
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. Bonusový program neplatí pro zákazníky  
s individuálním cenovým programem. Obrázky jsou ilustrační. Neručíme za tiskové chyby. Produkty s akční cenou do vyprodání zásob. www.p4o.cz

Obj. kód: 421 107 Obj. kód: 421 552

4 krabice = 6 krabic =
Pivo Pilsner Urquell 

6 x 500 ml plech
Brousek na nože 

3v1 EDGE LAMART
Steakový příbor 

WALNUT LAMART
Dárková karta OBI 
v hodnotě 500 Kč  

Kopírovací papír Multi Copy Original
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • doporučován pro 

tisk prezentací • barevné tisky • vícenákladové tisky • 

duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

Obj. kód: 110 214 (bal.)

3-stupňový brousek na  nože • 
diamantový kámen pro opravy 
poškozených ostří a  rovnání před 
jejich ostřením • wolframový 
nerezový kotouč zostřuje čepel 
a  obnoví ostří do  tvaru „V“ • 
keramický kámen leští čepel 
a  vyrovnává veškeré povrchové 
nerovnosti

steakové příbory vyrobeny z  velmi kvalitní oceli 
s  ergonomickou rukojetí z  ořechového dřeva • 8 
kusů • lze mýt v myčce nádobí

a  vyrovnává veškeré povrchové
nerovnosti

s  ergonomickou rukojetí z  ořechového dřeva • 8 
kusů • lze mýt v myčce nádobí

12 krabic =

COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Obj. kód: 421 578 Obj. kód: 421 579

TOP NABÍDKA
květen - červen 2019
OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

11200Katalogová
cena (Kč/bal.)

 10900Akční cena 
(Kč/bal.)

nebo

Y NAY NABJEDNÁVKYOBJEDNÁVKY

Kopírovací papír Image VolumeKopírovací 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

Obj. kód: 401 326 (bal.)

SKVĚLÁ 
CENA !

rní komunikace • 5 balíků v krabicikopípírrování • ideální pro potřeby inter

bj. kkód: 401 326 (bal.)

Víte, že
...páv korunkatý je také někdy nazýván 

jako páv modrý. Spolu s pávem zeleným 
patří do čeledi bažantovitých. Jeho původní 

domovinou je Indie a Srí Lanka, kde se
 nejčastěji zdržují v listnatých lesích, 

křovinách, ale i v travnatých porostech. 
„Ocas“ pávů ve skutečnosti není pravý ocas, ale 
jsou to velmi prodloužené vrchní krovky ocasní, 

které tvoří tzv. „vlečku“. Na konci 
každého pera vlečky se nachází „paví oko“. 

Samci mohou měřit i s vlečkou přes 2 metry.
Pávi bývají volně chováni v zámeckých parcích 

a zoologických zahradách. Páv je národním ptákem Indie. 

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

A4

VELKÝ VÝBĚR DÁRKŮ 
za Vaši objednávku více 
na www.p4o.cz

VELKÝÝ VÝBĚR DÁRKŮ

JJJ
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jsou bez DPH. . Na objednávku uv

objednací kódd vybraného dárku

neuvedete, oobdržíte dárek dle 

Vyhrazujemme si právo poskytn

pouze odběěrateli, který má vů

uhrazeny vveškeré závazky.a

VYBERTE SSI SVŮJ DÁR

PODLE SVVÉ OBJEDNÁ

OBJEDNÁVKA nad 200000 K
OBJEDNÁVKA KK bez D

OBJEDNÁVKA nanad 4000 K
OBJEDNÁVKA d 4000 K

Pilsner 0,5 l plech - 421 486  / /  Zadní blikačka n

Voděodolná náplast
Voděododolná náplast
Voděodolná náplast Hansaaplast Universal 

Voděodolná náplast Hansap

Dřevěné brikety 22,5 kg - 421 299

original - 421 3347 /
original - 421 3347 / Bonux gel

original - 421 3347 / Bonux g
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...zebra je označení pro jeden ze tří podrodů kopytníků z rodu Equus, jejichichž 

srst je charakteristicky bílo-černě pruhovaná („zebrovaná“). Tito zástuppcici 

koňovitých lichokopytníků žijí obvykle v rodinných skupinách, které jsou tvo-o-

k
řeny jedním hřebcem, doprovázeným klisnami a mláďaty. Zebra se dožívá 

ř
30 až 40 let v zajetí. Ve volné přírodě 10 až 15 let. 

Víte, že
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Rychleschnoucí plážový ručník 80 x 160 cm - 421 519

Turist ýTuristický batoh skládací 20 l  - 421 262

Turistický bat
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JARNÍ NABÍDKA1. 4. - 30. 6. 2019

...zebra je označení pro jeden ze tří podrodů kopytníků z rodu Equus, jejichž 

srst je charakteristicky bílo-černě pruhovaná („zebrovaná“). Tito zástupci 

koňovitých lichokopytníků žijí obvykle v rodinných skupinách, které jsou tvo-

řeny jedním hřebcem, doprovázeným klisnami a mláďaty. Zebra se dožívá 

30 až 40 let v zajetí. Ve volné přírodě 10 až 15 let. 

Víte, že

Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH. Na objednávku uveďte prosím objednací kód vybraného dárku. Pokud jej neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek pouze odběrateli, který má vůči naší společnosti uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI SVŮJ DÁREK PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

www.partner4office.cz

NYNÍ SE NÁKUPY VYPLATÍ!!!VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 K  bez DPH - výb r z dárk :

OBJEDNÁVKA nad 4000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Pilsner 0,5 l plech - 421 486  /  Zadní blikačka na kolo - 421 274 
Voděodolná náplast Hansaplast Universal 40 ks - 421 485

Dřevěné brikety 2,5 kg - 421 299  /  Dove deo spray 150 ml 
original - 421 347 / Bonux gel 20PD Ice fresh - 421 403

OBJEDNÁVKA nad 7000 K  bez DPH - výb r z dárk : OBJEDNÁVKA nad 10000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Hydratační mléko na opalování Nivea Sun OF20 - 421 380
Nůžky na větve a keře Verto 15G205 - 421 487

Rychleschnoucí plážový ručník 80 x 160 cm - 421 519
Turistický batoh skládací 20 l  - 421 262
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Žijí pouze v savanách nebo v horských biotopech střední a jižní Afriky. Živí se různými 

rostlinami. Pasou se na travnatých území blízko vody.

ÁBJEDNÁÁ

Sledujte kvartální 
nabídku na 
www.p4o.cz        
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SLEVA 10% !

SLEVA 15% !

SLEVA 8% !

Barevný kopírovací papír Image Coloraction mix A4 Barevný kopírovací papír Image Coloraction mix A4 

80 g • formát A4 • vhodný pro tisk i kopírování 

ve všech typech techniky

Obj. kód barva  odstín  počet odstínů  skupina barev  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
119 123 Forest, Lagoon, Desert, Tropic, Savana zelená, modrá, žlutá, růžová, meruňková 5 odstínů x 20 listů pastelová 100    65,00     58,50
119 122 Sevilla, Malta, Dublin, Chile, Venezia žlutá, modrá, zelená, červená, oranžová 5 odstínů x 20 listů intenzivní 100    69,00     62,00
119 124 Ibiza, Malibu, Rio, Acapulco, Lisbon žlutá, růžová, zelená, oranžová, modrá 5 odstínů x 20 listů refl exní 100    89,00      80,00
119 125 Tundra, Lagoon, Forest, Florida, Tropic, Lisbon, Java, Sevilla, Venezia, Chile fi alová, 2xmodrá, 2xzelená, růžová, 2xžlutá, oranžová, červená 10 odstínů x 25 listů mix intenzity 250  129,00    116,00

vání 
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 Reflexní

A4
80
g/m2

100 ks 250 ks

COPYLASER

INKJET

Akční ceny na celý sortiment 
barevných kopírovacích papírů Image Coloraction 
naleznete na www.p4o.cz 

2 ks 2 ks

Tarifold Magneto A4 samolepicí Tarifold Magneto A4 magnetická
designová kapsa Magneto je vyrobena z kvalitního PVC plastu 
• oboustranný rámeček se zaoblenými rohy • samolepicí 
s nepermanentním vysoce kvalitním lepidlem • magnetické 
zavírání umožňuje perfektní stabilitu dokumentu v kapse a to 
ve všech polohách • kapsy jsou zcela otevřeny pro rychlé 
a jednoduché výměny prezentovaných informací • kapsu lze 
použít jak na výšku tak na šířku • balení obsahuje 2 ks

designová kapsa Magneto je vyrobena z kvalitního PVC plastu • 
rámeček se zaoblenými rohy • magnetické zavírání umožňuje 
perfektní stabilitu dokumentu v kapse a to ve všech polohách 
• kapsy jsou zcela otevřeny pro rychlé a jednoduché výměny 
prezentovaných informací • dokument drží díky magnetům 
upevněným po obvodu zadní části předního dílu kapsy • kapsu 
lze použít jak na výšku tak na šířku • balení obsahuje 2 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 328 černá 288,00  199,00
169 329 červená 288,00  199,00
169 330 modrá 288,00  199,00
169 331 zelená 288,00  199,00
169 332 oranžová 288,00  199,00
169 333 žlutá 288,00  199,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 321 černá 427,00  299,00
169 322 červená 427,00  299,00
169 323 modrá 427,00  299,00
169 324 zelená 427,00  299,00
169 325 oranžová 427,00  299,00
169 326 žlutá 427,00  299,00

SLEVA 
30% !

T if ld M t A4 l i í

SLEVA 10% !

Pořadač katalogový s přední a hřbetní kapsouPořadač katalogový s přední a hřbetní kapsou

Euroobaly v krabiciEuroobaly v krabici

Obálka PP se zipemObálka PP se zipem
formát A4 • čtyřkroužková mechanika • celoplastový povrch • barevná povrchová úprava • průhledná kapsa na přední 

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

materiál polypropylen • uzavíratelný plastový zip • 

roztažitelný hřbet až 2 cm

formát A4 • tloušťka 55 mic. • vkládání 

U  • materiál hladký polypropylen  • balené 

v krabici • 100 ks v balení  

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

4 kroužky

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
401 013 A5 modrá 17,00  14,40
401 014 A5 čirá 17,00  14,40
129 551 A5 růžová 17,00  14,40
401 011 A4 modrá 20,00  17,00
401 012 A4 čirá 20,00  17,00
129 550 A4 růžová 20,00  17,00

20 mm

100 ks

Obj. kód: 401 644

  13900Akční cena 
(Kč/bal.)

15200Katalogová
cena (Kč/ks)

 88,00, 99,00,

A5

A4
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Skartovačka Kobra HybridSkartovačka Kobra HybridFlash disk USB Apacer AH159 s krytkou Flash disk USB Apacer AH159 s krytkou 

Klávesnice Logo Offi ce Deep Klávesnice Logo Offi ce CutKlávesnice Logo Offi ce Cut Kufříková sada DYMO LM 280 Kufříková sada DYMO LM 280 

vhodná do  malých a  domácích kanceláří • šíře vstupu 230 mm • typ řezu 

příčný 3,5 x 40 mm • skartace kreditních karet, kancelářských a  sešívacích 

sponek • objem odpadní nádoby 30 l • kapacita řezu je uváděna v  listech 

70g • systém „hybridní technologie“ šetří energii při každém skartování • 

vyhovuje stupni utajení 2 důvěrné • systém chlazení motoru proti přehřátí 

• výkonný motor pro 24 hodinovou práci •  rychlost skartace 0,035 m/s • 

světelná signalizace vysunutého koše • automatický systém start/stop • 

průzor do odpadní nádoby • není nutné použití igelitových odpadních sáčků • 

rozměry 370 x 260 x 500 mm • záruka na řezné nože 5 let

rozhraní USB 3.1 Gen 1  • hravý fl ash disk 

ve  tvaru obláčku oživí nudnou pracovní 

plochu • gumová povrchová úprava 

elegantní klavesnice s  plovoucím designem kláves pro snadné čištění • 

standardní rozložení kláves CZ/SK • UV značení kláves pro delší životnost • 

vysoký zdvih • rozhrání USB • rozměry 442 x 163 x 25 mm   

elegantní klavesnice s efektním broušeným povrchem • odolná proti polití 

(odtokové kanálky na  spodní straně klávesnice)• standardní rozložení 

kláves CZ/SK • UV značení kláves pro delší životnost • tichý stisk kláves • 

nastavitelný sklon • rozhrání USB • rozměry 441 x 136 x 24,6 mm   

štítkovač LM 280 s možností připojení k PC/Mac • adaptér • dobíjecí 

bateriový blok • 1x D1 páska 12 mm, černá/bílá, návin 7m • 1x D1 páska 

9 mm, černá/transparentní, návin 7m   

Obj. kód typ  počet listů  Cena (Kč/Ks)
402 296 Hybrid 8/9 4990,00
402 297 Hybrid S 12/14 5290,00

 

 

402 296 Hybrid 8/9 4990,00yy ,
y402 297 Hybrid S 12/14 5290,00y ,

8/9 ks

30 l 3,5 x 
40 mm

12/14 ks

30 l 3,5 x 
40 mm

Profesionální ska
rtovačka 

šetrná k životním
u prostředí

NABITO K BRILANTNÍM VÝSLEDKŮM
Ke každému laminátoru Leitz iLAM při nákupu spolu s balením laminovacích 
kapes, získáte Powerbanku Leitz 2600 mAh zdarma.

 *Jak získat dárek a více informací naleznete na: www.leitz.com/ilam

Laminovací kapsy iLam UDT A4

+ =

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
167 017 440,00

Laminátor iLam Home Office
Obj. kód  rozměry   barva Cena (Kč/Ks)
169 397  A4  modrá  1495,00 
169 398  A4  zelená  1495,00 
169 399  A4  růžová  1495,00 
169 400  A4  šedá  1495,00

laminátory v  zářivých barvách WOW vhodné pro 

malé kanceláře a  domácí použití • pro laminaci 

do  formátu A4 • tloušťka laminovací fólie až 125 

mic. • doba zahřátí 3 min. • rychlost laminace 80 mic. 

kapsy  je 60 s • připravenost k laminování oznamuje 

zelená kontrolka a  zvukový signál • doporučeno 

je používat s  Leitz UDT laminovací fólií • součástí 

dodávky je startovací balíček 10 laminovacích kapes

kapsy s unikátní technologií UDT pro snadné používání • 

formát A4 • tloušťka 80 mic. • 100 ks v balení

k z *Jak

až do 

125
mikronů sec

60

3 min.

*

* A4, 80 mikronů
2 x

Kampaň trvá od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

NOVINKA ! NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Obj. kód: 402 298
Obj. kód: 402 299

Obj. kód: 402 300
                 

disk 

ovní 

i L Offii L Offi

Obj. kód kapacita barva  Cena (Kč/Ks)
402 141 8 GB modrá  199,00  
402 142 8 GB zelená  199,00  
402 143 16 GB modrá  229,00  
402 144 16 GB zelená  229,00  
402 145 32 GB modrá  329,00 
402 146 32 GB zelená  329,00 

DÁREK*

NOVINKA

  12200Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA

  9900Akční cena 
(Kč/ks)

NOVINKA 

  199900Akční cena 
(Kč/sada)

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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d.havlovicova
Zvýraznění

d.havlovicova
Zvýraznění

d.havlovicova
Lístek s poznámkou
rozhraní

d.havlovicova
Lístek s poznámkou
rozhraní



Mikina CXS TorontoMikina CXS Toronto Obuv softshellová CXS Sport

Stolní ventilátor SencorStolní ventilátor SencorIsolda krém na ruce - dárkové baleníIsolda krém na ruce - dárkové balení

Savo Originál 1l

Mýdlo tekuté Tip Line s pumpičkou
Lepidlo Nová KlovatinaLepidlo Nová Klovatina

Lepicí guma PrittLepicí guma Pritt Cif písek tekutýCif písek tekutý

mikina na zip s barevným fl eecovým límcem 

a  sladěným prošíváním • příjemně dlouhá 

a  vypasovaná • otvor na  palec na  rukávu 

• 2 přední kapsy na  zip • materiál 100% 

polyester • gramáž 230g/m2 • pánská mikina 

dostupná ve  velikostech M - 3XL • dámská 

mikina dostupná ve velikostech XS - 2XL

vycházková obuv • materiál - svršek: 

65% textil, 40% syntetický, PU doplňky, 

podšívka: 100% textil, podešev: guma-

phylon • dostupná ve velikostech 36 - 48  

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

možnost oscilace • nastavitelný úhel sklonu  

• napájení 230V

ucelená sada všech devíti krémů isolda potěší každého, 

kdo pečuje o své ruce

objem 1l • univerzální dezinfekční a  čisticí 

prostředek • vysoce účinný • příjemná vůně
objem 500 ml • do kuchyní, koupelen a WC • odstraňuje běžné nečistoty 

a mastnotu • nepoškozuje čištěný povrch • navrácení původního vzhledu
univerzální lepicí guma • lze opakovaně použít 

• předsekané čtverečky • lepí plakáty, vzkazy 

apod. • upevňuje klávesnice, telefony apod. • 

balení 65 čtverečků  

objem 500 ml • mýdlo s glycerinem • příjemná parfemace      

lepí papír • aplikační roztěrka • neobsahuje organická rozpouštědla 

Obj. kód: 402 301 pánská
Obj. kód: 402 302 pánská
Obj. kód: 402 303 dámská
Obj. kód: 402 304 dámská
 

Obj. kód: 212 105

 Obj. kód: 170 042

 

Obj. kód: 402 312

 

Obj. kód: 310 536  jasmín
Obj. kód: 310 537  vanilka
Obj. kód: 310 538  sensitive
Obj. kód: 310 539  fresh

 

Obj. kód: 212 032 Citrus
Obj. kód: 400 640 Bílý
 

5 kusů = Mýdlo Fa Yogurt 
Aloe Vera  zdarma

NOVINKA ! NOVINKA !

NOVINKA !

CXS SportCXS SportXS SportXS Sport

ÁSOOB

NOVINKA

 53600Akční cena 
(Kč/ks)

POLOBOTKA

 66000Akční cena 
(Kč/pár)

KOTNÍKOVÁ

 67600Akční cena 
(Kč/pár)

SLEVA 
20% !

SLEVA 
12% !

SLEVA 
20% !SLEVA 

20% !

SKVĚLÁ
CENA !

Obj. kód: 402 305 polobotka 
Obj. kód: 402 306 polobotka 
Obj. kód: 402 307 polobotka 
Obj. kód: 402 308 polobotka  
Obj. kód: 402 309 kotníková 
  
 

Obj. kód průměr rychlost  barva Cena (Kč/Ks)
219515 23 cm 2 stupně bílá 460,00  399,00
402310 23 cm 2 stupně černá 520,00  449,00
219516 30 cm 3 stupně bílá 590,00  499,00
402311 30 cm 3 stupně černá 620,00  539,00

 Připravte se 

na horké létoNOVINKA

  23900Akční cena 
(Kč/sada)

      

  2800Akční cena 
(Kč/ks)

3500Katalogová
cena (Kč/ks)

  3400Akční cena 
(Kč/ks)

4300Katalogová
cena (Kč/ks)

  4700Akční cena 
(Kč/ks)

5900Katalogová
cena (Kč/ks)

a

á v

čisticí 

vůněp navrá

k ů Mýdl

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

ít 

zy

•

  4900Akční cena 
(Kč/ks)

5600Katalogová
cena (Kč/ks)

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 

ČESKÝ TĚŠÍN | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | PLZEŇ | PRAHA | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

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

d.havlovicova
Lístek s poznámkou
Do objednávky uveďte prosím požadovanou velikost.

d.havlovicova
Lístek s poznámkou
Do objednávky uveďte prosím požadovanou velikost.




