako 

stojánek

DÁREK 
při koupi 1 sady
Zvýrazňovač 8542 Flexi 
na propagační kartěn

2,5 mm

Obj. kód provedení  Cena (Kč/sada)
191 676 sada 5 +1 ks zdarma 90,00
191 679 sada 4 ks + houbička 82,00

Popisovač 8559 stíratelný
světlostálý • kulatý vláknový hrot •  šíře stopy 2,5 mm • ventilační uzávěr • na bílé tabule, sklo, PVC, porcelán 

• skladovat ve vodorovné poloze • houbička v sadě je magnetická

sada)
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Náhradní náplň
 

zdarma 

Výhodné balen
í 

3 + 1 zdarma 

Vybere si každý!

Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 777 65,00

Gelové pero EnerGel BL77+ náplň

Souprava Aquila BM

Souprava Hydra BR 

Souprava Virgo/Taurus BF 

vyměnitelná náplň • barva modrá • šíře stopy 0,7 mm • ele-

gantní moderní design •  pogumovaný grip pro pohodlné 

psaní • kovový klip • stiskací mechanismus • stříbrné tělo   

celokovové kuličkové pero a automatická tužka • kuličkové pero 

se stiskacím mechanismem: vyměnitelná náplň typ F-Parker 

0,7 mm •  modrý inkoust •  automatická tužka: tuha 0,5 mm 

• barva šedá • luxusní dárková krabička   

celokovové kuličkové pero a roller • modrý inkoust • kuličkové 

pero s otočným mechanismem: vyměnitelná náplň typ F-Par-

ker 0,7 mm •  roller s  víčkem: náplň Ceramic 0,5 mm •  barva 

stříbrná • luxusní dárková krabička

celokovové kuličkové pero a plnicí 

pero •  modrý inkoust •  kuličkové 

pero s víčkem (Virgo), s otočným 

mechanismem (Taurus): vyměni-

telná náplň typ F-Parker 0,7 mm 

• plnicí pero s víčkem: inkoustové 

náplně • luxusní dárková krabička  

Kuličkové pero BX467 iZEE
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla 

•  originální inkoust Pentel s  nízkou viskozitou •  šíře 

stopy 0,5 mm •  kónický hrot •  stiskací mechanismus 

• neprůhledné plastové tělo s kovovým klipem • úchop 

s reliéfem včelích pláství • 4 ks v balení  

4 ks

50  ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 778 69,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194114 černá mix 11,00
194134 pastel mix 11,00

Kuličkové pero Melody/Rock
vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • plastové 

tělo •  stiskací mechanismus •  pogumované tělo pro 

pohodlné držení • mix barev • 50 ks v balení

SKVĚLÁ
CENA!

DÁREK 
při koupi 2 sad 
Vánoční závěsná dekorace
(mix motivů)

DÁREK 
při koupi 2 sad
 Vánoční závěsná dekorace
(mix motivů)

DÁREK 
při koupi 2 sad 
Vánoční závěsná dekorace
(mix motivů)

Obj. kód Cena (Kč/sada)
192 898 269,00

Obj. kód Cena (Kč/sada)
192 905 299,00

př
Vá
(m

p
Vá
(m

Obj. kód typ barva  Cena (Kč/sada)
192 901 Virgo stříbrná 259,00 
192 902 Taurus černá 239,00 

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
Vánoční závěsná dekorace 
(mix motivů)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 903 189,00

Kuličkové pero Lupus v krabičce
celokovové kuličkové pero s  karbonovou úpravou •  otočný 

mechanismus •  výměnitelná náplň F-Parker 0,7 mm •  modrý 

inkoust • barva stříbrná • luxusní dárková krabička

p
Vá
(m

Souprava Nevada BR
celokovové kuličkové pero a roller • modrý inkoust • kuličkové 

pero s otočným mechanismem: vyměnitelná náplň F-Parker 

metal 1 mm • roller s víčkem: náplň Ceramic 0,7 mm • kožen-

kové pouzdro

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
199 760 červená 232,00  197,20
199 761 šedá 232,00  197,20

Ý ÉÝ É

SLEVA
15%!
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Taška papírová Craft Dekorační stuhy

Balicí papír vánoční role

Slaměné ozdoby

Dárkové a úložné boxy Esselte Home 
dárková • pevný eko papír • vhodná i k reklamnímu potisku 

• rozměr v tabulce (š x h x v) • 12 ks v balení
stuhy k  dekoraci dárků i  různých kreativních 

projektů • balení obsahuje 6 různých vzorů stuh 

různé šíře • návin každé stuhy 1 m

balení 2 archy 70 x 100 cm •  mix motivů 

• ilustrační foto 

přírodní v kartonové krabičce

stylové a  moderní lepenkové boxy se sundávacím víkem •  ideální pro zabalení dárků 

nebo pro vytvoření úložného prostoru • dvoubarevný geometrický design • otíratelný 

povrch •  vyrobeny z  pevné 100% recyklované a  100% recyklovatelné vlnité lepenky 

s certifi kací FSC • dodávají se v plochém balení a lze je rychle a snadno sestavit • v balení 

3 ks stejné velikosti • vyobrazená stuha není součástí balení

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
211 534 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  11,00
211 538 malá 15 x 6 x 20 8,00
211 546 velká 24 x 8 x 33  13,00
228 367 max 25 x 10 x 40 20,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
402 786 stříbrná 40,00
402 787 zlatá 40,00

Obj. kód barva rozměr (cm)  Cena (Kč/bal.)
402 779 bílá 20 x 15 x 25,5 149,00
402 780 šedá 20 x 15 x 25,5 149,00
402 781 bílá 26,5 x 10 x 36 199,00
402 782 šedá 26,5 x 10 x 36 199,00

Taška papírová vánoční 
dárková • mix vánočních motivů • rozměr v tabulce (š x h x v) • 12 ks v balení

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
402 783 malá 10 x 5,5 x 22 19,00
402 784 střední 19 x 9 x 25 23,00
402 785 velká 26 x 14 x 34 25,00

99,00
99

9,00,
9,00,

Obj. kód ks v bal. Cena (Kč/bal.)
402 790 27  129,00
402 791 35  149,00 Vonné glycerinové mýdlo

Andílek hmotnost 15 g • Zlatý kapřík hmotnost 30 g • v ozdobném sáčku  

Obj. kód typ Cena (Kč/Ks)
402 102 Andílek 35,00
402 103 Zlatý kapřík 59,00

Vonná svíčka ve skle
mix vánočních motivů 

a vůní 
Obj. kód rozměr (cm) Cena (Kč/Ks)
402 788 8 x 7,2 49,00
402 789 8 x 8 99,00

Dřevěné dekorace
výřezy z přírodního dřeva v dřevěné krabičce • ideální pro zdobení vánočních přání, 

krabiček a tašek 

Obj. kód typ ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
402 792 Sněhové vločky 20  69,00
402 793 Zimní příroda 30  69,00
402 794 Vánoce 45  69,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
211 379 22,00 402 788

402 789

402 792 402794

402793

402 790

402 791
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Obj. kód balení Cena (Kč/bal.)
402 797 25 sáčků 119,00
402 798 40 sáčků 199,00

Obj. kód druh Cena (Kč/bal.)
402 634 černý 159,00
402 635 zelený 169,00

402 797
402 798

Luxusní dárkové balení 
kávy Arabica

Káva zrnková Dárkové balení kávy 3 x 100 g

100% Arabica • čerstvě pražená • káva je velmi jemná, 

karamelové chuti, s nádechem mandlí • stupeň kyse-

losti 0 • středně pražená • balení 250 g  

Arabica: 100% směs různých nejlepších odrůd Arabica 

Tenoria: směs v optimálním poměru z vybraných vysoce kva-

litních druhů Arabica 40 % a Robusta 60 % • balení 1 kg  

směsi s různým % podílem Arabica/Robusta • Victoria 80/20, Tenorio 40/60 

a směs vybraných druhů odrůdy Arabica Nicoya • balení obsahuje detailní 

popis káv a degustační kartičky pro zaznamenání pocitů a prožitků ze šálku 

kávy • balení 3 x 100 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 632 240,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 795 430,00

Obj. kód druh Cena (Kč/Ks)
401 945 Arabica 580,00
401 943 Tenoria 430,00

Čerstvě 

pražená káva

1 kg

DÁREK 
při koupi 4 balení 
Nákupní taška jutová (41 x 38 cm)

Dárkové balení kávy a čaje

Variace čajů Basilur Vintage

Čaj Tartlon Sváteční pohoda 

Belgické čokoládové pralinky

Italské čokoládové pralinky

Vánoční balení čaje Basilur Variace čajů Basilur Winter
ceylonský černý sypaný čaj 40 g • ceylonská zrnková káva 40 g

3 druhy černých čajů •  aroma: vanilka, jahoda, 

smetana •  zázvor, med, vanilka •  třešeň, mandle 

• zelený čaj • aroma: mango, mučenka, limeta 

kolekce černých a  zelených aromatizovaných 

čajů •  60 sáčků •  černý čaj - aroma: jahoda, 

citron, malina, broskev, borůvka, lesní směs 

•  zelený čaj - aroma: jahoda, citron, máta, 

bergamot, graviola   

obsah 50 g • 4 pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní 

čokolády •  červený obal - plněné pralinky •  modrý 

obal - curlettes s posypem • cena za balení 20 bon-

boniér

obsah 100 g •  mléčné pralinky s  krémovou kakaovou, 

kávovou a  oříškovou náplní •  cena za  balení 12 bon-

boniér  

pravý cejlonský čaj sypaný 100 g •  černý aromatizovaný 

s kousky ovoce - dřišťál, malina, rakytník  

6 druhů černých čajů • aroma: brusinka, malina, rakytník, černý rybíz, 

dřišťál • 60 gastro sáčků
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 796 205,00 Obj. kód Cena (Kč/Ks)

402 066 129,00
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 799 229,00

402 798

da a 

Obj. kód barva obsah  Cena (Kč/bal.)
402 800 červená 20 x 50 g 980,00
402 801 modrá 20 x 50 g 980,00

Obj. kód barva obsah  Cena (Kč/bal.)
402 802 červená 12 x 100 g 684,00
402 803 hnědá 12 x 100 g 684,00

1 ks

49,00

1 ks

57,00
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Mýdlo tekuté Rewell
objem 400 ml • originální složení pro čistící a antibakteriální 

účinek • lehce ovladatelný dávkovač  

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
311 057 fresh water 44,00  37,40
311 058 lotus fl ower 44,00  37,40

Partner CZECH s. r. o.
Lipová 1986
737 01  Český Těšín
Tel.: 558 745 201

E-mail: partner@p4o.cz

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
216 096 61,00  39,60

Real prášek tekutý
obsah 600 g •  vůně levandule •  vhodný 

do koupelen, kuchyní • vhodný na čištění 

všech tvrdých nesavých povrchů

SLEVA
15%! SLEVA

35%!
SLEVA
 8%!

Židle Scope
kancelářská •  prodyšný sedák, opěrák i  opěrka 

hlavy z konstrukční síťoviny • synchronní mecha-

nismus s aretací v základní poloze • nastavení síly 

přítlaku (protiváhy) podle hmotnosti uživatele 

•  bederní opěrka s  možností nastavení výšky 

•  opěrka hlavy nastavitelná úhlově i  do  výšky 

•  výškově nastavitelné područky s  měkkou 

dotykovou plochou •  robustní nylonová báze  

• nylonová kolečka o průměru 60 mm na měkké 

povrchy • nosnost 130 kg • český výrobek  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 699 6049,00  5565,00

a 

-
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e  
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A CN

D B

A: 115-129  cm
B: 67,5 cm
C: 51 cm
D: 41,5-51 cm
N: 130 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 412 370,00

Pěnové mýdlo Tork pro zásobníky S4
objem 1 l = 2  500 dávek •  jemné •  pro zásobník (310 411, 

310 941) • jedna dávka pěnového mýdla = jedno umytí

0 411, 

2 500 dávek 

Vlhčené ubrousky antibakteriální
dezinfekční •  na  ruce •  čistí a  zjemňují po-

kožku •  obsahují antibakteriální látky •  bez 

obsahu alkoholu • mix citron a limetka

Obj. kód balení  Cena (Kč/bal.)
402 592 15 ks 22,00  18,70
402 593 120 ks 76,00  64,60

15ks 120ks

SLEVA
15%! SLEVA

26%!

Sidolux čistič na podlahy
objem 1 l • univerzální • nezanechává šmouhy • lehce 

odstraňuje veškerou špínu a  nečistoty •  zanechává 

dlouhotrvající svěží vůní • změkčuje vodu    

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
401 035 Marseillské mýdlo 67,00  49,60
401 360 Marseillské mýdlo citron 67,00  49,60
401 361 Japanese Cherry 67,00  49,60

Sanytol univerzální sprej
objem 500 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór 

• čistí a dezinfi kuje plochy tím, že ničí škodlivé mikroby • vhodný na všech-

ny plochy v  domácnosti i  kanceláři, WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, 

plastové a porcelánové předměty • účinný proti SARS-CoV2 podle normy EN 

14476 (nutná doba působení - 1 min.) • zanechává plochy lesklé a prosto-

ry provoněné svěží eucalyptovou vůní •  biologicky odbouratelný •  biocidní 

přípravek (Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy 

přečtěte označení a informace o přípravku.)     

 
Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 086 103,00

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
Sanytol proti roztočům 300 ml sprej

DÁREK 
při koupi 6 kusů 
Zásobník na mýdlo


