
objednávka nad 7000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

vyberte si dárek 
k vaší objednávce

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

Vyberte si dárek podle sVé objednáVky!

Objednávejte na  www.p4o.cz

www.p4o .cz

Termoláhev na vodu 
Leitz 500 ml  (mix barev)  -  421 610

Zrcátko   -  421 604

Kosmetická taška 
kulatá  -  421 609

Dámská peněženka 
velká  -  421 611

Popisovač Monami Plus Pen 3000   
sada 24 ks  -  421 608

Hrnek se sítkem 
a víčkem 360 ml  -  421 605

objednávka nad 2000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

objednávka nad 4000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

objednávka nad 10000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Dove deo spray 
150 ml original  -  421 347

NA VLNě 
VÝHODNÝCH NÁKUPŮ!

Tučňáci jsou nelétaví ptáci, kteří jsou dokonale 
přizpůsobeni k lovu ve vodě. Žijí výhradně v oblastech 
chladných mořských proudů na jižní polokouli. 
Aby ve studených vodách i mrazech na souši udrželi teplo, 
vyvinula se u nich silná vrstva podkožního tuku, tvořící 
téměř třetinu jejich tělesné hmotnosti.

Pouzdro na brýle
-  421 606

Cleamen 410 
na koupelny 500 ml  

-  421 607

ZIMNÍ NABÍDKA
1. 1. - 31. 3. 2021

Vonná svíčka 
ve skle  -  421 603



  Objednávejte na  www.p4o.cz

Zásobník na ubrousky 
Xpressnap

obj. č.  421 602

Chytrý náramek Xiaomi 
Mi Band 3

Sekera Verto 05G100

podporuje operační systémy Android 
4.4, iOS 9.0 a vyšší • displej má roz-
měr 0,78‘‘ a rozlišení 128 x 80 pixelů 
• voděodolný • nabíjecí • propojení 
s mobilem • klíčové funkce: měření 
vzdálenosti, měření tepu, krokoměr, 
počítadlo kalorií, hovory, zprávy, 
monitoring spánku, budík 

moderní, hygienický a prak-
tický zásobník pro ubrousky 
Xpressnap • efektivní systém 
dávkování - vytáhnete vždy 
jen jeden ubrousek • kapa-
cita 225 ubrousků • rozměry 
201 x 155 x 150 mm

univerzální sekera pro 
opravdové muže • cel-
ková váha 620g, celková 
délka 365 mm • rukojeť 
je vyrobena ze sklolami-
nátu pokrytá neklouza-
vým materiálem, zaručují-
cím pohodlí a bezpečnost 
při práci

obj. č.  421 477 obj. č. 421 573

Při kOuPi 
8 kraBiC dárek 

dle VýBěru

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Při kOuPi 
10 kraBiC dárek 

dle VýBěru

Tonery armor
Ke každému laseroVému toneru
značky armor  od nás obdržíte

 

Fotopapír Color Laser 
A4 25 listů  zdarma

dárek  
při koupi 15 balení
Bonux gel 20PD 

Kopírovací papír Image Business
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení 
• nabízí příznivý poměr kvality a ceny 
• doporučován pro tisk prezentací • barevné 
tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky 
• PEFC certifikace •  5 balíků v krabici

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

COPY INKJETLASER FAX DUPLEXCOPY INKJETLASER FAX DUPLEX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY
VÍCE

NÁKLAD

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

Kopírovací papír Data copy 
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • kvalitní papír 
s vysokou bělostí a hladkostí  • vhodný pro tisk barev-
ných prezentací a reportů, stejně tak i pro každodenní 
komunikaci a velkoobjemový tisk • skvělé výsledky 
na všech laserových a inkoustových tiskárnách • FSC 
certifikace a známka EU Ecolabel • 5 balíků v krabici  

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
119 505 102,00  101,00 

COPY INKJETLASER FAX DUPLEXCOPY INKJETLASER FAX DUPLEX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY
VÍCE

NÁKLAD

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

kopírovací papír image Volume

kopírovací papír Multicopy Original

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro vícenákladový tisk a kopíro-
vání • ideální pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici

formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezentací • barevné tisky • vícená-
kladové tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 326 84,00  69,00 
 

A4

A4
A4

A4

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

Obj. kód Cena (Kč/bal.) 
110 214 112,00  111,00 

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

VÍCE
NÁKLAD

COPY INKJETLASER FAX DUPLEX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

25ks

archivační krabice eMBa
pro formát A4 • rozměry 330 x 260 mm • vyrobena 
z kvalitní ruční lepenky 1000 g • možnost uložení 
ve skupinovém boxu obj. kód 120 280 • ekologicky 
šetrný výrobek • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  šířka hřbetu Cena (Kč/Ks)
120 004 černá 75 mm 22,00  19,80
120 005 červená 75 mm 22,00  19,80
120 006 modrá 75 mm 22,00  19,80
120 007 zelená 75 mm 22,00  19,80
120 003 bílá 75 mm 22,00  19,80
401 493 černá 110 mm 39,00  35,00
401 494 červená 110 mm 39,00  35,00
401 495 modrá 110 mm 39,00  35,00
401 496 zelená 110 mm 39,00  35,00
401 497 bílá 110 mm 39,00  35,00

 Praktic
ké třídě

ní 

vašich d
okumentů  

SLEVA  
10%!
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  Objednávejte na  www.p4o.cz
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TISKY
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BAREVNÉ
TISKY
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401 497 bílá 110 mm 39,00  35,00

 Praktic
ké třídě

ní 

vašich d
okumentů  

SLEVA  
10%!

Zima 2021 str. 2/3

SKVĚLÁ  
CENA!

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

Obj. kód typ  rozměry (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
119 397 670/10 12,7 x 44,4 10 x 50 lístků 165,00
110 028 670/5 15 x 50 5 x 100 lístků 114,00
110 029 671/3 25 x 76 3 x 100 lístků 111,00

další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2020/2021

Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

Samolepicí bloky 653
energické barvy v rozmezí žluté až fuch-
siové, snivé barvy v rozmezí lehce modré 
a jemně zelené • v bločku 100 lístků 

Obj. kód rozměr (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
119 201 38 x 51 12 bločků 289,00
119 205 76 x 76 6 bločků 299,00
119 202 38 x 51 12 bločků 289,00
119 206 76 x 76 6 bločků 299,00

76 mm 76 mm

38 mm 51 mm

100
lístků

dárek  
při koupi 2 balení
Náplasti Spofaplast, 
rodinná sada 

dárek  
při koupi 2 balení
 Post-it metalické záložky 

Samolepicí značkovací bloky
zářivé neonové barvy • pa-
pírové •  snímatelné •  po-
pisovatelné •  vhodné pro 
značení textu

15 mm 50 mm

25 mm 76 mm12,7 mm 44,4 mm

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

51 mm 51 mm

250
lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 241 žlutá mix 31,00
401 244 zelená mix 31,00
401 242 modrá mix 31,00
401 243 růžová mix 31,00

dárek  
při koupi 1 kusu
Kuličkové pero Pilot Super Grip-G

dárek  
při koupi 4 kusů
Orion lentilky 28 g

119 205

119 201

119 202 119 206

Archivační krabice SpeedBox Archivační kontejner SpeedBox

DÁREK při koupi 
25 kusů krabic jednoho druhu
Euroobaly AT Hand 

DÁREK při koupi 
15 kusů kontejnerů jednoho druhu
Zápisník A4 Leitz  

Kup krabice Speedbox a získej dárek!

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
129 255 350 x 250 x 80 mm 25,00
129 256 350 x 250 x 100 mm 28,00
129 257 350 x 250 x 150 mm 44,00
129 530 horizontální 80 mm 31,00

•
• Jednoduché a intuitivní složení
• Zesílená konstrukce

Šetří Váš čas!

Barva dárku je vybírána náhodně 

Zápisník Oxford urban
50 listů •  linkovaný papír • 90 g • optická bělost • boč-
ní spirálová vazba •  polypropylenové desky •  plastová 
záložka

Obj. kód formát   Cena (Kč/Ks)
125 116 A5 109,00
119 252 A4 155,00

A5

A4

50 listů

Obj. kód rozměry (mm)  kapacita  Cena (Kč/Ks)
129 528 355 x 193 x 252 pro formát A4 106,00
129 258 367 x 263 x 325 3 krabice š. 100 mm/2 krabice š. 150 mm 128,00
129 259 392 x 301 x 334 5 pořadačů š. 75 mm/80 mm 158,00
129 529 433 x 263 x 364 4 krabice š. 100 mm/5 krabic š. 80 mm 152,00



  Objednávejte na  www.p4o.cz

VžDy VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

Pořadač kroužkový průhledný
formát A4 • extra silný polypropylen 500 mic. 
•  průměr kroužků 15 mm •  šíře hřbetu 2 cm 
•  kroužková mechanika •  kapacita 70 listů 
• vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva   Cena (Kč/Ks)
122 045 čirá 41,00
122 046 červená 41,00
122 047 modrá 41,00
122 048 žlutá 41,00
122 049 kouřová 41,00
122 050 zelená 41,00

4 kroužky

dárek  
při koupi 10 kusů
Čaj Pickwick ovocný

dárek  
při koupi 15 kusů
Čaj Pickwick ovocný

Mapa tříklopá průhledná
formát A4 •  rozměry 320 x 249 x 5 - 30 mm •  flexibilní 
kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tříklopá • polypropylen 
400 mic. •  zajišťovací gumičky •  transparentní •  vhodná 
pro archivaci dokumentů • vhodná pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 290 červená 31,00
120 292 modrá 31,00
120 293 zelená 31,00
120 294 žlutá 31,00
122 094 čirá 31,00
120 291 kouřová 31,00

rychlovazač PP

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 564 sv.modrá 39,00 35,00
129 565 sv.zelená 39,00 35,00
129 566 tyrkysová 39,00 35,00
129 567 fialová 39,00 35,00
129 568 šedá 39,00 35,00
129 569 černá 39,00 35,00
129 570 červená 39,00 35,00
129 571 modrá 39,00 35,00
129 572 zelená 39,00 35,00
129 573 oranžová 39,00 35,00
129 574 žlutá 39,00 35,00
129 575 růžová 39,00 35,00
129 576 bílá 39,00 35,00

A4

A4A4

10 ks 5 ks

rychlovazač PP s euroděrováním
formát A4 •  plast •  transparentní přední 
strana • euroděrování • 10 ks v balení

A410 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 731 černá 59,00  53,00
129 732 červená 59,00  53,00
129 733 modrá 59,00  53,00
129 734 zelená 59,00  53,00
129 735 oranžová 59,00  53,00
129 736 žlutá 59,00  53,00
129 737 sv.zelená 59,00  53,00
129 738 šedá 59,00  53,00
129 739 růžová 59,00  53,00
129 740 sv.modrá 59,00  53,00
129 741 tyrkysová 59,00  53,00
129 742 fialová 59,00  53,00
129 743 bílá 59,00  53,00

euroobaly u rozšířené a4 Maxi

formát A4 rozšířený na 220 mm 
• typ otvírání „U“ • rozměr 220 
x 300 mm • větší kapacita až 70 
listů • polypropylen • provede-
ní krupička • vkládání na výšku  

Obj. kód tloušťka  ks v balení  Cena (Kč/bal.)
126 059 100 mic. 50 139,00  111,00

50 ks

A5

A4

DL

Obálka plastová s drukem Opaline
extra silná fólie 180 mic. • zavírání na klopu s drukem • módní 
barvy • průhledný odolný polypropylen • 5 ks v balení

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
127 060 DL červená 10,00    7,00
127 061 DL modrá 10,00    7,00
127 062 DL zelená 10,00    7,00
127 063 DL oranžová 10,00    7,00
127 064 DL čirá 10,00    7,00
129 693 DL sv.zelená 10,00    7,00
129 694 DL sv.modrá 10,00    7,00
129 695 DL fialová 10,00    7,00
127 065 A5 červená 12,00    8,00
127 066 A5 modrá 12,00    8,00
127 067 A5 zelená 12,00    8,00
127 068 A5 oranžová 12,00    8,00
127 069 A5 čirá 12,00    8,00
129 696 A5 sv.zelená 12,00    8,00
129 697 A5 sv.modrá 12,00    8,00
129 698 A5 fialová 12,00    8,00
127 070 A4 červená 15,00  10,00
127 071 A4 modrá 15,00  10,00
127 072 A4 zelená 15,00  10,00
127 073 A4 oranžová 15,00  10,00
127 074 A4 čirá 15,00  10,00
129 699 A4 sv.zelená 15,00  10,00
129 700 A4 sv.modrá 15,00  10,00
129 701 A4 fialová 15,00  10,00

SLEVA  
10%!

SLEVA  
10%!

SLEVA  
20%!

SLEVA  
30%!

formát A4 • polypropylen •  transparentní 
přední strana • 10 ks v balení
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NeuSTálá INOVACE SORTIMENTU Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Více informací na:
www.leitz.com/colours

3 KROKY K ZÍSKÁNÍ WOW ODMĚNY:

KUPUJTE VÝROBKY WOW1.
ZAREGISTRUJTE SE 
na www.leitz.com/colours2.
ZÍSKEJTE
skvělé dárky3.

ZÍSKEJTE DÁREK ZA NÁKUP

ZÍSKEJTE
DÁREK

Akce trvá: 01.10.2020 – 31.03.2021

DOKLADY O KOUPI NAHRÁVEJTE 
NA SOUTEŽNÍ WEB

ZA 10
PRODUKTŮ

ZA 20
PRODUKTŮ

LEITZ WOW
UKAŽTE SE V BARVÁCH

ZA 50
PRODUKTŮ

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Ne všechny citlivé dokumenty jsou označeny jako 
důvěrné. Pouhé nezničení údajů může stát vaši 
společnost až 20 milionů eur. Chraňte své osobní údaje 
proti krádeži a získejte SureTrack™ Duální bezdrátovou 
myš při koupi skartovačky Rexel Momentum.
Používejte Rexel – garantuje vaši jistotu.

Termohrnek 
Leitz

Trendy ponožky

Přenosný reproduktor 
SONY XB23

Výrobky zařazené do akce 
najdete na www.p4o.cz

Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz
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NeuSTálá INOVACE SORTIMENTU Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Více informací na:
www.leitz.com/colours

3 KROKY K ZÍSKÁNÍ WOW ODMĚNY:

KUPUJTE VÝROBKY WOW1.
ZAREGISTRUJTE SE 
na www.leitz.com/colours2.
ZÍSKEJTE
skvělé dárky3.

ZÍSKEJTE DÁREK ZA NÁKUP

ZÍSKEJTE
DÁREK

Akce trvá: 01.10.2020 – 31.03.2021

DOKLADY O KOUPI NAHRÁVEJTE 
NA SOUTEŽNÍ WEB

ZA 10
PRODUKTŮ

ZA 20
PRODUKTŮ

LEITZ WOW
UKAŽTE SE V BARVÁCH

ZA 50
PRODUKTŮ

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR*

Ne všechny citlivé dokumenty jsou označeny jako 
důvěrné. Pouhé nezničení údajů může stát vaši 
společnost až 20 milionů eur. Chraňte své osobní údaje 
proti krádeži a získejte SureTrack™ Duální bezdrátovou 
myš při koupi skartovačky Rexel Momentum.
Používejte Rexel – garantuje vaši jistotu.

Termohrnek 
Leitz

Trendy ponožky

Přenosný reproduktor 
SONY XB23

Výrobky zařazené do akce 
najdete na www.p4o.cz
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Skartovačka dahle ShredMaTiC® 35314 kalkulátor MX-12B

řezačka páková dahle 533

pohodlný skartovač s  automatickým podavačem až na  300 listů •  příčný řez 4 x 15 mm •  šíře 
vstupu 220 mm •  kapacita skartace 14 listů 80 g •  skartace kancelářských a  sešívacích sponek                                            
• objem odpadní nádoby 40 l • záruka na řezné válce 35 let • zámek proti neoprávněnému použití 
• bez nutnosti mazání a údržby • integrovaná funkce pro automatický stop/start motoru pro bez-
pečné používání • komfortní zpětný chod • automatické zastavení motoru u naplněného sběrného 
koše nebo otevřených dvířek • stupeň utajení: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3, dle NBÚ 2 důvěrné • rozměry 
642 x 432 x 355 mm  

stolní kalkulátor •  12místný extra velký displej •  duální 
napájení • výpočet procent (standardní logika) • opravné 
tlačítko •  výpočet marže •  4tlačítková 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  

páková řezačka se stabilním kovovým stolem se zaoblenými hranami a neklouzavými 
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 • na-
stavitelný zadní doraz • rozměry: 450 x 285 mm

dárek  
při koupi 1 kusu
 Dárková karta Lidl 1000 Kč

dárek  
při koupi 1 kusu
Zrnková káva 100% Arabica 1 kg

Skartovačka kobra Hybrid
vhodná do malých a domácích kanceláří • typ řezu příčný 3,5 x 40 mm • šíře vstupu 230 mm • skarta-
ce kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek • objem odpadní nádoby 30 l • kapacita řezu je 
uváděna v listech 70 g • systém „hybridní technologie“ šetří energii při každém skartování • vyhovuje 
stupni utajení dle NBÚ - 2 důvěrné, DIN P4, T4, F3. F1 • rychlost skartace 0,035 m/s • světelná signalizace 
vysunutého koše • automatický systém start/stop • průzor do odpadní nádoby • není nutné použití ige-
litových odpadních sáčků • Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového 
omezení a doby nutné k ochlazení • záruka na řezné nože 5 let  

Skartovačka aTTaC 14 XC
vhodná do menších kanceláří • příčný řez 4 x 30 mm • šíře vstupu 230 mm • kapacita skartace 14 listů 
A4/70 g papiru • objem odpadní nádoby 22,5 l • 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 • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ 2 - důvěrné, DIN P4 • velmi tichý chod 55 dBA 
• světelná indikace funkcí na panelu • signalizace při naplnění či vysunutí koše a přehřátí skartovačky • te-
pelná pojistka proti přehřátí motoru • automatický systém start/stop • pohyblivý stojan s kolečky  

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

3,5 x 40  
mm

9 ks

30 l

402 296

3,5 x 40  
mm

14 ks

30 l

402 297

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 187 3990,00  3190,00

4 x 30  
mm

14 ks

22,5 l

SLEVA  
20%!

SLEVA  
10%!

SLEVA  
10%!

P-4

Years

Quality  
Guarantee 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 558 13790,00

4 x 15  
mm

14 ks

40 l

Nejrychlejší skartovač na trhu ve své kategorii
 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 837 černá 164,00  147,00
159 452 bílá 164,00  147,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 518 2700,00  2430,00

KAPACITA
15 x 80 g/m2

450x285 mm

340 mm
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Montážní páska super pevná

děrovačka rON 840

lepicí páska oboustranná přemístitelná

Montážní páska interiérová
superpevná, oboustranná, pěnová páska 
• šíře 19 mm • návin 1,5 m • pro všechny 
povrchy • 30 cm udrží až 6 kg • nahrazuje 
šrouby a  hřebíky •  odolná proti povětr-
nostním vlivům •  vhodná pro venkovní 
použití •  provozní rozsah teplot - šedá: 
od -40 do +90 stupňů, čirá: od 0 do + 70 
stupňů • na lepení středně těžkých a těž-
kých předmětů

oboustranná pěnová páska •  šíře 19 mm • návin 1,5 m 
• pro všechny povrchy • 15 cm pásky udrží 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 101 124,00

návin 1,5 m

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 102 šedá 195,00
179 398 čirá 108,00

návin 1,5 m

děruje až 20 listů • kovová základna a plastová páka s ko-
vovou výztuhou • protiskluzová tlačítková vložka a pod-
ložka •  odklopná odpadová miska •  posuvný příložník 
• možnost děrování 4 děr pro standardní čtyřkroužkové 
mechaniky • barva černá • 5 let záruka  

oboustranná lepicí páska • návin 12 m • odtržitelná rukou • silně 
lepicí • odstranitelná • po odstranění nezanechává stopy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 354 113,00   99,00 až 20 listů

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
401 701 12 mm 62,00
401 702 25 mm 86,00 návin 12 m

oboustranná snímatelná

Spojovače rON
vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného drátu • typ 24/6 • 6 mm • 1000 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
176 026 8,00  7,00

SLEVA  
12%!

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2020/2021

Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

dárek  
při koupi 2 kusů
Náplasti Spofaplast, rodinná sada

dárek  
při koupi 1 kusu
Fit tyčinka, 30 g, mix příchutí

Sešívačka alpha-20 plast

Sešívačka MG-200 heavy

Sešívačka MG-50 kov
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s ko-
vovou konstrukcí a  pogumovaným úchopem •  vhodná 
do domácnosti i kanceláře  

sešije až 50 listů • spojovače 24/6, 24/8 a 26/6 • celoko-
vová s plastovým úchopem a základnou • vhodná do do-
mácnosti i kanceláře

sešije až 200 listů • spojovače 23/8, 23/10, 
23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24 • celo-
kovová • velkokapacitní • hloubka vkládání 
50 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 118 černá 53,00
172 119 červená 53,00
172 120 modrá 53,00

až 20 listů
24/6, 26/6

NOVINKA!

NOVINKA!

až 50 listů 24/6, 24/8, 26/6

23/8, 23/10, 
23/13, 23/15, 
23/17, 23/20, 

23/24

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 910 modrá 107,00  96,00
172 917 černá 107,00  96,00

SLEVA  
10%!

SLEVA  
12%!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 967 475,00



Montážní páska super pevná

děrovačka rON 840

lepicí páska oboustranná přemístitelná

Montážní páska interiérová
superpevná, oboustranná, pěnová páska 
• šíře 19 mm • návin 1,5 m • pro všechny 
povrchy • 30 cm udrží až 6 kg • nahrazuje 
šrouby a  hřebíky •  odolná proti povětr-
nostním vlivům •  vhodná pro venkovní 
použití •  provozní rozsah teplot - šedá: 
od -40 do +90 stupňů, čirá: od 0 do + 70 
stupňů • na lepení středně těžkých a těž-
kých předmětů

oboustranná pěnová páska •  šíře 19 mm • návin 1,5 m 
• pro všechny povrchy • 15 cm pásky udrží 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 101 124,00

návin 1,5 m

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 102 šedá 195,00
179 398 čirá 108,00

návin 1,5 m

děruje až 20 listů • kovová základna a plastová páka s ko-
vovou výztuhou • protiskluzová tlačítková vložka a pod-
ložka •  odklopná odpadová miska •  posuvný příložník 
• možnost děrování 4 děr pro standardní čtyřkroužkové 
mechaniky • barva černá • 5 let záruka  

oboustranná lepicí páska • návin 12 m • odtržitelná rukou • silně 
lepicí • odstranitelná • po odstranění nezanechává stopy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 354 113,00   99,00 až 20 listů

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
401 701 12 mm 62,00
401 702 25 mm 86,00 návin 12 m

oboustranná snímatelná

Spojovače rON
vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného drátu • typ 24/6 • 6 mm • 1000 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
176 026 8,00  7,00

SLEVA  
12%!
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další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2020/2021

Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

dárek  
při koupi 2 kusů
Náplasti Spofaplast, rodinná sada

dárek  
při koupi 1 kusu
Fit tyčinka, 30 g, mix příchutí

Sešívačka alpha-20 plast

Sešívačka MG-200 heavy

Sešívačka MG-50 kov
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s ko-
vovou konstrukcí a  pogumovaným úchopem •  vhodná 
do domácnosti i kanceláře  

sešije až 50 listů • spojovače 24/6, 24/8 a 26/6 • celoko-
vová s plastovým úchopem a základnou • vhodná do do-
mácnosti i kanceláře

sešije až 200 listů • spojovače 23/8, 23/10, 
23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24 • celo-
kovová • velkokapacitní • hloubka vkládání 
50 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 118 černá 53,00
172 119 červená 53,00
172 120 modrá 53,00

až 20 listů
24/6, 26/6

NOVINKA!

NOVINKA!

až 50 listů 24/6, 24/8, 26/6

23/8, 23/10, 
23/13, 23/15, 
23/17, 23/20, 

23/24

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 910 modrá 107,00  96,00
172 917 černá 107,00  96,00

SLEVA  
10%!

SLEVA  
12%!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 967 475,00



SLEVA  
23%!

  Objednávejte na  www.p4o.cz

MÁME STÁLE SKLADEM BOhATý SORTIMENT ZbOží!

dárek  
při koupi 2 kusů strojků nebo 3 kusů náplní 
Zubní pasta VADEMECUM Complete 75ml 

dárek  
při koupi 10 kusů 170 070
nebo při koupi 6 kusů 170 071
nebo při koupi 4 kusů 170 072 
Schauma šampón repair & care 250ml

dárek  
při koupi 5 kusů 
 Žvýkačky Orbit 

dárek  
při koupi 1 kusu
Lepicí páska Scotch Magic 19 mm x 10 m

dárek  
při koupi 1 kusu
 Lepicí páska Scotch Magic 19 mm x 10 m

korekční strojek Pritt refill roller korekční strojek Scooter
váleček na hrotu zaručuje lehký posun pásky s přesným namířením na korekci, což je základní potřeba 
uživatele • obousměrná korekce vhodná i pro leváky • flexibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci přizpů-
sobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití • návin 12 m

šíře 4,2 mm •  návin 8 m •  jednorázový 
• umožňuje okamžité přepsání • kolečka pro 
rychlou, stabilní korekturu

Obj. kód typ  šíře   Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 112,00
172 075 strojek 6 mm 112,00
172 076 náplň  4,2 mm 74,00
172 077 náplň 6 mm 74,00

návin 12 m

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    Obousměrná korekce
návin 8 m

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

179 421

173 072 173 021

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
173 021 mix barev 42,00
173 072 black & white 42,00
179 421 paisley 42,00

lepicí tyčinka Pritt

Odvíječ lepicí pásky Scotch® Clip & Twist lepicí páska s odvíječem SMarT deSiGN

Odvíječ lepicí pásky Scotch® C18

lepí papír, karton, fotografie • neobsahuje rozpouštědla • vyrobena z 90% 
obnovitelných materiálů  • nová vylepšená receptura  

odvíječ lepicí pásky s klipem pro pásku do šíře 19 mm a návin 38 m • Scotch clip zásobník umožňuje 
upevnění klipem v horizontální nebo vertikální poloze pro maximální flexibilitu • zabezpečení svorek 
umožňuje snadné a pohodlné odtrhávání pásky jednou rukou • maximální využití pracovního stolu   

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

stolní zásobník pro pásku do šířky 19 mm a návin 33 m • nadčasový, spolehlivý odvíječ pásky • umožňuje 
odtrhávání pásky jednou rukou •  kovové ostří pro snadné odtrhávání různých druhů pásek •  snadná 
výměna pásky • dodáváno včetně lepicí pásky Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m (170057)  

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 070 10 g 19,00
170 071 20 g 31,00
170 072 40 g 49,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 395 černá 199,00
179 396 mentolová 199,00
179 397 levandulová 199,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 393 199,00

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

návin 33 m
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ObJEDNEJTE JEŠTĚ DNES 
A VyUžIJTE SKVĚLýCh DÁRKŮ A BONUSŮ

dárek  
při koupi 4 kusů
Čerstvě pražená káva Brasil 
100% Arabica, 100 g

dárek  
při koupi 3 kusů
Sada kuličkového pera a mikrotužky Zebra 301

dárek  
při koupi 2 kusů
 Sada popisovačů Space 
12 barev

5+1
ZDARMA!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
197 092 255,00

kuličkové pero Pilot acroball kuličkové pero Zebra Sl-F1 v krabičce

kuličkové pero Fortia VC v krabičce

kuličkové pero Zebra F301a

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • jedinečná hladkost psaní - náplň je založe-
na na olejové bázi •  rychleschnoucí • voděodolná • plynulé psaní, jasné intenzivní barvy • vyrobeno 
z 77,4% recyklovaného plastu (s výjimkou vyměnitelné náplně) • 10 ks v balení  

celokovové kuličkové pero •  výsuvný mechanismus 
• modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • vyměnitelná 
náplň F-0,7 Zebra • luxusní dárková krabička

celokovové kuličkové pero • chromované doplňky • otáčecí 
mechanismus • modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • velko-
obsahová náplň F-0,7 • luxusní dárková krabička

kovové kuličkové pero •  stiskací mechanismus 
• modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • velkoobsa-
hová náplň F-0,7

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

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 220 černá 199,00
194 221 modrá 199,00
194 222 růžová 199,00
197 056 sv. modrá 199,00
197 057 sv. zelená 199,00
197 058 oranžová 199,00
197 059 fialová 199,00
197 066 starorůžová 219,00
197 067 stříbrná 219,00
197 068 šedá 199,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
197 086 modrá 52,00
197 087 zlatá 52,00
197 088 šedá 52,00
197 089 vínová 52,00
197 090 růžová 52,00
197 091 zelená 52,00

SLEVA  
20%!

Stojánek univerzál
se čtyřmi přihrádkami na psací a kancelářské potře-
by • rozměry 15,5 x 10 x 10 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 520 černá 90,00  72,00
189 521 stříbrná 90,00  72,00

A

B

A: 15,5 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

C

Stojánek na dopisy
se třemi přihrádkami na dopisy • rozměry 17,5 x 13,5 x 7,7 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 020 černá 85,00  68,00
189 524 stříbrná 85,00  68,00

A

C

B

A: 17,5 cm
B: 13,5 cm
C: 7,7 cm

Trojbox
rozměry 35 x 29,5 x 26,5 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 054 černá 299,00  239,00 
189 526 stříbrná 299,00  239,00

A

B
A: 35 cm
B: 29,5 cm
C: 26,5 cmC



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

ObJEDNEJTE JEŠTĚ DNES 
A VyUžIJTE SKVĚLýCh DÁRKŮ A BONUSŮ

dárek  
při koupi 4 kusů
Čerstvě pražená káva Brasil 
100% Arabica, 100 g

dárek  
při koupi 3 kusů
Sada kuličkového pera a mikrotužky Zebra 301

dárek  
při koupi 2 kusů
 Sada popisovačů Space 
12 barev

5+1
ZDARMA!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
197 092 255,00

kuličkové pero Pilot acroball kuličkové pero Zebra Sl-F1 v krabičce

kuličkové pero Fortia VC v krabičce

kuličkové pero Zebra F301a

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • jedinečná hladkost psaní - náplň je založe-
na na olejové bázi •  rychleschnoucí • voděodolná • plynulé psaní, jasné intenzivní barvy • vyrobeno 
z 77,4% recyklovaného plastu (s výjimkou vyměnitelné náplně) • 10 ks v balení  

celokovové kuličkové pero •  výsuvný mechanismus 
• modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • vyměnitelná 
náplň F-0,7 Zebra • luxusní dárková krabička

celokovové kuličkové pero • chromované doplňky • otáčecí 
mechanismus • modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • velko-
obsahová náplň F-0,7 • luxusní dárková krabička

kovové kuličkové pero •  stiskací mechanismus 
• modrý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • velkoobsa-
hová náplň F-0,7

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

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 220 černá 199,00
194 221 modrá 199,00
194 222 růžová 199,00
197 056 sv. modrá 199,00
197 057 sv. zelená 199,00
197 058 oranžová 199,00
197 059 fialová 199,00
197 066 starorůžová 219,00
197 067 stříbrná 219,00
197 068 šedá 199,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
197 086 modrá 52,00
197 087 zlatá 52,00
197 088 šedá 52,00
197 089 vínová 52,00
197 090 růžová 52,00
197 091 zelená 52,00

SLEVA  
20%!

Stojánek univerzál
se čtyřmi přihrádkami na psací a kancelářské potře-
by • rozměry 15,5 x 10 x 10 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 520 černá 90,00  72,00
189 521 stříbrná 90,00  72,00

A

B

A: 15,5 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

C

Stojánek na dopisy
se třemi přihrádkami na dopisy • rozměry 17,5 x 13,5 x 7,7 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 020 černá 85,00  68,00
189 524 stříbrná 85,00  68,00

A

C

B

A: 17,5 cm
B: 13,5 cm
C: 7,7 cm

Trojbox
rozměry 35 x 29,5 x 26,5 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 054 černá 299,00  239,00 
189 526 stříbrná 299,00  239,00

A

B
A: 35 cm
B: 29,5 cm
C: 26,5 cmC



1-5  mm

  Objednávejte na  www.p4o.cz

dárek  
při koupi 12 kusů 
Jägermeister miniatura 35 % 0,02l

dárek  
při koupi 12 kusů 
Jägermeister miniatura 35 % 0,02l

dárek  
při koupi 12 kusů 
Jägermeister miniatura 35 % 0,02l

dárek  
při koupi 12 kusů 
Olejové pastely Pentel, 12 odstínů

dárek  
Při koupi 12 kusů 
nebo 1 sady
Bonbony Mentos mint mini

1 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 208 černá 19,90
198 209 červená 19,90
198 210 modrá 19,90
198 211 zelená 19,90

V sadě 4+1 
ZDARMA!

MÁME STÁLE SKLADEM BOhATý SORTIMENT ZbOží!

Popisovač Monami 120 permanent

Popisovač Monami 122 permanent

Zvýrazňovač 6252 Style

Sada popisovačů na bílé tabule

Popisovač Monami 121 permanent

Popisovač PaintMarker MMP20

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 • 12 ks v balení  

permanentní popisovač •  kulatý hrot •  stopa 1 mm •  tekutý inkoust na  bázi alkoholu •  kulaté štíhlé tělo 
s  vizuální kontrolou stavu inkoustu •  extra dlouhá stopa •  nesmývatelný, 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 • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení  

moderní design •  pro hladké a  pohodlné 
zvýraznění textu na  všech druzích papíru 
• klínový hrot • šířka stopy 1 - 4,6 mm

sada popisovačů na  bílé tabule a  flipcharty vysoké kvality, unikátního designu •  kulatý hrot 3 mm 
•  plynulý tok inkoustu pro jemné a  pohodlné psaní •  zářivé intenzivní barvy •  snadno smazatelné, 
nezanechávají šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. • netoxické • odolné UV záření • sada 6 ks: barva 
růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fialová, světle zelená • sada 10 ks: barva černá, červená, zelená, 
modrá, růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fialová, světle zelená • vyrobeno v ČR   

permanentní popisovač • klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • extra 
dlouhá stopa •  nesmývatelný, 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 • 12 ks v balení  

permanentní lakový popisovač • kulatý hrot, šíře stopy 
4 mm, délka 240 m •  barva se nevpíjí do  materiálu 
• vhodný na všechny druhy materiálu  •  12 ks v balení      

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

2  mm

12ks

12ks

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 260 černá 19,90
198 261 červená 19,90
198 262 modrá 19,90
198 263 zelená 19,90

4 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 132 černá 74,50
192 133 červená 74,50
192 134 modrá 74,50
192 135 zelená 74,50
192 136 hnědá 74,50
192 138 žlutá 74,50
192 141 růžová 74,50
192 143 fialová 74,50
192 144 bílá 74,50
192 145 zlatá 74,50
192 146 stříbrná 74,50

12ks

Obj. kód počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 900 6 barev   90,00    79,00
401 901 10 barev 153,00  135,00

3  mm

1- 4,6  mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 066 zelená neon 17,00
192 067 oranžová neon 17,00
192 065 žlutá neon 17,00
192 052 růžová neon 17,00
192 054 modrá pastel 17,00
192 068 zelená pastel 17,00
192 049 oranžová pastel 17,00
192 053 žlutá pastel 17,00
192 050 růžová pastel 17,00
192 064 fialová pastel 17,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
192 051 sada 5 ks neon 68,00
192 062 sada 5 ks pastel 68,00

12ks

Zima 2021 str. 10/11

SLEVA  
12%!

Gelový dezinfekční prostředek na ruce isolda

na  alkoholové bázi •  velmi dobrá 
dermální tolerance • k přímému pou-
žití pro hygienu a dezinfekci pokožky 
•  účinný proti širokému spektru bak-
terií, kvasinek a  virů •  pH neutrální 
• použitelný zejména ve zdravotnické 
praxi, ale i při dalších epidemiologic-
ky závažných činnostech jako třeba 
potravinářské provozy, kosmetické 
služby, pedikúra, manikúra, kadeřnic-
tví, holičství apod. •  součástí 500ml 
balení je pumpička pro dávkování

Obj. kód objem Cena (Kč/Ks)
402 524 65 ml 39,00
248 287 500 ml 99,00
402 525 5 l 699,00

Židle Tennessee
kancelářská židle s prodyšným opěrákem • vysoký opěrák • pevné područky v ceně 
•  houpací mechanismus s  nastavením síly protiváhy a  aretací v  základní poloze 
•  bederní opěrka •  ocelová chromovaná báze •  plynový píst •  kolečka na  měkké 
povrchy • černá síťovina a látka na sedáku • nosnost 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 149 1535,00

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
310 867 449,00

skládání
ZZ

3000 ks
24 x 21 cm

2
vrstvy

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2020/2021

Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

NOVINKA!

dárek  
při koupi 3 balení
 Pisoárové sítko voňavé Primasoft

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 553 89,00

Židle Novello

Mýdlo pěnové s antibakteriální 
přísadou isolda 

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

objem 500 ml •  s  pumpičkou •  antibakteriální přísada 
• k běžné a preventivní hygieně rukou • vyvážená receptura 
s  extraktem šalvěje a  chlorhexidin glukonátem •  výborná 
dermální snášenlivost • decentně parfemováno 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 513 černá 2079,00
209 512 šedá 2079,00

A CN

D B

A: 96–102,5 cm
B: 66 cm
C: 46 cm
D: 44–51,5 cm
N: 120 kg

Mýdlo tekuté Tip line

ručníky skládané „ZZ“ bílé

objem 500 ml • s pumpičkou • mýdlo s glyce-
rinem • příjemná parfemace 

100% celulóza • rozměr 24 x 21 cm • dvouvrstvé 
• 3 000 ks v balení (20 x 150 ručníků)

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

SLEVA  
17%!



Gelový dezinfekční prostředek na ruce isolda

na  alkoholové bázi •  velmi dobrá 
dermální tolerance • k přímému pou-
žití pro hygienu a dezinfekci pokožky 
•  účinný proti širokému spektru bak-
terií, kvasinek a  virů •  pH neutrální 
• použitelný zejména ve zdravotnické 
praxi, ale i při dalších epidemiologic-
ky závažných činnostech jako třeba 
potravinářské provozy, kosmetické 
služby, pedikúra, manikúra, kadeřnic-
tví, holičství apod. •  součástí 500ml 
balení je pumpička pro dávkování

Obj. kód objem Cena (Kč/Ks)
402 524 65 ml 39,00
248 287 500 ml 99,00
402 525 5 l 699,00

Židle Tennessee
kancelářská židle s prodyšným opěrákem • vysoký opěrák • pevné područky v ceně 
•  houpací mechanismus s  nastavením síly protiváhy a  aretací v  základní poloze 
•  bederní opěrka •  ocelová chromovaná báze •  plynový píst •  kolečka na  měkké 
povrchy • černá síťovina a látka na sedáku • nosnost 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 149 1535,00

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
310 867 449,00

skládání
ZZ

3000 ks
24 x 21 cm

2
vrstvy

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNé NÁKUPy PrO VÁs!

další sortiment naleznete 
v katalogu Partner4Office 2020/2021

Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

NOVINKA!

dárek  
při koupi 3 balení
 Pisoárové sítko voňavé Primasoft

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 553 89,00

Židle Novello

Mýdlo pěnové s antibakteriální 
přísadou isolda 

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

objem 500 ml •  s  pumpičkou •  antibakteriální přísada 
• k běžné a preventivní hygieně rukou • vyvážená receptura 
s  extraktem šalvěje a  chlorhexidin glukonátem •  výborná 
dermální snášenlivost • decentně parfemováno 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 513 černá 2079,00
209 512 šedá 2079,00

A CN

D B

A: 96–102,5 cm
B: 66 cm
C: 46 cm
D: 44–51,5 cm
N: 120 kg

Mýdlo tekuté Tip line

ručníky skládané „ZZ“ bílé

objem 500 ml • s pumpičkou • mýdlo s glyce-
rinem • příjemná parfemace 

100% celulóza • rozměr 24 x 21 cm • dvouvrstvé 
• 3 000 ks v balení (20 x 150 ručníků)

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

SLEVA  
17%!



  Objednávejte na  www.p4o.cz

MÁME STÁLE SKLADEM BOhATý SORTIMENT ZbOží!

10ks 120 útr.
3

vrstvy

Toaletní papír Perfex 3vrstvý

Cleamen neutralizátor pachů

Odpadkové pytle Odpadkové pytle zatahovací

Odmašťovač za studena

Vlhčený toaletní papír  
třívrstvý • celulóza • extra bílý • 4,4 m • 120 útržků • 10 rolí v balení

objem 1 l • neutralizuje pachy na plochách, v tkani-
nách, i v prostoru • vhodný jako osvěžovač vzduchu 
na toaletách, v  jednacích místnostech a pohlcovač 
pachů v kabině auta • účinně rozkládá pachy a zane-
chává svěží vůni • používá se s rozprašovačem nebo 
jako přídavek do  věder k  mopování nebo vytírání 
•  prostředek se zcela odpaří, nezanechává zbytky 
ani skvrny    

vyrobeny z prvotřídní fólie   
vyrobeny z HDPE fólie • zatahovací pásek   

profesionální odmašťující prostředek na veškerou mast-
notu, špínu a připáleniny • „Za studena“ znamená bez 
nutnosti zahřívání a proto snadno vyčistí varnou desku, 
digestoř, plechy, nádobí, sporáky, trouby, grily, fritézy 
a  používá se i  v  profesionálním segmentu na  čištění 
konvektomatů a  zařízení •  použití od  domácnosti až 
po  těžký průmysl - odstraní běžnou špínu, použít lze 
na  čištění zahradního nábytku, plastů, odstraní a  od-
mašťuje znečištění od  motorových olejů a  mastnotu 
většiny látek   

vlhčený toaletní papír  - pro pocit čistoty a  svěžesti 
a pro kvalitnější hygienu • optimální doplněk k použití 
suchého toaletního papíru • 60 ks v balení  Obj. kód Cena (Kč/bal.)

310 575 59,00

5+1
ZDARMA!

Obj. kód označení  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 515 101/201 jarní 209,00  188,00
310 516 102/202 polární 209,00  188,00
219 259 302/402 svěží 217,00  195,00

Obj. kód objem (l)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  materiál  Cena (Kč/bal.)
310 126 35 10 30 HDPE  49,00    41,00
310 127 60 15 20 HDPE  54,00    46,00
310 128 110 25 10 LDPE  50,00    42,00
310 129 150 35 10 LDPE  69,00    59,00
310 302 240 35 10 HDPE 145,00  123,00

35 l 60 l 110 l

150 l 240 l

Obj. kód objem (l)   rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 303 35  50 x 60 25 55,00  47,00
310 304 60  64 x 71 20 63,00  53,00
310 305 120  70 x 100 10 63,00  53,00
310 306 150  75 x 105 10 83,00  70,00

35 l 60 l

120 l 150 l

ZaTaHOVaCÍ 
PYTel

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

PARTNER 4 OFFICE a.s.
Jankovcova 938/18, 170 00  Praha 7
Tel.: 495 530 585, Mobil: 602 288 590 
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
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
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
E-mail: plzen@p4o.cz

  Objednávejte  

    na www.p4o.cz

SLEVA  
15%!

SLEVA  
10%!

SLEVA  
15%!

SLEVA  
15%!

SLEVA  
15%!

Obj. kód vůně  Cena (Kč/bal.)
310 958 aloe vera 44,00  37,00
310 959 heřmánek 44,00  37,00
310 960 levandule 44,00  37,00

60 útr.

Obj. kód provedení  objem  Cena (Kč/Ks)
310 963 sprej 750 ml 86,00  73,00
310 964 kanystr 1000 ml 86,00  73,00


