
ZIMNÍ NABÍDKA
1. 1. - 31. 3. 2019

...tučňáci jsou středně velcí nelétaví ptáci dobře přizpůsobení lovu 
ve vodě. Nejmenší druh dorůstá do 40 cm a hmotnosti 1,5–2 kg, 
a největší druh, může být až 115 cm vysoký při hmotnosti až 46 kg. 

Víte, že

Veškeré uvedené hodnoty objednávek 

jsou bez DPH. Na objednávku uveďte prosím 

objednací kód vybraného dárku. Pokud jej 

neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.

Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek 

pouze odběrateli, který má vůči naší společnosti 

uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI SVŮJ DÁREK 
PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

www.partner4office.cz

NYNÍ SE NÁKUPY 
VYPLATÍ!!!VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

OBJEDNÁVKA nad 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Loyd svařák čajový 10 x 3g - 421 468  /  Otvírák na lahve Zinc Lamart - 421 575  

Čokoláda Milka 100 g - 421 469

Víno 0,7 l - 421 118  /  Med 500 g - 421 546

Woolite 2l color - 421 377

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Otvírák na víno Zinc Lamart - 421 576 

Salámy Kmotr sada 500 g - 421 339
Dort Marlenka 800 g - 421 499

Kosmetická cestovní taška  - 421 577

ÁÁÁ nad 2000d Kč bez Dnad 2000d Kč DPHD

d 4000d Kč ýbě dá ků

b DPH ýběč OBJEDNÁÁVKA naddd 1d 000 Kč0 Kčč

Tučňáci byli objeveni námořníky, kteří v 16. stol. hledali námořní cesty kolem pobřeží 
Jižní Ameriky a Afriky. Někteří mořeplavci je pokládali za opeřené ryby, jiní, se o nich 
zmiňují jako o nelétavých černobílých husách. Mořeplavci tučňáky chytali a jedli,
i když jim jejich tučné, rybinou páchnoucí maso moc nechutnalo. 

Á
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Kopírovací papír Xerox Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • vhodný pro 
oboustranný tisk • laser, copy, fax, inkjet • velkoobjemové 
kopírování • 5 balíků v krabici

A4

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

A4

ox Business
• vhodný pro 
 velkoobjemové 

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

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  Cena (Kč/bal.)
110 214 112,00  109,00 

A4

Sada nářadí pro ženy TOPEX 40D102

Poukázka Tesco 200 Kč
obj. č.  421 572

obj. č.  421 414

Sekera Verto 05G100

Čistička vzduchu Sencor 
SHA 6400WH

univerzální sekera pro opravdové může • celková váha 620g, 
celková délka 365 mm • rukojeť je vyrobena ze sklolaminátu 
pokrytá neklouzavým materiálem, zaručujícím pohodlí a bez-
pečnost při práci

sada s 33 díly, se kterými spolehlivě provedete jakoukoliv práci, 
vyžadující přesnost a trpělivost • pro ženy, které rády berou 
každou práci do svých rukou

elegantní a efektivní řešení pro zlepšení kvality vzduchu 
v interiéru • 4stupňová filtrace zajišťuje nejvyšší možnou 
účinnost • možnost nastavení časovače automatického 
vypnutí po 2, 4 a 8 hodinách • 3 rychlosti čištění • hluč-
nost: 32 dB(A) (ložnice), 45 dB(A) (tichá zahrada), 55 dB(A) 
(les) • rozměry (š x h x v): 324 × 181 × 242 mm

obj. č.  421 573

obj. č. 421 574

g,

Skupina A
adí pro ženy TOPEX 4

Skupina B
vzduchu Sencor
B
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05G100

Obálky samolepicí s vnitřním potiskem 

Záložky samolepicí plastové Samolepicí bloček neon

Archivační krabice barevná 
obálky samolepicí s páskou • vnitřní potisk • 80 g • box 200 ks  

plastové • popisovatelné • transparentní 
• přemístitelné • 5 x 25 neonových 
lístků v balení rozměry 76 x 76 mm • zářivé 

neonové barvy • 100 lístků  

pro formát A4 • rozměry 330 x 260 x 75 mm a 110 mm 
• vyrobeno z kvalitní ruční lepenky 1000 g • možnost 
uložení ve skupinovém boxu obj. kód 120 280 • ekolo-
gicky šetrný výrobek • FSC certifikát • 25 ks v balení

• doporučován pro tisk 
ladové tisky • duplexní 

A4

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

Obj. kód formát  rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 527 C6 162 x 114 312,00  280,00
119 528 DL 229 x 114 358,00  322,00
119 529 DL s okénkem 229 x 114 424,00  381,00

114 x 162 mmC6

110 x 220 mm

DL

200  ks

Obj. kód barva  šíře Cena (Kč/Ks)
120 004 černá 75 mm 21,00  19,00
120 005 červená 75 mm 21,00  19,00 
120 006 modrá 75 mm 21,00  19,00
120 007 zelená 75 mm 21,00  19,00
120 003 bílá 75 mm 21,00  19,00
401 493 černá 110 mm 37,00  33,00
401 494 červená 110 mm 37,00  33,00
401 495 modrá 110 mm 37,00  33,00
401 496 zelená 110 mm 37,00  33,00
401 497 bílá 110 mm 37,00  33,00

19,00,
19,00,
33,00,
33,00,
33,00,
33,00,
33,00,

76 mm

76 mm

100
lístků

onn
Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 097 žlutá 13,00  11,00
401 098 oranžová 13,00  11,00
401 099 zelená 13,00  11,00
401 100 růžová 13,00  11,00

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 32 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

DÁREK 
při koupi 1 balení
Čokoláda Ritter sport

SLEVA 
10% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

SLEVA 
10% !

Obj. kód druh  rozměr  Cena (Kč/bal.)
129 353 šipky 42 x 12 mm 42,00  35,00
401 105 proužky 45 x 12 mm 42,00  35,00

12 m
m

vé

25ks
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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

Přejeme Vám 
krásný nový rok

Archivační krabice SpeedBox Archivační kontejner SpeedBox

DÁREK při koupi 
25 kusů krabic jednoho druhu
Sešívačka Leitz NeXXt WOW

DÁREK při koupi 
15 kusů kontejnerů jednoho druhu
Opěrka nohou Kensington

Kopírovací papír UniCopyUniCopy
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení 
• pro každodenní použití • pro kopíro-
vání i tisk • 5 balíků v krabici  

Obj. kód 118 500

Kup krabice Speedbox a získej dárek!

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
129 255 350 x 250 x 80 mm 21,30
129 256 350 x 250 x 100 mm 24,00
129 257 350 x 250 x 150 mm 38,00
129 530 horizontální 80 mm 26,70

Obj. kód rozměry  kapacita Cena (Kč/Ks)
129 528 355 x 252 x 193 mm pro formát A4 90,70
129 258 367 x 325 x 263 mm  3 krabice š. 100 mm/2 krabice š. 150 mm 109,00
129 529 433 x 364 x 263 mm  5 krabic š. 80 mm/4 krabic š. 100 mm 135,00
129 259 392 x 334 x 301 mm 5 pořadačů š. 75 mm 131,00

•
• Jednoduché a intuitivní složení
• Zesílená konstrukce

Šetří Váš čas!

Kampaň trvá do 31. 03. 2019

formát A4 • karton 120 g • rozměry 
220 x 310 mm • rozměry okna 180 x 
100 mm • mix 5 barev po 2 ks   

formát A4 • multiperforace • rozšířená kapsa • tloušťka zakládaného 
dokumentu 10-15 mm • extra silná PVC fólie 180 mic. • 10 ks v balení 

sada barevných Post-it záložek super silných • sní-
matelné • popisovatelné • rozměry 25,4 x 38 mm • 
balení obsahuje 3 x 22 ks záložek 

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

Desky s oknem Ordo

Euroobal na katalogy PVCSamolepicí blok 654 Záložky samolepicí 686 v sadě

8400Katalogová
cena (Kč/bal.)

 6900Akční cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 561 73,00

doo
10ks

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
123 134 bez klopy 21,00  17,80  
125 038 s klopou 27,00  22,90

10–15 mm 10–15 mm

10 ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
110 026 43,00

76 mm 76 mm100
lístků

2+1 
ZDARMA!

2+1 
ZDARMA!

ruhu
WOW

druhu

Jednoho druhu

25ks

SKVĚLÁ  
CENA ! DÁREK 

při koupi 5 balení
Čokoláda Ritter sport

SLEVA 
15% !

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
122 080 červená, žlutá, modrá 178,00
122 079 růžová, zelená, oranžová 178,00

25,4 m
m
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

skartovací stroj vhodný do malých až středně 
velkých kanceláří • šíře vstupu 240 mm • 
systém ENERGY SMART • výkonný motor 
pro 24hodinovou práci • systém chlazení 
motoru proti přehřátí • automatický sys-
tém zpětného chodu • skartace sešívacích, 
kancelářských sponek a kreditních karet • 
skartace CD/DVD, typ S4 - skartace disket • 
automatické vypnutí při naplnění odpadního 
pytle nebo otevření dvířek • optický ukazatel 
naplnění odpadního koše • objem koše 40 l 
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky • 
záruka 5 let na řezné nože  

skartovací stroj vhodný do menších kanceláří • šíře 
vstupu 230 mm • příčný řez 4 x 30 mm • kapacita 
skartace 14 listů A4/70 g papiru • oddělené vstupní 
otvory pro CD/DVD a papír • separace odpadu 
na papír a plast • automatické vypnutí při naplnění 
odpadního koše • skartace CD/DVD, kreditních karet, 
sešívacích sponek • velmi tichý chod 55dBA • svě-
telná indikace funkcí na panelu • signalizace při napl-
něném či vysunutém koši a přehřátí skartovačky • 
tepelná pojistka proti přehřátí motoru • automatický 
systém start/stop • objem koše 22,5 l • pohyblivý 
stojan s kolečky • záruka 2 roky  

Skartovačka Kobra 240.1

Skartovačka ATTAC - 14XC  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 187 3 990,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Kávovar Sencor

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Ruční vysavač Sencor

Obj. kód typ počet listů 70g typ řezu stupeň utajení Cena (Kč/ks)
159 529 240.1 S4 24/26 podélný 3,8 mm V/1 12 990,00
159 530 240.1 C4 15/17 příčný 3,5 x 30 mm D/2 14 290,00

 

extra silná fólie 160 mic. • zavírání na klopu s drukem 
• módní barvy • průhledný odolný polypropylen • 
5 ks v balení

Obálka plastová s drukem

A5

A4

DL

5ks

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
127 060 DL červená 12,00  6,00
127 061 DL modrá 12,00  6,00
127 062 DL zelená 12,00  6,00
127 063 DL oranžová 12,00  6,00
127 064 DL čirá 12,00  6,00
127 065 A5 červená 12,00  7,00
127 066 A5 modrá 12,00  7,00
127 067 A5 zelená 12,00  7,00
127 068 A5 oranžová 12,00  7,00
127 069 A5 čirá 12,00  7,00
127 070 A4 červená 15,00  9,00
127 071 A4 modrá 15,00  9,00
127 072 A4 zelená 15,00  9,00
127 073 A4 oranžová 15,00  9,00
127 074 A4 čirá 15,00  9,00

SKVĚLÁ  
CENA !

Řezačka kotoučová Dahle 508
KAPACITA

6 x 80  g/m2

580x211 mm

460 mm

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 377 460 mm 580 x 211 mm 6 listů 1150,00

g 580x211 m

460 mm

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

stolní kalkulátor • velký 8-mi místný displej • výpočet pro-
cent • výpočet odmocniny • označení 3 číslicové čárky • 
4 tlačítková paměť • plastiková tlačítka • nezávislá paměť 
• napájení duální solární/bateriové • hmotnost 100 g • 
rozměry 138 x 105 x 30 mm  

stostostollnílní kakalkulkulátlátoor r • v velkelký 8ý 8 mi-mi místný dý dispisplejlej •• výpvýp čočet 
cent • vývýpočpočetet odmodmocniiny • označeačeníní 3 č3 číslíslicoico évé ččárk
4 tlačítkítkováová papaměťměť • lplastiková tlačítka • nezávislá pa
• napájení duální solární/bateriové • hmotnost 100 gg
rozměry 138 x 105 x 30 m0 mmm 

kompletní celokovový držák dodávaný s 10ti kapsami • zarážky stojanu 
udrží otevřené kapsy na požadovaném místě • barva šedá RAL 7035 • 
prodloužená záruka 10 let

Tarifold závěsný držák komplet

Kalkulátor SEC-355

DÁREK 
při koupi 1 balení
Pilsner Urquell 6 x 0,5 l

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čokoláda Merci 250 g

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 021 1190,00

NOVINKA !

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 457 122,00  98,00

pro-
y • 
měť 
g •g • 

SLEVA 
20% !
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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

Širokoúhlá smaltovaná popisovací tabule Nobo

Obj. kód rozměr Cena (Kč/ks)
402 188 32“ / 710 x 400 mm 950,00
402 189 40“ / 890 x 500 mm 1290,00
402 190 55“ / 1220 x 690 mm 2190,00
402 191 70“ / 1550 x 870 mm 3690,00
402 192   85“ / 1880 x 1060 mm 4690,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čokoláda Merci 400 g

formát A4 • unikátní patentovaná mechanika Leitz 180° (usnadní 
manipulaci s dokumenty) • díky laminaci je povrch pořadače lesklý 
a vysoce kvalitní s dvoubarevným efektem • hřbetní otvor pro snadné 
uchopení • uzavírací kroužky proti náhodnému otevření • odstrani-
telný hřbetní štítek • záruka na mechaniku 5 let

děruje až 30 listů • patentovaný úchyt a ostřejší děro-
vací segmenty pro menší sílu při děrování • příložník 
s kontrastním potiskem formátů • rámeček pro jasné 
určení formátu • pevná fixace • rozteč děr 80 mm 
• pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se pouze 
částečně odklopí • záruka 10 let

sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • DIT 
technologie pro perfektní sešívání • integrovaný 
vyndavač drátků • uzavřené a otevřené sešívání - 
přenastavení pomocí lehkého otočení kovadlinky, 
možné i nástěnkové sešívání • záruka 10 let

Všechny výrobky zařazené 
do kampaně najdete na www.p4o.cz

širokoúhlý formát poskytuje dostupnější psací plochu oproti klasickým formátům, kde častokrát zůstává 
spodní a horní část nevyužita • ohraničení moderním, nenápadně úzkým rámem, který zvětšuje prostor 
pro psaní na tabuli • magnetický smaltovaný povrch s vynikající odolností a mazatelností je vhodný 
pro časté používání • systém InvisaMount™ usnadňuje instalaci zavěšení na zeď, úchytky jsou úhledně 
schovány za deskou tabule • pod tabulí se nachází prostorná přihrádka na popisovače, která nezasa-
huje do plochy tabule • dodáváno s popisovači Nobo pro suché stírání • záruka 25 let

Pořadač pákový Leitz 180° WOW

Děrovačka Leitz NeXXt 5008 Sešívačka Leitz NeXXt 5502

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Med lesní 500 g 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čaj Pickwick ovocný

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Čokoláda Lindt 70%

10ks

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
400 280 modrá 50 mm 125,00
400 282 zelená 50 mm 125,00
400 281 oranžová 50 mm 125,00
400 279 růžová 50 mm 125,00
400 278 bílá 50 mm 125,00
401 331 tyrkysová 50 mm 125,00
401 332 fi alová 50 mm 125,00
400 275 modrá 80 mm 125,00
400 277 zelená 80 mm 125,00
400 276 oranžová 80 mm 125,00
400 274 růžová 80 mm 125,00
400 273 bílá 80 mm 125,00
401 333 tyrkysová 80 mm 125,00
401 334 fi alová 80 mm 125,00

NAJ I V PRÁCI

 

 

NOVINKA !

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
178 056 sv. modrá 276,00
178 059 zelená 276,00
178 058 oranžová 276,00
178 057 růžová 276,00
178 060 bílá 276,00
179 358 tyrkysová 276,00
179 359 fi alová 276,00

až 30 listů
ro-
ník
né
m
ze

50085008
24/6, 26/6

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
178 049 sv. modrá 412,00
178 052 zelená 412,00
178 048 oranžová 412,00
178 047 růžová 412,00
178 050 bílá 412,00
179 378 tyrkysová 412,00
179 379 fi alová 412,00

až 30 listů

2

 ZA
150

BOD

ZA
1000
BOD

ZA
300

BOD

1010
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

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  

délka nožičky 6 mm • vyrobeny z  vysoce 

kvalitního pozinkovaného drátu • 2000 ks 

v balení
délka 32 mm • barevný drát • 75 ks v balení

délka 50 mm • pozinkované • lesklé • 75 ks v balení  niklované • vhodné do nástěnky • 200 ks v balení

šíře 8,4 mm • návin 16 m • vyměnitelná náplň • struktura včelí 

plástve na trvalých páskách umožňuje silné a hladké lepení 

• ochranný kryt pro dlouhodobé využití • lepí papír, karton, 

fotografi e, apod.    

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

návin 12 m

tele • obousměrná

e hladkou aplikaci 

ouh

hladkou aplikaci 

hodobé využití  

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    O
bousměrná korekce

Obj. kód druh lepení  označení  Cena (Kč/Ks)
172 078 trvalé  strojek 122,00
172 079 snímatelné strojek 122,00
172 080 trvalé  náplň 86,00
172 081 snímatelné náplň 86,00

návin 16 m

866
fotografi e, apod.    6,00,

6 00
g

6,006,00,

Struktura včelí plástve

Korekční strojek Pritt Refill Roller

Spojovače RON 24/6 Spony dopisní 453 
barevné RON

Spony aktové 472 RON Špendlíky 430 RON

Korekční strojek Tombow

Děrovačka MG-20 Sešívačka MG-20 plast

Lepicí strojek Pritt

DÁREK 
při koupi 3 kusů strojků 
172 078, 172 079 
nebo 172 074, 172 075
nebo 6 kusů náplní 
172 080, 172 081 
nebo 172 076, 172 077
Zubní pasta Vademecum 75 ml

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
Korekční strojek 4,2 mm x 10 m

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Nůžky Casual 21 cm

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Nůžky Casual 23,5 cm

ů 

ml

ů 
mm x 10 m

koupi 1 kusu
Casual 21 cm

při koupi 2 kusů
Nůžky Casual 23,5 cm

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

šíře 4,2 mm • návin 12 m • jednorázový • boční 
rolování • okamžitá a čistá oprava • páska odro-
lovatelná až do posledního milimetru

děruje až 20 listů najednou • celokovová • 
se stabilním plastovým příložníkem na for-
máty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • 
aretace do ploché polohy  

sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovou mechanikou 
a pogumovaným úchopem • vhodná do domácnosti i kanceláře  

Lepicí tyčinka Kores
Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15g 26,00
170 088 40g 48,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 311 69,00

návin 12 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 908 107,00

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
172 921 černá 49,00
172 914 modrá 49,00

až 20 listů až 20 listů

24/6, 26/6

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 011 12,90  10,90

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 008 17,00  14,00 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 009 17,00  14,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 019 19,00  16,00

3+1 
ZDARMA!
Jednoho druhu

SLEVA
15%!
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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

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

DÁREK 
při koupi 4 kusů
Kuličkové pero Vicuňa (mix barev)

DÁREK 
při koupi 1 sady
Materiál na procvičování krasopsaní

DÁREK 
při koupi 4 kusů
Popisovač Maxiflo se speciálním 
flexibilním hrotem (mix barev)

při koupi 4 kusů
Kuličkové pero Vicuňa (mix barev)

i koup
pisovač M
xibilním

při
Pop
flex

popisovače s elastickým štětcovým hrotem • ideální pro tzv 
„lettering, kaligrafii a skicování“ • linka se mění od tenké po hru-
bou, záleží na tlaku vyvíjeném na hrot • sada 10 barev

stíratelný popisovač na whiteboardové tabule • kulatý hrot se sto-
pou 6 mm • možnost dopumpování inkoustu do hrotu • ventilační 
uzávěry • tekutý inkoust • vláknový hrot • 12 ks v balení  

hmotnost 20g • obsahuje 
přírodní glycerin • prvotřídní 
kvalita • neutrální vůně • 
protiskluzové dno

praktické provedení • černý plastový rámeček 
• skleněná čočka

Gelové pero EnerGel X Sada štětcových popisovačů Fudenosuke

Popisovač Maxiflo

Zvlhčovač prstů glycerinový

Lupa 1216

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

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 201 černá 0,7mm 37,00
199 202 červená 0,7mm 37,00
199 203 modrá 0,7mm 37,00
199 204 zelená 0,7mm 37,00
199 400 oranžová 0,7mm 37,00
199 464 růžová 0,7mm 37,00
199 465 sv. modrá 0,7mm 37,00
199 205 fi alová 0,7mm 37,00

PARTNERY, 
nejlepší

37,00,
37,00,
37,00  nejlepší.  ,,
37,00,
37,00,
37 0037,00,

12ks

Tonery Armor
Při jednorázovém nákupu 

výrobků značky ARMOR  
v hodnotě 11 000 Kč 

bez DPH obdržíte 

ROČNÍ DÁLNIČNÍ 

ZNÁMKU 2019 

ZDARMA

u 

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Čokoláda Milka 100 g 

Kuličkové pero Pilot Acroball
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • jedinečná 
hladkost psaní - náplň je založena na olejové bázi • rychleschnoucí 
• voděodolná • plynulé psaní, jasné intenzivní barvy 

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

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 193 385,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 155 černá 54,50
192 156 červená 54,50
192 157 modrá 54,50
192 158 zelená 54,50

12ks

6 mm

TEKUTÝ INKOUST

vé tabule • kulatý hrot se sto-
inkoustu do hrotu • ventilační 
ý hrot • 12 ks v balení 

o

Kč/Ks)
50
50
50
50

12ks

6 mmm

TEKUTÝ INKOUST

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 017 34,00  29,90

Ks))
90

Obj. kód průměr (mm)  zvětšení  Cena (Kč/Ks)
179 373 40 10x 19,00  16,70
179 018 60 7x 23,00  20,20
179 019 80 5x 31,00  27,20

k

(Kč/Ks)( )
000  16,70,
000  20,20,
000  27,20,

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě doplňků 
• šíře stopy 0,7 mm • rychleschnoucí inkoust • pogumo-
vaný grip pro pohodlné psaní • plastový klip • stiskací 
mechanismus • 12 ks v balení  

SLEVA
12%!

SLEVA
12%!

NOVINKA !



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Židle Durango Přímotopný konvektor SCF 2003

Sanytol univerzální sprej Dezinfekční mýdlo MEDISPENDER Cleamen 310 extra kyselý 
na WC a keramiku

Ručník skládaný „ZZ“ bílý
Varná konvice Sencor

studentská kancelářská židle s perforovaným plastovým opěrákem, 
potaženým síťovinou • houpací mechanismus s aretací v základní 
poloze a nastavením síly protiváhy • integrované područky • ocelový 
rám sedáku a područek • výškové nastavení na plynovém pístu • 
moderní plastová báze • kolečka Ø 50 mm • barva: světle šedá 
síťovina/černá látka na sedáku • nosnost: 120 kg

maximální výkon 2000 W • 3 stupně nastavení 
750-1250-2000 W • plynule regulovatelný ter-
mostat • ochrana proti přehřátí • světelná kont-
rolka zapnutí topných těles • integrované rukojeti 
pro snadné přenášení přístroje  • barva bílo-šedá

rozměry 24 x 21 cm • dvouvrstvé 
• 100% celulóza • extra bílé • 
4000 ks v balení (20 x 200 ručníků) 

objem 1,2 l • provedení z vysoce kvalitní nerezové 
oceli zajišťuje dlouhodobou životnost • vodoznak 
• vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení 
nečistot a usazenin • topné dno z nerezové oceli 
se zakrytou topnou spirálou • středový konektor 
• bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze 
• ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody 

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

objem 500 ml • jemně pěnivý, čisticí a dezinfekční pro-
středek k přímému použití, pro současné mytí a dezinfekci 
pokožky rukou • bez parfémů a barviv s velmi dobrou 
dermální tolerancí • pro všechny oblasti se zvýšenými 
hygienickými požadavky - zdravotnictví, potravinářské 
provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeř-
nické provozy, pečovatelské služby, ordinace a další epi-
demiologicky závažné provozy • systém MEDISPENDER 
vhodný do většiny pákových dávkovačů nebo pro použití 
samostatně s dávkovací pumpou 

objem 750 ml • je určen na odstranění vodního kamene, močových 
a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umývadel 
a dalšího sanitárního vybavení  

dbouratelné

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

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 194   899,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 199  549,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 581   49,00  41,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 200 99,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 195   590,00

ěrákem, 
základní 
ocelový 
pístu • 
le šedá 

vé
•
) 

é

CF 2003

é 
k 
í 
i 
r 
e 

A CN

D B

A: 81 - 90 cm
B: 57 cm
C: 44 cm
D: 42 - 51 cm
N: 120 kg

SLEVA 
15% !

SKVĚLÁ 
CENA !

SLEVA 
15% !

4+1 
ZDARMA!

4 000 ks
24 x 21cm

2
vrstvy

skládání
ZZ

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

Skvělá cena, do vyprodání zásob!

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 196 černá 570,00
402 197 zelená 570,00
402 198 zlatá 570,00

Při koupi 15 kusů 

obdržíte pumpičku zdarma 


