
JARNÍ NABÍDKA
1. 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 Kč bez DPH - výběr z dárků:

OBJEDNÁVKA nad 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

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 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
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

Á

000 Kč b DPH00 KKč OBJEDNÁVKA d 1d 1000100JEDJED bez DPH ýbě dá ků00 Kč b00 Kč0000 b DPH ýbě dá ků

Žijí pouze v savanách nebo v horských biotopech střední a jižní Afriky. Živí se různými 
rostlinami. Pasou se na travnatých území blízko vody.

ÁBJEDNÁÁ
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Kopírovací papír Image Business
80 g • formát A4 • 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

A4

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 588 92,00  91,00 
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A4

FAX DUPLEX

FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

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.)
401 678 100,00  99,00 

A4

Sada na badminton

obj. č.  421 500

Koloběžka SPIDERMAN

Výrobník perlivé vody SodaStream 

dětská skládací koloběžka • 
silná, vyztužená kostra, proti-
skluzná odrážecí deska • blatník 
v zadní části slouží jako brzda • 
výška řídítek: 69 – 78 cm, pěnové 
rukojeti • nosnost 50 kg

rychlé a jednoduché sestavení • ideální 
pro rekreační hru • rozměry sítě: 3,5 x 
1,6 m • balení obsahuje: 2x raketu, 2x 
košíček, síť a kotvící prvky

kompletní sada pro výrobu domácí perlivé 
vody bez tahání lahví • obsahuje výrob-
ník, bombičku a tlakovou nápojovou lahev

obj. č.  421 501

obj. č. 421 502

Skupina A
badminton

Skupina B
perlivé vody SodaStream

B
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Etikety samolepicí Print

archy formátu A4 • pro tisk v kopírkách, 
laserových a inkoustových tiskárnách • 
minimální prašnost • 100 archů v balení

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita cena/Ks

TN423BK 138 457 HL-L8260, HL-L8360, DCP-L8410, MFC-L8690, MFC-L900 černá 6500 str. 1863,00
TN423C 138 458 HL-L8260, HL-L8360, DCP-L8410, MFC-L8690, MFC-L900 modrá 4000 str. 1787,00
TN423M 138 459 HL-L8260, HL-L8360, DCP-L8410, MFC-L8690, MFC-L900 červená 4000 str. 1787,00
TN423Y 138 460 HL-L8260, HL-L8360, DCP-L8410, MFC-L8690, MFC-L900 žlutá 4000 str. 1787,00

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita cena/Ks

CF540X 138 461 Color LaserJet Pro M254, Pro MFP M280, Pro MFP M281 černá 3200 str. 1611,00
CF541X 138 462 Color LaserJet Pro M254, Pro MFP M280, Pro MFP M281 modrá 2500 str. 1743,00
CF543X 138 463 Color LaserJet Pro M254, Pro MFP M280, Pro MFP M281 červená 2500 str. 1743,00
CF542X 138 464 Color LaserJet Pro M254, Pro MFP M280, Pro MFP M281 žlutá 2500 str. 1743,00

BROTHER - kazety pro laserové tiskárny  

HEWLETT PACKARD - kazety pro laserové tiskárny  

NOVINKYNOVINKY od Armoru
y

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke každému laserovému 

toneru ARMOR 
 

od nás obdržíte 
Pilsner 
Urquell 0,5 l 
zdarma

ARMOR

50 ks

Euroobaly U rozšířené A4 Maxi

formát A4 rozšířený na 220 mm • typ 
otvírání „U“ • rozměr 220 x 300 mm     
• větší kapacita až 70 listů • polypro-
pylen • provedení krupička • vkládání 
na výšku • 50 ks v balení     

50

Obj. kód tloušťka   Cena (Kč/bal.)
126 059 100 mic.  132,00  112,00
128 231   50 mic.    64,00   54,00

,
4,00,

SLEVA 
15% !

2+1 
ZDARMA !

PŘI KOUPI 20 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

PŘI KOUPI 18 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 36 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
110 068 52,5 x 21,2 369,00
110 070 70 x 36 369,00
110 061 105 x 148 369,00
113 013 210 x 297 369,00

COPY INKJETLASER

100
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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 
krásné jarní dny

Jednoho druhu

Obj. kód rozměr (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
402 231 76 x 76  žlutá 18,00
402 232 76 x 76  zelená 18,00
402 233 76 x 76  růžová 18,00
402 234 76 x 127  žlutá 23,00
402 235 76 x 127  zelená 23,00
402 236 76 x 127 růžová 23,00

76 mm

127 mm

76 mm

76 mm

90
lístků

,00,
,00,
,0
00
00žová 23,,,0,00

Pořadač pákový PASTELINII

5ks

Samolepicí bloky linkované

Samolepicí bločky Extra Sticky

Obálka s drukem PASTELINI

silně lepicí barevné linkované bločky • drží 
vertikálně téměř na všech površích • barevné 
provedení modrá, zelená, růžová • 3 x 90 lístků   

silný polypropylen • uzavírání na klopu s dru-
kem • pastelové barvy • 5 ks v balení 

Obj. kód barva  formát Cena (Kč/ks)
402 153 modrá A5  12,00 
402 154 zelená A5  12,00 
402 155 růžová A5  12,00
402 156 modrá A4  15,00
402 157 zelená A4  15,00 
402 158 růžová A4  15,00 

formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 
70 mm • laminovaný • hřbetní kroužek pro snadnou 
manipulaci • uzavírací mechanismus (rado kroužek) 
drží pořadač vždy pevně zavřený • pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402 037 modrá 74,00
402 038 zelená 74,00
402 039 žlutá 74,00
402 040 růžová 74,00
402 041 fi alová 74,00

SUPER
L E P Í C Í

vá • 3 x 90 lístků  

101mm 101 mm

3 x  90 
lístků

101mm 152 mm

Obj. kód rozměr (mm)  barevné provedení  Cena (Kč/bal.)
119 522 101 x 101 modrá, zelená, růžová 194,00
119 523 101 x 152 modrá, zelená, růžová 292,00

Jednnohoohooho ohohhoho ho o druhdruhdruhdruhhdrudruudruhdruhd uuuuuu

druk P

alová 74,00

Pořadač kroužkový PASTELINI
formát A4 •  průměr kroužků 25 mm • šíře hřbetu 40 mm • 
laminovaný • pastelové barvy

NOVINKA !

Obj. kód barva  počet kroužků Cena (Kč/ks)
402 221 modrá 2 64,00
402 222 zelená 2 64,00
402 223 žlutá 2 64,00
402 224 růžová 2 64,00
402 225 fi alová 2 64,00
402 226 modrá 4 70,00
402 227 zelená 4 70,00
402 228 žlutá 4 70,00
402 229 růžová 4 70,00
402 230 fi alová 4 70,00

DÁREK 
při koupi 10 kusů
 Čaj ovocný Pickwick

Mapa odkládací tříklopá PASTELINI

formát A4 • silný polypropylen 
• tři klopy • zajišťovací gumičky 
• pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402 150 modrá  33,00 
402 151 zelená  33,00
402 152 růžová  33,00

polypropylen 
vací gumičky 

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Sušenky Zlaté polomáčené

DÁREK 
při koupi 2 balení
Ochranné brýle 3M (vhodné i na sport) 

Rychlovazač PP

formát A4 • polypropylen • transparentní 
přední strana • 10 ks v balení od jedné 
barvy

silně lepicí • zářivé neonové barvy • 90 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 200 černá 3,70
128 201 červená 3,70
128 202 modrá 3,70
128 203 zelená 3,70
128 204 žlutá 3,70
128 205 bílá  3,70
128 236 oranžová 3,70
129 562 růžová 3,70

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 564 sv. modrá 37,00
129 565 sv. zelená 37,00
129 566 mentolová 37,00
129 567 sv. fi alová 37,00
129 568 šedá 37,00

A4

A4

10ks

70

sp
od

,7,
,7,

parentní 
d jedné 

70
70

10ks

DÁREK 
při koupi 10 kusů jedné barvy
Kuličkové pero Flowers

DÁREK 
při koupi 10 kusů
 Čaj ovocný Pickwick

NOVINKA !

Nové pastelové barvy
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

DATA SKARTOVÁNA

D   TA
A

Skartace dat podporuje 
splnění GDPR

Chcete-li žádat o odměnu nebo ji darovat na charitu, jděte na

cashback.offi cerewards.eu
**ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends

Až Až

Cashback Cashback

1628 Kč
Až

Cashback

800 Kč 626 Kč

Auto Feed
Technologie 

automatického 

podávání.

Šetří až 98 % času.

Vložit, zavřít, hotovo.

Technologie Jam 

free zabraňuje 

zaseknutí papíru 

uvnitř skartovačky.

Až 4hodinové

nepřetržité skartování.

Mercury™ Momentum

Až 40 % bezpečnostních incidentů 
se týká tištěných dokumentů**, takže 
jednoduchou odpovědí je skartace. 

Skartovačky Auto Feed zkracují o 98 % 
čas, který ztrácíte skartováním, a proto 

s nimi ušetříte váš čas i peníze.

159 442 Auto+ 130X              7 990 Kč
159 444 Auto+ 300X            15 990 Kč
159 445 Auto+ 600X            29 300 Kč

159 446 Mercury RSX1834      11 990 Kč
159 447 Mercury REX1323        8 990 Kč

159 533 Momentum X415          6 490 Kč
159 534 Momentum X420          9 990 Kč

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Podrobné informace o nabízených skartovačkách najdete na www.p4o.cz

*Skartace dat podporuje 
splnění GDPR

Obj. kód typ délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
402 239 13300 307 mm 408 x 176 mm 7 listů 490,00
402 240 13400 343 mm  473 x 337 mm 10 listů 990,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Kapesní svítilna Sencor 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Čokoláda Milka 300 g

NOVINKA !

Venkovní uzamykatelný kliprám Řezačka páková KW trio 13300/13400
venkovní uzamykatelná informační tabulka s hliníkovým profilem 
typu clip clap • umožňuje snadnou a rychlou výměnu prezentačních 
materiálů • antireflexní fólie chrání dokument proti poškození • síla 
profilu 35 mm • ostré provedení rohů • zámek chrání dokumenty 
před vandaly • 100% voděodolný     

hobby páková řezačka A4 • plastový pracovní stůl s předtištěnými formáty 
a měřítky • plastový ochranný krýt • manuální přítlak • model 13400 s posuv-
ným dorazem papíru • vhodná pro malé kanceláře a domácnosti      

Obj. kód formát             Cena (Kč/Ks)
402 237 A3  NOVINKA  750,00   
169 017 A2    1250,00    999,00
169 018 A1   1650,00  1320,00
402 238 A0 NOVINKA 2150,00   

Řezačka kotoučová Dahle 507
kotoučová řezačka pro kancelářské využití • pro rychlé a precizní řezání 
papíru, fotografií a fólií • stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými 
patkami • natištěné jednotlivé DIN formáty • ostrý kotoučový nůž • 
spodní nůž • kotoučový nůž v uzavřené plastové hlavě • automatický 
přítlak v místě řezu • dva úhlové příložníky s dělením v mm • jednoduchá 
výměna řezací hlavy

KAPACITA

6 x 80 g/m2

440x211 mm

13300   

13400   

320 mm

KAPACIAA TA

6 x 80 g/m2

440x2

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 376 320 mm 440 x 211 mm 6 listů 890,00 
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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

2

Hlavní charakteristiky tabulí Nobo

Úzký rám
Ohrani ená moderním, nenápadným 
úzkým rámem, který maximalizuje prostor 
pro psaní na tabuli. 

P ihrádka na popisova e
Pod tabulí se nachází prostorná 
p ihrádka na popisova e, která 
nezasahuje do plochy tabule.

InvisaMount™
Systém InvisaMount™ usnad uje 
instalaci. Úchytky jsou úhledn
schovány za deskou tabule.

6 mm

DEJTE NÁPAD M PROSTOR - NOVÉ širokoúhlé tabule

Obj. kód 
402 188 32" /   710 x 400 mm              827,00
402 189 40" /   890 x 500 mm  1 227,00
402 190 55" / 1220 x 690 mm   2 293,00
402 191 70" / 1550 x 870 mm   4 267,00
402 192 85" / 1880 x 1060 mm  5 467,00

Smaltované popisovací tabule Nobo
•  Magnetická tabule se smaltovaným povrchem,

vynikající mazatelnost pro asté po ívání

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
•  Popisovací tabule z magnetické oceli s technologií

Nano Clean™ a lepší mazatelností pro asté po ívání

UPTE širokoúhlou tabuli.

VYHRAJTE širokoúhlou TV.

Nový širokoúhlý 
formát  maximalizuje 
vyu itelnou plochu pro 
nejlepší mo né vyu ití, 
psaní, kreativitu 
a spolupráci.

Širokoúhlé
 formáty

70”

55”

40”

32”

85”

 jako na moderní širokoúhlé televize, tak i na nové širokoúhlé tabule Nobo je radost    uvedení této naprosté novinky 
. 

Více informací získáte na: www.noboeurope.com

Obj. kód
402 255 32" /   710 x 400 mm   693,00
402 256 40" /   890 x 500 mm  987,00
402 257 55" / 1220 x 690 mm               1 667,00
402 258 70" / 1550 x 870 mm               3 200,00
402 259 85" / 1880 x 1060 mm              4 133,00

Obj. kód
                    

     

Akce trvá od 1.4.2019 do 30.6.2019

          868,00402 260  Startovací sada Nobo pro tabule
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

TOP nůžky vysoké kvality z kalené nerezové speciální oceli (54 Rockwell) 

pro zajištění extrémně dlouhé živostnosti a kvality • speciální povrchová 

úprava Titannitridem s  antistatickým povrchem, na  kterém neulpívá 

lepidlo • vybroušené čepele s  titanovým povlakem pro dlouhodobě 

ostrý řez • kvalitní rukojeti nůžek z  polypropylenu optimálně padnou 

do ruky • pryžová měkká rukojeť pro příjemnou práci    

šíře 19 mm • návin 7,5 m • transparentní páska s ručním plastovým 

odvíječem • neviditelná na  většině kancelářských papírů • ideální 

na scanování a opravu dokumentu • popisovatelná šíře 19 mm • návin 7,5 m • 

krystalicky čirá páska s  ručním 

plastovým odvíječem • odolná 

proti stárnutí • extra silná na lepení, 

balení, etiketování a opravy 

šíře 12 mm • návin 6,3 m • transparentní oboustranně lepicí páska s ručním 

plastovým odvíječem • extrémně odolná proti stárnutí • silně lepivá a dobře 

držící na většině povrchů • ideální pro práci s fotografi emi 

bílé disperzní PVA lepidlo • lepí papír, karton, lehké 

textilie, kůži, korek, dřevo • rychlouzávěr • čistá 

a  lehká aplikace • zasychá do  2 minut • lehce 

vypratelné • neobsahuje rozpouštědla • netoxické 

Nůžky titanové Dahle Office

Lepicí páska 8-1975D Magic Lepicí páska 6-1975D Crystal Lepicí páska 136D oboustranná 

Korekční strojek Roll-on

Děrovačka MG-30 Sešívačka MG-20 Color

Lepidlo White Glue

DÁREK 
při koupi 4 kusů 
Balzám na rty 
v metalickém obalu

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
 Tyčinka Snickers

DÁREK 
při koupi 1 kusu
 Tyčinka Snickers

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Sada popisovačů 12 barev

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Rozešívačka MG 

u

rev

stolní kalkulátor • velký nakloněný 8-mi 
místný displej • výpočet odmocniny, pro-
cent • nezávislá paměť • tlačítko změny 
znaménka • označení řádu - tříčislicové 
čárky • duální napájení • hmotnost 80  g 
• rozměry 112 x 86 x 34 mm 

šíře 4,2 mm • návin 15 m • jednorázový • ergo-
nomický tvar • čistá, precizní a rychlá korektura 
• možnost okamžitého přepsání • vhodný pro 
všechny druhy korektur

děruje až 30 listů najednou • celokovová • se stabilním 
kovovým příložníkem na formáty A6 až A4 • rozteč děr 
80 mm • aretace do ploché polohy

sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovo-
vou mechanikou • vhodná do domácnosti i kanceláře  

Kalkulátor SEC 310

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 040 38,00

návin 15 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 909 172,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 913 85,00

ním 
děr 

až 30 listů

i
o-
ny
vé
 g

i 
-
y 
é 
g 

až 20 listů

24/6, 26/6

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
176 001 67,00

návin 6,3 m

oboustranná
popisovatelná

oboustranná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 059 37,00

návin 7,5 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 053 39,00 popisovatelná

návin 7,5 m

15 m

2014 · 2016 · 2017

2019

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
172 096 13 cm 139,00
172 097 18 cm 157,00
172 098 21 cm 177,00

) 

á

á

ě

padnouu 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 241 73,00

SLEVA
15%!

NOVINKA !

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
179 304 60 ml 22,00  18,70
179 305 125 ml 34,00  28,90
179 306 250 ml 57,00  48,40

, lehké

• čistá

lehce

cké

2014 · 2016 · 2017

2019
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www.partner4offi ce.cz fice.cz

800 136 328

Nové pas
telové o

dstíny

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 6 kusů
Olejové pastely 12 barev

DÁREK 
při koupi 1 kusu
2 náhradní náplně 

DÁREK 
při koupi 10 kusů jedné barvy 
nebo 1 sady
Happy liner 2521 

DÁREK 
při koupi 4 kusů
Čaj ovocný Pickwick

DÁREK 
při koupi 1 sady
Popisovač Point 88® sada 6 ks  NEON

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Náhradní fréza

Gelové pero EnerGel X Elektrické ořezávátko Dahle 210

Pryž v tužce Mono Zero

Zvýrazňovač 8542 Flexi

Automatická tužka Orin

Gelové pero G2

Popisovač Point 88®

210

OOrin

1 sady
int 88® sada 6 ks  NEON

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

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

te PARTNERY,
e to nejlepší.to nejlepší.12ks

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

kvalitní elektrické ořezávátko s provozem zapojením do sítě 
(adaptérová přípojka) • pro snadné, rychlé, bezpečné 
a dokonalé ořezávání tužek a pastelek do průměru 12 mm •  
automatické nastavení ořezávání pro optimální hrot • velko-
objemový průhledný kontejner na odpad • snadná údržba

precizní guma v tužce s výměnnou 
náplní pro profesionální gumování, 
naprosto přesná a čistá • tlačít-
kový mechanismus a kovové vedení 
náplně • vhodné pro architekty, 
designéry, kresliče apod.   

velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem 
• pro hladké a pohodlné zvýraznění textu na všech 
druzích papírů • klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm 
• odolnost proti UV záření • 10 ks nebo sad v balení  

tuha 0,5 mm • lehké hliníkové tělo 
s kovovým klipem • protiskluzový úchyt 
• mix barev • 36 ks v balení

vyměnitelná náplň • šířka hrotu 0,5 mm •  šířka stopy 
0,32 mm • výsuvný gelový roller s gumovým úchopem • 
barva náplně odpovídá barvě těla • 12 ks v balení

jemný liner • vhodný pro práci s pravítkem a šab-
lonami, pro kreslení a skicování • vydrží dlouho 
bez víčka • odolný hrot v kovovém pouzdře • 
šíře stopy 0,4 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 249 15,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
402242 černá 1 490,00
402243 bílá 1 490,00 

2,3  mm

2,5 x 5  mm

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 902 kulatá 2,3 mm modrá 62,00
198 161 kulatá 2,3 mm zelená 62,00
401 903 hranatá 2,5 x 5 mm  modrá 62,00
198 162 hranatá 2,5 x 5 mm  černá 62,00

36ks

průměr tuhy 
(mm)

0,5

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 086 černá 58,00
198 087 červená 58,00
198 088 modrá 58,00

12ks

avítkem a šab-
vydrží dlouho 

ém pouzdře • 

Obj. kód barva         Cena (Kč/sada)
198 184 sada 20 ks        387,00

0,4 mm

stestste

1-5  mm10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 000 zelená 15,60
402 002 oranžová 15,60
402 001 žlutá 15,60
402 003 růžová 15,60
402 004 sada 4 ks 59,40
402 244 pastel. modrá 15,60
402 245 pastel. zelená 15,60
402 246 pastel. růžová 15,60
402 247 pastel. fi alová 15,60
402 248 pastel. sada 4 ks 59,40

NOVINKA !

NOVINKA !



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Židle Michigan Krystal olejový osvěžovač

Voňavá závěska na WC

Krystal čisticí tekutý
Jar tablety do myčky

Toaletní papír SmartOne

kancelářská židle s prodyšným vysokým opěrákem • podhlavník 
a bederní opěrka z eko kůže • černá síťovina a látka na sedáku 
• plastové područky • houpací mechanismus s nastavením síly 
protiváhy a aretací v základní poloze • ocelová chromovaná báze 
• kolečka na měkké povrchy • nosnost 120 kg

objem 750 ml • jemný, vysoce účinný 
prostředek k provonění WC, koupelen 
a veřejných prostor • postupné uvolňo-
vání parfemace z olejové báze • jednodu-
chá aplikace • vůně, která se z vašich toa-
let neztratí • použití: na venkovní plochu 
toaletní mísy, do nádobky čisticí štětky, 
keramické obklady nebo na plochy, které 
jsou z nesavého materiálu  

WC závěs pro všechny typy toalet • nerozpouští 
se ve vodě - při splachování nedochází ke znečiš-
tění produktu • plná funkce min. 30 dní

dvouvrstvý recykl • dávkování 
po 1 útržku • rozměr útržku 13,4 
x 18 cm • pro zásobníky toalet-
ního papíru SmartOne 

tekutý písek 600 g: mimořádné dokonalé mycí schopnosti všech 
tvrdých nenasákavých povrchů • originální abrazivo v něm 
obsažené zaručuje dokonalé mytí • čisticí krém 600 g: vhodný 
na všechny povrchy i na sklokeramické desky • abrazivo v něm 
obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak jeho jemnost 
zaručuje nenarušení čištěných povrchů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 046    1590,00

A CN

D B

A: 114 - 122 cm
B: 64 cm 
C: 50 cm
D: 46 - 54 cm
N: 120 kg

SLEVA 
12 % !

DÁREK 
při koupi 12 kusů 
Zásobník SmartOne

2
vrstvy

WWCC
uští 

ečiš-

Obj. kód návin  počet útržků (ks)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/Ks)
310 595 207 m 1150 6 131,00

p
Zá
p
Z

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
310 519 zelený 113,00  99,00
310 520 růžový 113,00  99,00
310 521 modrý 113,00  99,00
402 250 black jack  113,00  99,00

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
402 251 jablko 89,00
402 252 okurka 89,00 
402 253 mango 89,00 
402 254 bavlna 89,00 

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
219 243 tekutý čisticí písek 35,00  29,00
219 244 tekutý čisticí krém 39,00  33,00

SLEVA 
15% !

SKVĚLÁ 
CENA !

Obj. kód typ  obsah  Cena (Kč/bal.)
310 653 All in One   115 ks 490,00  399,00
401 920 Platinum  84 ks 490,00  399,00

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

PARTNER 4 OFFICE a.s.
Jankovcova 938/18, 170 00  Praha 7
Tel./Fax: 800 136 328,
 E-mail: praha@p4o.cz

EMADO Hradec Králové, s.r.o.
U Mostku 467
503 41  Hradec Králové
Tel.:  495 532 321, 495 530 585
Mobil: 736 753 681, Fax: 495 530 586
E-mail: hradec@p4o.cz

EMADO Pardubice, s.r.o.
Na Vrtálně 79
530 03  Pardubice
Tel.: 466 611 140–1, Mobil: 733 554 479
Fax: 800 194 327
E-mail: pardubice@p4o.cz

EMADO, s.r.o. 
Provozovna Žďár nad Sázavou
Jamborova 1530/5
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel./Fax:  566 624 875, 566 629 649
E-mail: zdar@p4o.cz

Koeximpo, s.r.o.
Lipová 1986
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 711 908, Mobil: 728 479 859
Fax: 558 711 713
E-mail: tesin@p4o.cz

TechDraw Office, s.r.o.
Farského 6
326 00 Plzeň
Tel.: 374 61 61 00 - 01, 02
Mobil: 725 812 990, Fax: 374 61 61 05
E-mail: plzen@p4o.cz

www.partner4offi ce.cz

E mail: pardubice@p4o.cz

NOVINKA !

NOVINKA !

NOVINKA !

Krystal black jack fragrance 
osvěžovač s exclusivním parfémem 

a dlouhotrvající vůní  


