
ZIMNÍ NABÍDKA
1. 1. - 31. 3. 2020

...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. Pávi bývají volně 
chováni v zámeckých parcích a zoologických zahradách. Páv je 
národním ptákem Indie.

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:

Čaj Pickwick ovocný - 421 343  /  Vonná závěska do interiéru - 421 586

Čokoláda Milka 100 g - 421 469

Víno 0,7 l - 421 118  /  USB LED světlo k notebooku - 421 587

Pěna do koupele Radox 500 ml -  421 399 

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Perwoll gel 1,8 l (30PD) Sport - 421 403

Glade svíčka 129 g  - 421 400
Dort Marlenka 800 g  - 421 499

Osobní fitness váha SENCOR  - 421 426

ad 2000d Kč H výběr z dárků

d 4000d Kč

Á 00 Kč00 Kč

Samec páva má hlavu, krk a břicho modře zbarvené. „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. Samice jsou zbarveny převážně hnědošedě. Mimo období 
páření ji lze od samce poznat podle zeleně vybarveného krku a také bývají menší.

DNÁÁÁÁÁÁVVKKAA dd 70d
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Kopírovací papír Multi Copy Original

Samolepicí bloček neon/pastel mini

80 g • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezen-
tací • barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní 
tisky • 5 balíků v krabici (A5 - 10 balíků v krabici)  

rozměry 38 x 51 mm • mix 3 barev • 100 lístků 
v bločku • 12 bločků v balení

Obj. kód  formát Cena (Kč/bal.)
118 019 A5   89,00    88,00
110 214 A4 112,00  111,00
110 008 A3 236,00  235,00

Přímočará pila Graphite 58G046

obj. č.  421 588

Bezdrátová sluchátka Powerton WP-BTE01

Digitální kamera do auta Xblitz GHOST

bluetooth sluchátka s dotykovým ovládáním a funkcí „Pop-Up“ (při připojení 
sluchátek k iPhone se na displeji zobrazí kapacita baterie sluchátek) • 
automatické zapnutí, párování a nabíjení sluchátek v krabičce • levé i pravé 
sluchátko lze používat samostatně • podpora Siri • kompatibilní i s operač-
ním systémem android (4.2 a novější)

pro nejlepší a nejpřesnější řez dřeva i kovu • 400W motor • 500 
až 3000 cyklů za minutu • možnost nahnutí o 45° do stran • 
maximální tloušťka řezaného dřeva 55 mm, kovu 6 mm • bezpeč-
nost práce zajišťují: polykarbonátový kryt čepele, ochrana proti 
nechtěnému startu zařízení nebo samotný ergonomický design, který 
se stará nejen o bezpečnost práce, ale i pohodlí během ní • součástí 
balení je speciální klíč a adaptér pro extrakci dřevěného prachu

digitální kamera do auta s perfektní kvalitou videa díky funkci WDR 
a rozlišení 1920x1080p (Full HD) • vestavěný mikrofon a reproduktor 
• funkce SOS (automaticky chrání aktuálně nahraný soubor před 
náhodným smazáním či přepsáním) • detekce pohybu (stále v poho-
tovosti, při rozpoznání pohybu zahájí záznam a přeruší jej při ukončení 
pohybu) • G-senzor (gravitační senzor, který zajistí automatickou 
ochranu právě nahraného souboru se zaznamenanou kolizí či prudkým 
brzděním) • automatické zahájení nahrávání (nahrávání se spustí se 
startem motoru a ukončí při jeho vypnutí) • robustní přísavka pro 
stabilní a pohodlnou montáž na čelní sklo 

obj. č.  421 589

obj. č. 421 590

Skupina A
á pila Graphite 58G046

Skupina B
kamera do auta Xblitz GH
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pastel miniastel mini

Kopírovací papír Image Business

Kopírovací papír Data copy 

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

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • kvalitní 
papír s vysokou bělostí a hladkostí  • vhodný pro 
tisk barevných 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  

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

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
119 505 97,00  96,00 
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COPYLASER

COPYLASER

COPYLASER

INKJET

INKJET

INKJET

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

DUPLEX

PŘI KOUPI 12 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 16 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

Kopírovací papír UniCopy

Etikety samolepicí snímatelné

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro 
každodenní použití • pro kopírování i tisk • 
5 balíků v krabici  

archy formátu A4 • pro 
tisk v kopírkách, lase-
rových a inkoustových 
tiskárnách • neperma-
nentní lepidlo • snadné 
odstranění etikety • 
barva bílá • 100 archů 
v balení

A4

SKVĚLÁ  
CENA !

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A, 
PŘI KOUPI 14 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 346 52,5 x 21,2 459,00
119 347 70 x 36 459,00
119 348 105 x 42,3 459,00
119 349 105 x 74 459,00
119 350 210 x 297 459,00
119 544 38 x 21,2 459,00
119 545 48,5 x 25,4 459,00
119 546 70 x 16,9 459,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
119 643 neon mix 75,00
119 642 pastel mix 49,00

COPY INKJETLASER 100
listů

DÁREK 
při koupi 1 balení
Osvěžovač vzduchu Cleamen 105

DÁREK 
při koupi 10 bal. formátu A5 
nebo A4, 5 bal. formátu A3
Ariel gelové kapsle 14 ks

NOVINKA !

38  mm 51 mm
100 

lístků

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
118 500 84,00  69,00
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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
Titanové nůžky Leitz WOW

DÁREK při koupi 
15 kusů kontejnerů jednoho druhu
Krabice Leitz Click&Store

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!

Barva dárku je vybírána náhodně 

Obj. kód formát  typ  Cena (Kč/Ks)
401 347 A6 čistý 32,00  29,00
401 348 A6 linkovaný 32,00  29,00
401 349 A6 čtverečkovaný 32,00  29,00
401 350 A5 čistý 48,00  43,00
401 351 A5 linkovaný 48,00  43,00
401 352 A5 čtverečkovaný 48,00  43,00
401 353 A4 čistý 66,00  59,00
401 354 A4 linkovaný 66,00  59,00
401 355 A4 čtverečkovaný 66,00  59,00

Obj. kód barva formát Cena (Kč/Ks)
119 654 černá A6 39,00
119 655 červená A6 39,00
119 656 modrá A6 39,00
119 657 zelená A6 39,00
119 650 černá A5 59,00
119 651 červená A5 59,00
119 652 modrá A5 59,00
119 653 zelená A5 59,00
 

Obj. kód typ Cena (Kč/bal.)
119 310 Bangkok 288,00
119 311 Bora Bora 288,00
119 464 Marrákeš 288,00
401 998 Miami 288,00
401 656 Rio de Janeiro 288,00
119 588 New York NOVINKA 288,00

Blok spirálový Retro

Samolepicí bloky Post-it Euroobaly At hand 

Zápisník Concorde Neapol

50 listů • boční spirálová vazba Twin 
Wire • papír 70g/m2 • kašírované 
pevné desky v Retro designu

80 listů • linkovaný papír 80 g • šíře linky 9 mm 
• desky s koženkovou úpravou a ražbou • knižní 
vazba • záložka a gumička • gumový úchop 
na kuličkové pero 

kvalitní závěsné obaly formátu A4 v praktickém balení v kartonové krabičce • vkládání U • 
tloušťka 48 mikronů • jemný embosovaný povrch • balení na principu papírových kapes-
níčků v krabičce • snadné vytahování po 1 kuse • krabička maximálně uspoří místo, je vždy 
po ruce, můžete ji umístit kamkoliv vodorovně i svisle • 50 ks v balení

barevná kolekce silně lepicích bločků • rozměry 
76 x 76 mm • 6 x  90 lístků v bločku

A5
A6

A4

50 listů

76 mm 76 mm
6 x 90 
lístků

t

SLEVA 
10% ! NOVINKA !

lístků

Marrákeš
Rio de Janeiro

Bangkok

Miami

New York
 NOVINKA

Bora Bora

DÁREK 
při koupi 2 balení
Krém na ruce Avon

DÁREK 
při koupi 3 balení
Bonbóny Anticol 50 g

Balení šetří místo

Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulacemanipulace

hodlná manipulace

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 125 85,30
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Jednoho druhu

Pořadač pákový PASTELINI

5ks

Obálka s drukem PASTELINI
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

Obj. kód barva  Cena (Kč/ks)
129 720 modrá 57,00
129 721 zelená 57,00
129 722 žlutá 57,00
129 723 růžová 57,00 
129 724 fi alová 57,00 

Jednoho druhu

, 0

Pořadač kroužkový PP PASTELINI
formát A4 • extra silný polypropylen • průměr kroužků 
15 mm • šíře hřbetu 2 cm • čtyřkroužková mechanika • 
kapacita 70 listů • pastelové barvy

NINI

NOVINKA !

Obj. kód barva  formát Cena (Kč/ks)
119 623 modrá A5 49,00
119 624 zelená A5 49,00
119 625 žlutá A5 49,00
119 626 růžová A5 49,00
119 627 fi alová A5 49,00
119 618 modrá A4 79,00
119 619 zelená A4 79,00
119 620 žlutá A4 79,00
119 621 růžová A4 79,00
119 622 fi alová A4 79,00

,

DÁREK 
při koupi 10 kusů
Čokoláda Milka 100 g 

Blok spirálový PASTELINI
60 listů • plastové desky • bílý bezdřevý linkovaný 
papír • perforace pro snadné odtržení • dvojitá boční 
spirála • pastelové barvy

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Bonbóny Anticol 50 g 

DÁREK 
při koupi 10 kusů
 Čaj ovocný Pickwick

50 ks

10 ks

Euroobaly U rozšířené A4 Maxi Obaly na doklady PP typ L

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     

formát A4 • čirý hladký polypropylen • tloušťka 140 mic. 
• otevřené z boku a shora • 10 ks v balení

50 k

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

SLEVA 
15% !

Rychlovazač PP
formát A4 • polypropylen • 
transparentní přední strana 
• 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129569 černá 33 ,00
129570 červená 33,00
129571 modrá 33,00
129572 zelená 33,00
129573 oranžová 33,00 
129574 žlutá 33,00 
129575 růžová 33,00 
129576 bílá 33,00 
129564 sv.modrá 33,00
129565 sv.zelená 33,00 
129566 tyrkysová 33,00 
129567 fi alová 33,00 
129568 šedá 33,00 

A4

10ks

SKVĚLÁ 
CENA !

SLEVA 
15% !

L
 A4

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
128 025 38,00  32,00
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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

Mobilní pořadač Leitz 180° Active WOW Katalogová kniha Leitz WOW Obal na doklady PP typ L WOW 
formát A4 • unikátní páková mechanika Leitz 180° - umožňuje zakládat dokumenty 
na obě strany • inovativní mobilní pořadač s dvoubarevným efektem • lehký materiál 
a ergonomický design pro organizaci dokumentů v kanceláři i na cestách

formát A4 • desky v zářivých WOW barvách s dvoubarevným 
efektem • integrované kapsy pro prezentaci dokumentů • hřbetní 
samolepicí štítek pro popis obsahu • vyrobeno z polypropylenu 

formát A4 • materiál pevný polypropylen 200 mic. • otevřené 
z boku a shora • vykrojení pro snazší manipulaci s dokumenty 
• v trendy designu řady Leitz WOW • 6 ks v balení • mix barev 

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/ks)
129 633 černá 50 mm 219,00
401366 modrá 50 mm 219,00
129 634 zelená 50 mm 219,00
129 635 žlutá 50 mm 219,00
401 369 růžová 50 mm 219,00
129 636 bílá 50 mm 219,00
401 370 tyrkysová 50 mm 219,00
401 371 fi alová 50 mm 219,00
129637 černá 75 mm 219,00
401 372 modrá 75 mm 219,00
129 638 zelená 75 mm 219,00
129 639 žlutá 75 mm 219,00
401 375 růžová 75 mm 219,00
129 640 bílá 75 mm 219,00
401 376 tyrkysová 75 mm 219,00
401 377 fi alová 75 mm 219,00

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/ks)
129 613 černá 20 kapes 82,00
129 614 modrá 20 kapes 82,00
129 615 zelená 20 kapes 82,00
129 616 žlutá 20 kapes 82,00
129 617 růžová 20 kapes 82,00
129 618 bílá 20 kapes 82,00
129 619 tyrkysová 20 kapes 82,00
129 620 fi alová 20 kapes 82,00
129 621 černá 40 kapes 122,00
129 622 modrá 40 kapes 122,00
129 623 zelená 40 kapes 122,00
129 624 žlutá 40 kapes 122,00
129 625 růžová 40 kapes 122,00
129 626 bílá 40 kapes 122,00
129 627 tyrkysová 40 kapes 122,00
129 628 fi alová 40 kapes 122,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 641 19,00

NOVINKA !

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

Cestovní kapsy 
Leitz

Trendy ponožky

Luxusní hodinky 
SKAGEN
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Tonery Armor
Při jednorázovém nákupu výrobků 

značky ARMOR  v hodnotě 11 000 Kč 
bez DPH obdržíte 

ROČNÍ DÁLNIČNÍ 
ZNÁMKU 2020 
ZDARMA

ů

000 Kčotě 11 0000

Archivační krabice barevná Archivační kontejner UB
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

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,

SLEVA 
10% !

SLEVA 
10% ! 25ks

vyrobeno z kvalitní třívrstvé 
vlnité lepenky • zelený potisk 
• otevírání shora • pro uložení 
a přepravu archivovaných doku-
mentů • možnost stohování • 
barva hnědá • 10 ks v balení

Obj. kód rozměry  kapacita  nosnost  Cena (Kč/Ks)
126 070 330 x 300 x 240 mm 4 ks arch. krabic 80 kg 59,00  53,00 
126 071 330 x 300 x 295 mm 4 ks pořadačů 8 cm 90 kg 63,00  57,00
126 072 425 x 330 x 300 mm 5 ks pořadačů 8 cm 100 kg 72,00  65,00

10ks

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

Záložky samolepicí 686 v sadě

Kalkulátor MX-12B
Odolné vinylové pásky D1

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

měry 25,4 x 38 mm
ožek

25,4 m
mDÁREK 

při koupi 2 balení
Dotykové rukavice na mobil

DÁREK 
při koupi 2 balení
Dotykové rukavice na mobil

značkovací záložky ve tvaru šipky • nepoškozují podklad • opako-
vaně použitelné • umožňují nalezení důležité informace • rozměry 
11,9 mm x 43,1 mm • balení obsahuje 4 x 24 záložek     

stolní kalkulátor • 12-ti místný extra velký displej • výpočet procent (standardní 
logika) • opravné tlačítko • výpočet marže • 4-tlačítková paměť • označení řádu 
- tříčíslicové čárky • tlačítko +/- a tlačítko dvojité nuly • napájení duální solární/
bateriové • hmotnost 115 g • rozměry 147 x 106,5 x 29 mm  

odolné vinylové štítky jsou pevnější a vydrží déle než standardní štítky • díky vinylovému složení a silnému 
permanentnímu lepidlu velice dobře drží na různých typech povrchů, také na nerovných a zaoblených • odolné 
vůči otěru, roztržení, vlhkosti, čistícím prostředkům, UV záření a teplotám od -40 až 80°C • lze je použít i v myč-
kách • dokonalé řešení na označování v kuchyni, ve spíži, v dílně, v prádelně, skladu či garáži     

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 121 červená, modrá, zelená, žlutá 156,00
129 499 růžová, oranžová, limetková, akvamarínová 156,00

áložek     

11,9 m
m

mm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 837 černá 194,00  155,00
159 452 bílá 194,00  155,00

/Ks))
5,00,
5,00,

Obj. kód barva  šíře  návin  Cena (Kč/Ks)
159 437 černá/bílá 12 mm 5,5 m 504,00
159 438 bílá/černá 12 mm 3 m 308,00
159 439 bílá/červená 12 mm 3 m 308,00
159 440 černá/oranžová 12 mm 3 m 308,00

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Obj. kód AKČNÍ CENA
159 106 699,00 

j

mm

MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!

Při koupi 3 ks PÁSEK
Štítkovač LM 160 za AKČNÍ CENU

SLEVA
20%!
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Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Skartovačka Leitz IQ Office

Skartovačka Dahle PaperSAFE 22312

Skartovačka Leitz IQ Office Pro
inteligentní a tichá skartovačka vhodná do menších kanceláří • Anti jam technologie - auto-
maticky zastaví skartování a spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru • 
skartovací cyklus až 2 hodiny - pro téměř nepřerušované skartování • dotykové ovládání - 
jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace kancelářských a sešívacích sponek • objem koše 
23 l • rozměry 370 x 290 x 500 mm • záruka 2 + 1 rok po registraci přístroje 

inteligentní a tichá skartovačka ideální pro použití ve velkých kancelářích • moderní stylový vzhled, vysoká výkon-
nost a bezpečnost  • Anti jam technologie - automaticky zastaví skartování a spustí zpětný chod při vložení příliš 
velkého množství papíru • nepřetržitá doba skartace až 240 minut pro kompletně nepřerušované skartování • 
dotykové ovládání - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace kancelářských a sešívacích sponek • objem koše 
30 l • rozměry 406 x 317 x 598 mm • záruka 2 + 1 rok po registraci přístroje 

inteligentní skartovač k psacímu stolu s tichým chodem (53 dB) • bez nutnosti mazání a údržby • příčný 
řez 4,3 x 37 mm,  P-4/F-1/T-4/E-3, registrováno NBÚ: stupeň 1 • kapacita: 15 listů 80 g • integrovaná 
světelná závora pro automatické spuštění a zastavení • automatický zpětný chod • funkce obousměr-
ného chodu • automatické zastavení motoru • elektronická indikace plnosti sběrné nádoby • optický 
ukazatel přetížení • energeticky úsporný pohotovostní režim • 2 samostatné řezné jednotky a nádoby 
na odpad pro papír a CD/DVD, karet • likvidace CD/DVD: 3 proužky • komfortní kolečka • objem sběrné 
nádoby 26 l • rozměry 535 x 370 x 280 mm

Obj. kód typ  počet listů rozměr řezu zabezpečení   Cena (Kč/Ks)
159 535 P4 15  4 x 40 mm DIN P4 7348,00
159 536 P5 10 2 x 15 mm DIN P5 8103,00

Obj. kód typ  počet listů rozměr řezu zabezpečení   Cena (Kč/Ks)
159 537 P4 20  4 x 40 mm DIN P4 12085,00
159 538 P5 15 2 x 15 mm DIN P5 12360,00
159 539   P5+ 7 2 x 5 mm     DIN P5+ 14764,00
159 540   P6+ 5 1 x 5 mm    DIN P6+ 23759,00

4 x 40  
mm

15 ks

23 l

159 535

2 x 15 
mm

10 ks

23 l

159 536

4 x 40  
mm

20 ks

30 l

159 537

2 x 15 
mm

15 ks

30 l

159 538

2 x 5  
mm

7 ks

30 l

159 539

1 x 5 
mm

5 ks

30 l

159 540

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Skleněná stolní podložka NOBO -  unikátní 
doplněk na stůl pro psaní poznámek a vzkazů

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Dárková karta Lidl v hodnotě 500 Kč

9

ři koupi 1 kusu

2 x 5

7 ks

30 l

ř

2 x 5  
mm

30 l

159 539

ři koupi 1 kusu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 492 7990,00

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

15 ks

26 l 4,3 x 37
mm

notě 500 Kč

26 l

Zjistěte více na: www.leitz.com/skartovacka

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Pokud jde o ochranu údajů, je důležité vyhnout se zbytečným rizikům. Se skartovačkou Leitz IQ můžete dokumenty 
bezpečně zlikvidovat – protože je to chytrá alternativa odpadkového koše. Je to odpadkový koš nové generace.

SKARTOVAČKA LEITZ IQ
ODPADKOVÝ KOŠ 2.0
VSAĎTE NA JISTOTU

*Porušení GDPR může mít za následek pokuty až do výše 20 milionů euro nebo 
4 % celkových příjmů společnosti podle toho, která částka je vyšší.

UŠETŘETE
20 MILIONŮ EURO*

*Skartace dat podporuje 
splnění GDPR.

Další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2018/2019. 
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

NOVINKA !
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DÁREK 
při koupi 1 kusu
Tavná pistole Apli Premium 40W 
+ tavné tyčinky (11 mm x 10 cm)DÁREK 

při koupi 1 kusu
 Papírové kapesníčky

páková řezačka se stabilním kovovým stolem se zaoblenými hranami a neklou-
zavými pryžovými patkami • vyměnitelný horní nůž s rovinným výbrusem • 
ostrý spodní nůž • vysoce kvalitní nože z oceli Solingen • kapacita 15 listů • 
ruční přítlak s integrovanou ochranou prstů • natištěné jednotlivé DIN formáty 
• úhlové příložníky, dělení v cm • nastavitelný zadní doraz

Řezačka paková Dahle 533

Korekční strojek Scooter

Korekční strojek Pelikan výměnný

Lepidlo Glufix

Lepicí tyčinka Kores

Lepicí tyčinka Pelikan

su
ky

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  Cena (Kč/Ks)
401 518 340 mm 450 x 285 mm 2450,00

KAPACITA

12 x 80 g/m2

450x285 mm

340 mm

šíře 4,2 mm • návin 8 m • jednorázový • umožňuje 

okamžité přepsání • kolečka pro rychlou, stabilní 

korekturu • barevný mix 

tekuté lepidlo • bezbarvé, bez 

rozpouštědla • aplikační houbička 

• lepí papír, karton, apod. 

lepí papír a  karton • vodou omyvatelné • obsahuje 

glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla

lepí papír, karton, fotografi e • snadné a  rychlé použití • bodově 

přesné lepení • nevysychá • neobsahuje rozpouštědla

šíře 4,2 mm • návin 14 m • výměnná páska • 

ihned přepisovatelný • rychlá a  jednoduchá 

aplikace • ergonomický design 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
173 021 39,00

návin 8 m

r

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
177 011 strojek 72,00  65,00
177 012 náplň 52,00  47,00

návin 14 m

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
170 074 30 ml 16,00  14,00
170 075 50 ml 18,00  16,00
179 383        500ml   NOVINKA 79,00

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
177 018 10 g 15,00  13,00
177 019 20 g 28,00  25,00
177 020 40 g 41,00  37,00

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 089 8 g 18,00

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Bonbóny Skittles

TOP nůžky vysoké kvality z kalené nerezové speciální oceli 
(54 Rockwell) pro zajištění extrémně dlouhé živostnosti 
a kvality • speciální povrchová úprava Titannitridem s anti-
statickým povrchem, na kterém neulpívá lepidlo • vybrou-
šené čepele s titanovým povlakem pro dlouhodobě ostrý řez 
• kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou 
do ruky • pryžová měkká rukojeť pro příjemnou práci    

Nůžky titanové Dahle

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
172 096 13 cm 139,00  118,00
172 097 18 cm 157,00  133,00
172 098 21 cm 177,00  150,00

u
z
u

SLEVA
15%!

SLEVA
10%!

SLEVA
10%!

SLEVA
10%!NOVINKA !

Lepidlo 500 ml vhodné na výrobu 
domácího bezpečného slizu
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DÁREK 
při koupi 2 kusů
Roller Pilot Hi-Tecpoint Mika

DÁREK 
při koupi 4 kusů
 Čerstvě prážená káva Brasil 
100% Arabica, 100 g

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Přání s motýlem DÁREK 

při koupi 6 kusů
Přání s motýlem 

DÁREK 
při koupi 2 sad
Tic Tac  

DÁREK 
při koupi 12 kusů
  Korekční strojek 
Dominic 5 mm x 3 m

lepicí páska s praktickým uzavíratelným odví-
ječem • s kovovým nožíkem • šíře 19 mm • 
návin 33 m • pásku lze doplňovat 

stolní odvíječ lepicí pásky • maximální veli-
kost pásky 19 mm x 33 m • pevná kon-
strukce s účinnou protiskluzovou podložkou 
• dodáváno včetně pásky

Lepicí páska s odvíječem SMART DESIGN Odvíječ lepicí pásky Bantex TD100

sů
oint Mikika

pp

p
P

pp
P

návin 33  m

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 546 modrá 38,00  29,00
401 547 zelená 38,00  29,00
401 548 oranžová 38,00  29,00
401 549 růžová 38,00  29,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 786 červená 14,00
193 762 modrá  14,00
193 787 zelená 14,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 389 modrá 99,00
179 390 oranžová 99,00
179 391 sv. zelená 99,00
179 392 růžová 99,00

tex TD100

Kuličkové pero Pilot Acroball

Popisovač Monami 120 permanent
Popisovač Monami XF103 permanent

Popisovač V-Board Master BeGreen sada 4+1 zdarma K-MARKER sada s houbou

Gelové pero R5
vyměnitelná náplň • barva náplně modrá • jedinečná hladkost psaní - náplň 
je založena na olejové bázi • rychleschnoucí • voděodolná • plynulé psaní 
• vyrobeno z 77,4 % recyklovaného plastu (s výjimkou vyměnitelné náplně) 
• 10 ks v balení  

permanentní popisovač • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • extra dlouhá stopa • 
nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu povrchů jako 
sklo, kov, dřevo, plast atd. • možné použití v horizontálních i vertikálních polohách • kulaté tělo s vizuální kontrolou 
stavu inkoustu • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení popisovače ze stolu • 12 ks v balení  permanentní popisovač • extra tenký hrot v kovové trubičce • šířka stopy 0,5mm • velmi tenká stopa pro přesné 

detailní značení malých ploch • tekutý inkoust na bázi alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá 
stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo • 
víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení popisovače ze stolu • 12 ks v balení

vyměnitelná náplň F-Vigor • barva inkoustu odpo-
vídá barvě těla • stopa 0,5 mm • pogumovaný 
úchop pro příjemnější držení • stiskací mechanis-
mus • 12 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 070 49,00

10ks

12ks

sada popisovačů na bílé tabule s výměnnou náplní • 
5 barev popisovačů - černá, červená, modrá, zelená, 
oranžová • moderní technologie zajišťuje intenzivní 
barvy viditelné i z velké vzdálenosti • stopa je při pou-
žití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny • snadné 
doplňování • šířka stopy 2,3 mm • průměr hrotu 6 mm 
•  přátelský k životnímu prostředí  

sada popisovačů na bílé tabule a flipcharty s mazací houbičkou • 
4 barvy popisovačů - černá, modrá, zelená a červená • kulatý hrot 
• živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí • snadno 
smazatelné z bílých tabulí, nezanechává šmouhy • vydrží bez víčka 
min. 48 hod. • mohou být použity na sklo a jiné neporézní povrchy 
• magnetická stírací houbička na bílé tabule v balení • možnost 
přichycení na kovovém povrchu tabule • nezanechává stopy • 
rozměr houbičky 110 x 55 x 20 mm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 256 černá 19,90
198 257 červená 19,90
198 258 modrá 19,90
198 259 zelená 19,90

TEKUTTEKUTÝ INKÝ INKOUSOUST

raňuje skutálení popisovače ze stolu  12 ks v balení  

2  mm

12ks

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 266 černá 19,00
198 267 červená 19,00
198 268 modrá 19,00

sovače ze stolu • 12 ks v balení
kulat

0,5  mm

Obj. kód Cena (Kč/sada)
194 929 89,00

Obj. kód Cena (Kč/sada)
198 127 159,00

Další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2018/2019. 
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

POPISOVAČ 
V SADĚ ZDARMA!

SLEVA
23%! NOVINKA !

00

Výhodné balení. 
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DÁREK 
při koupi 3 sad
Ořezávátko Maximus pro ořezávání 
silných (až 11 mm) tužek

Zvýrazňovač suchý Neon sada 4 ks
sada suchých zvýrazňovačů s voskovou náplní • 
4 výrazné neonové barvy • šíře stopy až 10 mm 
• lehká aplikace díky voskové náplni • nevy-
sychá • nepropíjí se přes papír • možno použít 
na všech druzích papíru, včetně lesklých a tenkých, 
na časopisy, knihy, použitelný i na inkoustvový tisk 
• možnost ořezání v kompatibilním ořezávátku • 
šroubovací mechanismus

Obj. kód Cena (Kč/sada)
223 962 69,00

Zvýrazňovač Boss® ORIGINAL Pastel sada 4 ks

Židle Novello

jedinečná designová klasika od roku 1971 • 4 pastelové barvy • 
Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání • zkosený 
hrot v šíři 2 - 5 mm   

kancelářská židle s prodyšným opěrákem a čalouněným 
sedákem • barva šedá • synchronní mechanismus 
s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy • 
plynový píst • bederní regulovatelná opěrka • výškově 
nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou 
v ceně • moderní plastová báze černá • kolečka pro 
měkkou podlahu o průměru 50 mm • nosnost 120 kg  

kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem • 
dotykové části (sedák a opěrák) z pravé kůže, ostatní 
části čalouněné eco-kůží • houpací mechanismus s are-
tací v základní poloze a nastavitelnou silou protiváhy • 
plynový píst • pevné područky • celoplastová báze • 
barva černá • kolečka: nylon • nosnost 120 kg

•  papírové tašky s plochým 
 nebo krouceným uchem 
•  vyrobeny z bílého 
 a hnědého kraftového 
 papíru 
•  mají vysokou pevnost 
 a zároveň jsou šetrné 
 k životnímu prostředí 
•  vhodné k potisku  

Obj. kód Cena (Kč/sada)
198 191 119,00

DÁREK 
při koupi 1 sady
Zvýrazňovač žlutý 2 ks 

pi 1 sady
ač žlutý 2 k

y
ks

2-5  mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 512   1990,00

něným
nismus
váhy •
ýškově

plochou
čka pro
20 kg  

A CN

D B

A: 96 - 102,5 cm
B: 48 cm
C: 58 cm
D: 44 - 51,5 cm
N: 120 kg

NOVINKA !

NOVINKA !

Křeslo Denver

Papírové tašky

Papírová taška s plochým uchem – bílá  Papírová taška s krouceným uchem – bílá

A CN

D B

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

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

 rozměry:  gramáž 
Obj. kód šířka/dno/výška (mm) papíru (g/m2) počet ks/bal. Cena (Kč/bal.)
219 770 240x110x330 80 250 920,00
219 771 280x170x270 80 250 980,00
219 772 320x200x280 80 250 1080,00
219 773 320x120x410 80 200 860,00
219 774 450x170x480 100 100 680,00

 rozměry:  gramáž 
Obj. kód šířka/dno/výška (mm) papíru (g/m2) počet ks/bal. Cena (Kč/bal.)
219 780 240x110x330 90 200 840,00
219 781 280x170x270 80 250 1110,00
219 782 320x200x280 80 200 1100,00
219 783 320x120x410 100 150 810,00
219 784 450x170x480 100 100 740,00

 rozměry:  gramáž 
Obj. kód šířka/dno/výška (mm) papíru (g/m2) počet ks/bal. Cena (Kč/bal.)
219 775 240x110x330 80 250 950,00
219 776 280x170x270 80 250 1010,00
219 777 320x200x280 80 250 1110,00
219 778 320x120x410 80 200 890,00
219 779 450x170x480 100 100 720,00

 rozměry:  gramáž 
Obj. kód šířka/dno/výška (mm) papíru (g/m2) počet ks/bal. Cena (Kč/bal.)
219 785 240x110x330 90 200 860,00
219 786 280x170x270 80 250 1140,00
219 787 320x200x280 80 200 1140,00
219 788 320x120x410 100 150 840,00
219 790 450x170x480 100 100 780,00

Papírová taška s krouceným uchem – hnědáPapírová taška s plochým uchem – hnědá  
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MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!

NOVINKA !

SLEVA
10%!
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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

Káva Arabica Čaj Pickwick Tea Master SelectionKáva Tenoria

Ručníky v roli Roll automatic Toaletní papír Perfex 3-vrstvý Cotton Like

Mýdlo tekuté Tip Line

čerstvě pražená zrnková káva • 100 % směs 
různých nejlepších odrůd Arabica • je velmi 
jemná, lahodná na jazyku a můžete si zde 
vychutnat od čokoládových tónů, karame-
lových, oříškových až po jemné ovocné • 
velmi jemná chuť espressa a zvlášť vhodná 
i pro cappuccino a mléčné kávové nápoje • 
obsah 1000 g 

25 sáčků v krabičce • prémiová kvalita • dlouhé čajové 
lístky doplněné bylinkami, kořením a ovocem • 100 % 
přírodní ingredience • transparentní nylonové sáčky 

čerstvě pražená zrnková káva • směs 
v optimálním poměru z vybraných vysoce 
kvalitních druhů Arabica 40 % a Robusta 
60 % • vyšší obsah kofeinu • vyznačuje se 
silným aroma a bohatou cremou • vhodná 
pro espresso či kávové mléčné nápoje, ale 
i na českého turka • obsah 1000 g    

pro zásobník Autocut • jednovrstvý • velmi dobrá 
kvalita - 100% TAD celulóza • vysoká pevnost za mokra, 
vynikající absorpční schopnosti • automatické dávkování 
minimalizuje ztráty a plýtvání • délka role 270 m • šířka 
role 20 cm • 6 rolí v balení

prémiový třívrstvý • celulóza • extra bílý • návin 24 m • 
200 útržků na roličce • 10 ks v balení  

objem 500 ml • pum-
pička • mýdlo s gly-
cerinem • příjemná 
parfemace     

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 943  340,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 868 1390,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 871 75,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 945 480,00

NOVINKA !

NOVINKA ! NOVINKA !

1 kg1 kg

Čerstvě 

pražená kávaČerstvě 

pražená káva

DÁREK 
při koupi 3 bal. 
(jednoho druhu) 
Skleněný hrníček

DÁREK 
při koupi 2 bal.
Zásobník Autocut bílý 
transparentní

DÁREK 
při koupi 5 bal.
Kuchyňské útěrky Perfex 
Jumbo, návin 60 m 

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Víceúčelová vonná závěska Fre-Pro

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Víceúčelová vonná závěska Fre-Pro
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Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 791 Earl Grey  125,00
219 792 English Breakfast  125,00
219 793 Máta 125,00
219 794 Zelený čaj  125,00
219 795 Červené ovoce 125,00

Obj. kód  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 536 jasmín 35,00  29,00
310 537 vanilka 35,00  29,00 
310 538 sensitive 35,00  29,00
310 539 fresh 35,00  29,00

270 m

20
0 

 m
m

6ks 3
vrstvy

10ks

200 útr.

Vonná závěska na WC Pisoárové sítko Wave Fre-Pro
závěska vhodná pro všechny typy toalet • k zavěšení z vnější 
strany toalety • nerozpouští se ve vodě - při splachování nedo-
chází ke znečištění produktu • plná funkce min. 30 dní

vonné pisoárové sítko • vyrobeno ze speciálního vonného 
plastu dle patentované technologie • určeno pro provonění, 
omezení rozstřiku moči a udržení pisoáru v čistotě 

Obj. kód barva vůně Cena (Kč/Ks)
402 254 modrá bavlna 89,00
402 252 zelená meloun a okurka 89,00
402 253 oranžová mango 89,00
402 251 vínová kořeněné jablko 89,00

Obj. kód barva vůně Cena (Kč/Ks)
310 874 modrá bavlna 83,00
310 875 zelená meloun a okurka 83,00
310 876 oranžová mango 83,00
310 877 vínová kořeněné jablko 83,00

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Francouzské sušenky 
máslové 47 g

Další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2018/2019. 
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

SLEVA
17%!



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Funkční tričko REWARD Funkční spodky REWARD

Sanytol univerzální sprej Odpadkové pytle Economy

Savo Originál

objem 500 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • 
neobsahuje chlór • čistí a dezinfikuje plochy tím, že ničí škodlivé 
mikroby • 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 1 l • univerzální dezinfekční a čisticí prostředek 
• vysoce účinný • příjemná vůně

vyrobeno z černé HDPE fólie  

funkční tričko s dlouhým rukávem • materiál: 
92% polyester, 8% elastan, vnitřní strana jemně 
počesaná • barva: černo-zelená

funkční spodky s dlouhou nohavicí • materiál: 
92% polyester, 8% elastan, vnitřní strana jemně 
počesaná • barva: černo-zelená

Obj. kód  Cena (Kč/Ks)
401 086 94,00

Obj. kód provedení  velikost  Cena (Kč/Ks)
402 429 pánské M 395,00
402 430 pánské L 395,00
402 431 pánské XL 395,00
402 432 pánské 2XL 395,00
402 433 pánské 3XL 395,00
402 434 dámské S 365,00
402 435 dámské M 365,00
402 436 dámské L 365,00
402 437 dámské XL 365,00
402 438 dámské 2XL 365,00

Obj. kód provedení  velikost  Cena (Kč/Ks)
402 439 pánské M 339,00
402 440 pánské L 339,00
402 441 pánské XL 339,00
402 442 pánské 2XL 339,00
402 443 pánské 3XL 339,00
402 444 dámské S 329,00
402 445 dámské M 329,00
402 446 dámské L 329,00
402 447 dámské XL 329,00
402 448 dámské 2XL 329,00

Ks))
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avicí • materiál:
řní strana jemně

kost  Cena (Kč/Ks)( )
M 339,00,
L 339,00,

XL 339,00,
XL 339,00,
XL 339,00,
S 329,00,
M 329,00,
L 329,00,

XL 329,00,
XL 329,00,

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

SLEVA 
12 % !

SLEVA 
20 % !

SLEVA 
10 % !
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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 objem (l)  rozměr (cm)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 709 25 44 x 50 7 30 14,00  12,60
401 710 35 49 x 60 8 30 19,00  17,00
401 711 60 59 x 72 13 20 24,00  21,60
401 712 120 70 x 100 17 10 37,00  33,30
401 713 240 100 x 120 20 10 70,00  63,00

35 l

120 l

25 l 60 l

240 l

70,00,20  63,00,1010

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
212 105 1 l 43,00  34,00

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Dezinfekční mýdlo Sanytol Purifiant  

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 !


