
...slon při narození váží okolo 100 kg a dožívá se 60 až 70 let?
Největší exemplář z Angoly vážil 12 tun. Sloni si dokonale pamatují své migrační trasy, 
vzpomenou si na vzhled krajiny a mají neuvěřitelnou sociální paměť. 

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 ovocný - 421 343  /  Mandle v čokoládě - 421 459

Tříbarevná vonná svíčka - 421 400

Káva Tenoria-čerstvě pražená 250 g - 421 525

Minutka Mlýnek Lamart - 421 565   /   Louskáček na ořechy - 421 566 

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463  /  Brusinkový mini mix 270 g - 421 567

Gumicuk 8 ks Fieldmann - 421 568
Auto na dálkové ovladání Mercedes - 421 569

Aromalampa Bolsius ACCENTS + vosk - 421 537

OBJEDNÁVKAO A nad 2000 d Kč bez DPH - H vý
- 421 343 / Mandle v čokoládě - 421 45

A ýbě dárkkůH ý

d 4000d K DPHH výběr z dárků::DDPH -H výběr z dárků::

VKA d 7000d Kč OBJEDNÁVKA d 10000d KKčKč

PODZIMNÍ NABÍDKA
1. 10. - 31. 12. 2018

p

Když sloní rodině pustili nahrávku s hlasem jejího člena, který před dvěma lety
uhynul, seskupila se kolem reproduktoru a odpovídala na jeho volání.

OB

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

A4

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

ý pro
mové

A4FAX DUPLEX

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

Gelové pero EnerGel BL77

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

vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • síla 
stopy 0,7 mm • elegantní moderní design • pogumovaný grip pro 
pohodlné psaní • kovový klip • stiskací mechanismus • stříbrné 
tělo • 12 ks v balení  

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
401 678 100,00  99,00 

A4
COPYLASER INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

pro 
ích 
lita 
ace 
kou

Dárkové balení kávy a čaje

Poukázka Sportisimo 200 Kč
obj. č.  421 562

obj. č.  421 384

Sada Fondue LT7032 Lamart

Teflon Remoska Originál R21 

nerezové fondue s grilovacím kamenem vhodné 
pro přípravu a stylové servírování nejen masových 
fondue • sada obsahuje: nerezovou varnou nádobu, 
grilovací kámen, 6 vidliček v barevném provedení, 
držák vidliček, stojan, 2x hořák s pokličkou a podnos

káva 100% Arabica Brasil, 250 g • káva 
100% Robusta India, 250 g • pravý cejlon-
ský čaj Basilur sypaný, 100 g • kartonová 
krabička ruční výroby

dárkové poukázky lze uplatnit v celé síti 
prodejen Sportisimo

remoska s víkem bez skla peče rovnoměrně 
a po celé ploše • horní část víka je vyro-
bena z nerezového plechu • dolní část 
víka a mísa vyrobena z hliníku a potažena 
nepřilnavým povrchem Teflon Classic • 
objem nádoby 2 l • průměr 22 cm 

obj. č.  421 563

obj. č. 421 564

nál R21 

é 
h 
, 
í,
s

Skupina A
balení kávy a čaje

Skupina B
moska Originnál R21

B

č

12 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 016 černá 59,00
196 017 červená 59,00
196 018 modrá 59,00
198 213 tm. modrá 59,00
198 214 zelená 59,00
198 215 hnědá 59,00
198 216 oranžová 59,00
198 217 sv. zelená 59,00
198 218 růžová 59,00
198 219 sv. modrá 59,00
198 220 tyrkysová 59,00
198 221 fi alová 59,00

tělo • 12ks v balení
96 0 če e á 59,00

196 018 modrá 59,00
198 213 
198 214 
198 215 
198 216 
198 217 
198 218 
198 219 
198 220 
198 221 

tělo • 12 ks v balení  

12 ks

modrá 59,00
tm. modrá 59,00
zelená 59,00
hnědá 59,00
oranžová 59,00
sv. zelená 59,00
růžová 59,00
sv. modrá 59,00
y ytyrkysová 59,00y y

fi alová 59,00

SUPER 

PÍŠE

rychle-
schnoucí 
inkoust

nejlepší 
pocit při 

psaní

jedna 
univerzální 

náplň

vhodné 
pro leváky

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 40 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

PŘI KOUPI 8 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

ZE SKUPINY A
PŘI KOUPI 32 KRABIC 
DÁREK ZE SKUPINY B

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Barevné gelové pero Pentel K110 se třpytivou stopou, která 
mění barvu podle použití na bílý nebo černý papír

při koupři kou
Barevné
mění ba

pp
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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 podzim

DRY ERASE fólie
Flexibilní řešení bílé tabule

 Povrch odolný vůči skvrnám
 Možné odřezat na míru pro různé rozměry
 Možnost instalovat na celou stěnu
 Ideální řešení při opravě povrchu 
 poškozených tabulí

„Meeting“ pro velké skupiny
Všechno na jednom míst

Zvyšte efektivitu spolupráce.

Objevte týmovou práci!

1

1

Post-it® Super Sticky Dry Erase fólie

    Obj. kód Velikost Barva Cena K /ks

402 175 0,914 m x 1,219 m Bílá 1690,00
402 176 1,829 m x 1,219 m Bílá 3290,00

2 3

Post-it® Super Sticky
samolepicí bločky
Ideální na zapisování poznámek a nápadů

2

Post-it® Super Sticky blo ky 654

Obj. kód Balení Velikost Barva Cena K /bal.

114 035 5 x 90 lístků 76 x 76 mm Kapské město 236,00

119 310 6 x 90 lístků 76 x 76 mm Bangkok 288,00

119 311 6 x 90 lístků 76 x 76 mm Bora Bora 288,00

401 656 6 x 90 lístků 76 x 76 mm Rio de Janeiro 288,00

119 464 6 x 90 lístků 76 x 76 mm Marrákeš 288,00

401 998 6 x 90 lístků 76 x 76 mm Miami 288,00

Post-it® Meeting Charty
Zapište si nápady a plány přímo v průběhu schůzky

 Listy se samolepící zadní částí přilnou k téměř 
 všem povrchům a mají možnost opakovaného přemístění
 Skvěle na povrchu drží a nepropustí inkoust

3

Post-it® Super Sticky Meeting chart

Obj. kód Balení Velikost Barva Cena K /bal.

402 177 2 bloky á 30 listů 63,5 cm x 76,2 cm Bílá 1790,00
169 049 stojící á 20 listů 58,4 cm  x  50,8 cm Bílá 730,00

odvinout odd lit
od podkladu nalepit

3 RYCHLÉ 
KROKY
Aplikace 

na různé povrchy

  

Náušnice malé kulaté s křišťálem Swarovski 
různých barev v dárkovém sáčku

  

Náhrdelník s přívěskem 
Swarovski v dárkové krabičce

NáNáušu ninn cce malalé éé kukukk laté s 
různých babarev v dá

 

křišťšťáálá eeem Swaaroovvsv ki 
rkovém sáčku

 

křiřišťšťšťálálememem Swawaroovvsv ki

Nakombinujte produkty 3M a obdarujte se šperkem Swarovski!

Meeting chart
 Možné zavěsit
 na jakýkoliv stojan

Meeting chart 
– přenosný a samostatně stojící
 Přizpůsobitelný 
 pro různé situace

Při nákupu výše uvedených produktů nad 1000 Kč

získáte tento dárek:

Při nákupu výše uvedených produktů nad 2000 Kč

získáte tento dárek:
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

5ks

NOVINKA !

NOVINKA !

Mapa odkládací tříklopa PASTELINI

Kniha katalogová Neon

Obálka s drukem Pastelini

Konferenční desky A4 Atlanta Konferenční desky Infinity
formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité • 
odnosné ucho • 4kroužková mechanika • uzavíratelné 
zipem • poznámkový blok A4 • hřbet 4,5 cm • kapsa 
na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD • 
úchyty na psací potřeby • barva černá

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

rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků

rozměry 76 x 76 mm • lepidlo po obvodu bločku • 100 lístků  

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

formát A4 • vyrobeno z polypropylenu • atrak-
tivní neonové barvy

formát A4 • luxusní hnědo-černé provedení • PU-imitace 
kůže • hřbet 15 mm • poznámkový blok 30 listů • kapsy 
na kreditní karty • úchyty na psací potřeby • zavírání 
na magnet    

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

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 905 506,00  430,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
180 147 313,00  266,00

a černá

SLEVA 
15% !

SLEVA 
15% !

cí potřeby 

NOVINKA !

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

Obj. kód barva  počet listů Cena (Kč/ks)
402 159 modrá 40  65,00 Kč 
402 160 zelená 40  65,00 Kč 
402 161 oranžová 40  65,00 Kč 
402 167 žlutá 40  65,00 Kč 
402 168 růžová 40  65,00 Kč 
402 169 modrá 60  85,00 Kč 
402 170 zelená 60  85,00 Kč 
402 171 oranžová 60  85,00 Kč 
402 172 žlutá 60  85,00 Kč 
402 173 růžová 60  85,00 Kč 

Pořadač archivační s barevným hřbetem

Samolepicí bloček neon/pastel

Samolepicí bloček 360°

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
400 779 černá 35,00 29,00
401 343 červená 35,00 29,00
401 344 modrá 35,00 29,00
401 345 zelená 35,00 29,00
401 346 žlutá 35,00 29,00

vyrobeno z ekologicky šetrné lepenky • barevný hřbetní štítek • 
všitá složená kapsa • šíře hřbetu 75 mm • 11 ks v balenítá složená kapsa • šíře hřbetu 75 mm • 11 ks v balení

DÁREK 
při koupi 11 kusů jedné barvy
Čaj Pickwick ovocný

DÁREK 
při koupi 2 kusů
Samolepky s vánočním motivemotivveveemem

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
401 101 neon žlutá 59,00
401 102 neon mix 62,00
401 103 pastel žlutá 42,00
401 104 pastel mix 45,00

stel

76 mm 76 mm
400

lístků

76 mm

76 mm

100
lístků

• 10

°
10 ů00 lístků 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 690 oranžová 15,00  12,00
401 691 zelená 15,00  12,00
401 692 modrá 15,00  12,00
401 693 růžová 15,00  12,00

SLEVA 
20%!
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NEUSTÁLÁ INOVACE 

SORTIMENTU 

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 

programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chyby

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Obj. kód barva rozměr (mm) Cena (Kč/ks)
401 828 malinová 188 x125 x 26  850,00
401 829 akvamarín 188 x125 x 26 850,00
401 830  limetková 188 x125 x 26 850,00
401 991  modrá 188 x125 x 26 850,00
401 992  oranžová 188 x125 x 26 850,00
402 147 zlatá 188 x 135 x 35 890,00
402 148 stříbrná 188 x 135 x 35 890,00

pololesklý jemně strukturovaný materiál • ražba roku 
přes stříbrnou pásku • oboustranná pěnová výplň 
desek • rovný hřbet

univerzální denní diář • 192 listů • bezdřevý papír • speciální potisk vnitř-
ních listů • vatované desky • opatřeny kapitálkem a lacetkou • dostupné 
v barvách červená, zelená, modrá, šedá a hnědá    

bělený bezdřevý papír • šitá 
vazba • laminovaný povrch desek 
• design desek se může lišit

linkovaný zápisník • 90 g • optická bělost • boční spirálová 
vazba • 50 listů • polypropylenové desky • plastová záložka

Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
183 513 černá 129,90  69,90
183 512 modrá 129,90  69,90
183 514 bordo 129,90  69,90

Obj. kód barva Cena (Kč/ks)
183 357 černá 109,90  59,90
183 356 modrá 109,90  59,90
183 358 bordo 109,90  59,90

Denní diář David balacron A5 Záznamní kniha A5 linkovaná

Zápisník Oxford UrbanDenní záznamy A5 vatované

Týdenní diář Oskar balacron A5 

9,90,  69,90, 183 3581

96 listů

192 listů

144 listů

papír • šitá 
ný povrch desek 
e může 

stů

rch desek 
lišit

Obj. kód  počet listů Cena (Kč/Ks)
110 136 96 27,00  20,00
110 139 144 45,00  33,00

Obj. kód formát   Cena (Kč/Ks)
125 116 A5 97,00
119 252 A4 138,00

y p 125 116 A5 97,00,
119 252 A4 138,00,

• opatřeny kapitá
ená, mo

speciální potisk vnitř-
álk l k d é

192 listů

opatřeny kapitálkem a lacetkou • dostupné 
odrá, šedá a hnědá    

A5

A4
50 listů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 149 75,00

Kalendář stolní

Obj. kód název rozměr Cena (Kč/ks)
187 779 Daňový 300 x 150 mm  52,90  42,30
183 916 Business I. s angličtinou 300 x 150 mm  57,90  46,30 
183 917 Business II. motivační 300 x 150 mm  57,90   46,30
183 918 Business III. s poznámkami  300 x 150 mm  57,90   46,30 
183 932 Pracovní daňový  320 x 140 mm  57,90   46,30

 

týdenní jmenné kalendárium • daňové termíny • dělená kovová spirála „Twin Wire“ • spodní 
přesah pro potisk

23
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PROSINEC

NOVINKA !

Diář FILOFAX Saffiano osobní 
luxusní kroužkový diář s jemnou strukturou povrchu desek, která dodává jeho barvě dvoutónový efekt • zapínání pomocí patentu • levá 
strana desek: 2 kapsy na karty, 1 „L“ kapsa, elastické poutko na tužku, pravá strana desek: 1 vertikální kapsa • Obsah: kalendář 2019 
• týden na 2 strany • záložka/pravítko • úkolovník • kontakty • krajové výřezy • linkovaný papír bílý • linkovaný papír barevný     

NOVINKA !

SKVĚLÁ 
CENA! SLEVA 

25%!

SLEVA 
20%!

DÁREK 
při koupi 5 kusů
Čokoláda Lindt hořká 100 g



KUPUJTE 
VÝÝROBKYY KK ESSSELLTLL E:1

SBÍREJTE2

REGISTRUJTE SE
A ZÍSKEJTE 

Termohrnek 
keramický

keramický cestovní 
termohrnek 
s dvojitou stěnou 
pro uchování 
teplých či studených 
nápojů • objem 250 ml

sluchátka mají chytré 
dálkové ovládání 
s mikrofonem na kabelu 
- ovládá přehrávání 
hudby, přĳímá nebo 
ukončuje hovory 

Sluchátka Sennheiser 
HD 4.20S

3 TE SE
DÁREK:

Sluchátka SennheiserTermohrnek STe
k

kera
term
s dv
pro 
teplý
nápo

Te
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NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Pořadač pákový celoplastový No.1

Euroobaly v krabici

Euroobaly At hand 

Euroobaly v krabici

 

Obj. kód provedení  tloušťka  Cena (Kč/bal.)
129 531 krupička 43 mic. 103,00
401 644 hladké 55 mic. 152,00
129 532 hladké 75 mic. 228,00
126 091 hladké 105 mic. 289,00

odlná manipulace

100 ks

50 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 125 85,30

 Cena (Kč/ks)
 77,30

 

Více informací a registrace na:

formát A4 • celoplastový • nová páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický tvar páky pro pohodlné uchopení 
• hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek                              
• záruka na mechaniku 3 roky

formát A4 • vkládání U • materiál polypropylen  • balené 
v krabici • 100 ks v balení  

kvalitní závěsné obaly formátu A4 v praktickém balení v kartonové krabičce   
• vkládání U • tloušťka 48 mikronů • jemný embosovaný povrch • balení 
na principu papírových kapesníčků 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
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Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH  |  Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny  |  Bonusový program neplatí pro zákazníky s individuálním cenovým 
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Skartovačka Kobra 240.1/ 300.2Skartovačka Kobra 240.1/ 300.2
Neobyčejná řada skartovaček vhodných do středně velkých až velkých kanceláří, úřadů. Široká 
škála modelů. Inovativní zpracování s využitím kompozitních materiálů. Řezné nože z uhlíkové 
oceli, odolné vůči kancelářským a sešívacím sponkám.

•   šíře vstupu 240 mm (240.1), 310 mm (300.2) 
•   ENERGY SMART   
•  výkonný motor pro 24hodinovou práci  
•   systém chlazení motoru proti přehřátí  
•   automatický systém zpětného chodu  
•   skartace sešívacích, kancelářských sponek 
 a kreditních karet   
•   skartace CD/DVD, typy S4 - skartace disket 

•  automatické vypnutí při naplnění odpadního 
 plastového pytle nebo otevření dvířek 
•  optický ukazatel naplnění odpadního koše 
•  objem koše 40 l (240.1), 135 l (300.2)  
•  pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky  
•  Záruka 5 let na řezné nože  
 

Obj. kód typ počet listů 70g typ řezu stupeň utajení Objem koše(l)  Cena (Kč/ks)
159 529 240.1 S4 24/26 podélný 3,8 mm V/1 40 12 990,00
159 530 240.1 C4 15/17 příčný 3,5 x 30 mm D/2 40 14 290,00
159 531 300.2 S4 31/33 podélný 3,8 mm V/1 135 22 990,00
159 532 300.2 C4 25/27 příčný 3,9 x 40 mm D/2 135 24 990,00

DATA SKARTOVÁNA

D   TA
A

Skartace dat podporuje 
splnění GDPR

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

cashback.officerewardrr s.eu
**ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trenrr ds

Až Až

Zpět Zpět

1 750 Kč
Až

Zpět

800 Kč 265 Kč

Auto Feed
TeTT chnologie 

automatického 

podávání.

Šetří až 98 % ž času.

Vložit, zavřít, híí otovo.

TeTT chnologie Jam

free zabrarr ňuje

zaseknutí papíru

uvnitř skartovačkykk .

TeTT chnologie

pokročilého chlazení 

ventilátorem 

umožňuje skartovat 

až 3 ž krát delší dobu.

Mercurr ry™ PPrromomrrrr aaxx

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.

*Skar ptace dat po p jdporuje 
splnění GDPR

159 445 Auto+600X              29 300 Kč
159 444 Auto+300X              15 990 Kč 159 446 Mercury RSX1834         11 990 Kč

159 447 Mercury REX1323            8 990 Kč
y 159 448 Promax RSX1035             3 850 Kč

159 523 Promax RSX1538             9 950 Kč

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

DÁREK 
PŘI KOUPI 1 KUSU 
159529 NEBO 159530
Skartovačka 
DWS-805CD

DÁREK 
PŘI KOUPI 1 KUSU 
159531 NEBO 159532
Skartovačka 
DWS-1006CD

PŘI 
159
Ska
DWDW

PŘI
159
Ska
DWDWDW
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Řezačka kotoučová Dahle 507

Laminátor VISION G60

Speciální páska Pattex Power Tape

Vteřinové lepidlo Loctite 

Lepidlo Chemoprén 

Řezačka páková Dahle 533
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 • kapacita 6 listů 
• automatický přítlak v místě řezu • dva úhlové příložníky s dělením v mm 
• jednoduchá výměna řezací hlavy

odolná proti vodě a tlaku • šíře 50 mm 
• návin 10 m • všestranné použití • 
barva stříbrná

hmotnost 3 g • vteřinové lepidlo vhodné na všechny materiály 
mimo lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže • vysoká pev-
nost na pevných a hladkých plochách • gel - ideální na svislé 
plochy nestéká a nekape • VODĚODOLNÉ  

objem 50 ml • lepí většinu materiálů • Univerzál na pevné 
spoje • Extrém na zatěžované spoje 

moderní černý lesklý design • pro laminaci do formátu A3+ • pracovní šíře 335 mm • maximální tloušťka 
laminovací fólie 250 mic. • laminace za tepla i studena • technologie 6 válců, z toho 2 vyhřívané • nahřátí 
válců do 1 minuty • pohodlné intuitivní ovládání pro 3 typy laminace: dokumenty, foto a laminace za studena 
• rychlost laminování 1000 mm/min • snímací senzor automaticky rozpozná tloušťku fólie a nastaví rychlost 
laminace • energeticky úsporný režim • světelná signalizace připravenosti • zpětný chod • rozměry 160 x 520 
x 175 mm • hmotnost 5,1 kg • 100 ks fólií A4 80 mic zdarma          

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 12 listů • 
ruční přítlak s integrovanou ochranou prstů • natištěné jednotlivé DIN formáty • 
úhlové příložníky, dělení v cm • nastavitelný zadní doraz

KAPACITA

6 x 80 g/m2

440x211 mm

320 mm
Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 376 320 mm 440 x 211 mm 6 listů 890,00  699,00

KAPACITA

12 x 80 g/m2

450x285 mm

340 mm

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

Obj. kód Cena (Kč/ks)
402 140 6990,00 100 ks fólií ZDARMA 

až do 

mikronů mm/min

1 min.

250 1000
6x

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 223 118,00

návin 10 m

v-
lé

Obj. kód typ Cena (Kč/ks)
170 095 Originál 70,00
170 238 Power Flex Gel 80,00

Obj. kód typ Cena (Kč/ks)
170 083 Univerzál 50,00
170 084 Extrém 53,00

SLEVA 
20% !

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Bohemia Sekt 0,75 l

Děrovačka SAX 618
děruje až 65 listů najednou • robustní kovová konstrukce • ukazatel středu 
děrování • posuvný příložník na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • 
speciální mechanismus ušetří 50 % síly při děrování • záruka 10 letp

ukazatel středu 
děr 80 mm • 

a 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 013 černá 990,00
179 014 červená 990,00
179 015 modrá 990,00

až 65 listů

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Káva Tchibo Family mletá 100 g

m

L idl Ch

Power Flex Ge

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
Bohemia Sekt 0,75 l

DÁREK 
při koupi 3 kusů 
Persil 300 g

DÁREK 
při koupi 6 kusů 
Persil 300 g

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Persil 300 g

NOVINKA !
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Flash disk USB Apacer AH159 s krytkou
rozhraní USB 3.1 Gen 1  • hravý flash disk ve tvaru obláčku 
oživí nudnou pracovní plochu • gumová povrchová úprava 

y
ku

y

Obj. kód kapacita barva  Cena (Kč/ks)
402 141 8 GB modrá  199,00 Kč 
402 142 8 GB zelená  199,00 Kč 
402 143 16 GB modrá  229,00 Kč 
402 144 16 GB zelená  229,00 Kč 
402 145 32 GB modrá  369,00 Kč 
402 146 32 GB zelená  369,00 Kč 

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  1380,00

pevné 
váhy 
vaná 
ovina 

A CN

D B

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

SLEVA 
10% !

3+1 
ZDARMA!

Lepicí tyčinka Kores 20 g Sada popisovačů na bílé tabule

Zvýrazňovač Top Star 364 sada

Korekční strojek Scooter

Lepicí páska s mini odvíječem na prst

lepí papír a karton • vodou omyvatelné • obsahuje 
glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla 
• vyrobeno v ČR

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 4 ks: barva černá, modrá, zelená, červená + 
magnetická stírací houbička  • 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   

klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • vhodný 
i na faxový papír • ventilační uzávěr • stálo-
barevný pigmentový inkoust • nerozmazává 
se • rychleschnoucí   

šíře 4,2 mm • návin 8 m • jednorázový • umož-
ňuje okamžité přepsání • kolečka pro rychlou, 
stabilní korekturu • barevný mix 

lepicí páska s mini odvíječem na prst • s vroubko-
vaným ostřím pro hladké odříznutí pásky • ideální 
pro balení • šíře 19 mm • návin 10 m  

Obj. kód Cena (Kč/ks)
170 087 31,00  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 106 26,00  23,00

Obj. kód Cena (Kč/sada)
197 065 98,00  73,00

návin 10 m

dříznutí pásky • ideální 
 návin 10 m 

s))
0

ávin 10 m 

1–5 mm

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Bonbóny Halls

NOVINKA !

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
173 021 39,00

návin 8 m

SLEVA 
10%!

SLEVA 
10% !

SLEVA 
25% !

r
návin 

Obj. kód počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
194 929 4 barvy+houba   89,00    79,00
401 900 6 barev   85,00    76,00
401 901 10 barev 143,00  128,00

ný 
lo-
vá 

3  mm

2014 · 2016 · 2017

2018
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Kuličkové pero Line Automatická tužka Scratch 

Kuličkové pero Secure v dárkové krabičce

Kuličkové pero Ving Pastel

Gelové pero G2

Popisovač 8566 Permanent sada 4 + 1 ks zdarma

Popisovač 8559 stíratelný sada 4 + 1 ks zdarma

voděodolný, permanentní inkoust • kulatý 
vláknový hrot • šíře stopy 2,5 mm • 
inkoust na bázi alkoholu • ventilační uzá-
věry • na gumu, kůži, kovy, plasty 

vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero 
• stiskací mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • 50 ks v balení

tuha 0,5 mm • kovové tělo • vhodná pro reklamní potisk • 12 ks v balení  

vyměnitelná náplň F-typ 
Parker • modrý inkoust • 
stopa 0,7 mm • celokovové 
kuličkové pero • stiskací 
mechanismus • vhodné 
pro reklamní potisk • mix 
pastelových barev • 12 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

stíratelný, světlostálý • kulatý, vláknový hrot 
•  šíře stopy 2,5 mm • ventilační uzávěry • 
použití na bílé tabule, sklo, PVC, porcelán • 
skladujte ve vodorovné poloze 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
190 302 53,20

Obj. kód  Cena (Kč/bal.)
190 292 61,40

2,5 mm

2,5 mm

Zvýrazňovač 8552 sada 4 + 1 ks zdarma

klínový hrot • šíře stopy 1 - 4,6 mm • ven-
tilační uzávěry • vhodný i na faxový papír 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
190 312 59,30

1–4,6 mm

4+1 kus
ZDARMA !

• síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero
odné pro reklamní potisk • 50 ks v balení

 vhodná pro reklamní potisk • 12 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 741 černá 8,00
193 742 červená 8,00
193 743 modrá 8,00
193 744 zelená 8,00
193 745 žlutá 8,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 946 červená 21,00
192 944 stříbrná 21,0050ks

12ks

DÁREK 
při koupi 2 sad
Souprava kuličkového pera
a automatické tužky Zebra

DÁREK 
při koupi 12 kusů
 Kuličkové pero touch pen Prime

DÁREK 
při koupi 3 kusů
Gelové pero G2 MIKA

3 
Gelové pero G2
při koupi 
Gelové pero

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 667 černá 299,00

12ks

12ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 748 19,00

p

celokovové kuličkové pero s otočným mechanismem • vyměnitelná náplň 
typ F-Parker 0,7 mm • modrý inkoust • luxusní dárková krabička

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

DÁREK 
při koupi 12 kusů 
 Kuličkové pero touch pen Prime

DÁREK 
při koupi 50 kusů 
Kuličkové pero touch pen Leather
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DÁREK 
při koupi 16 balení
Zásobník Xpressnap stolní 

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Zásobník Tork S4 

DÁREK 
při koupi 12 kusů
Zásobník SmartOne 

Pohlcovač vlhkosti a zápachu Ceresit Ubrousky Xpressnap Premium

Pěnové mýdlo Tork pro zásobníky S4Toaletní papír SmartOne

Odpadkové pytle zatahovací Cif písek tekutý

Cleamen 131 na koberce  

revoluční systém pohlcování vzdušné vlhkosti a zápachu • stop plísním, srážením vodní páry, zatuchlému vzduchu, 
zničenému nábytku, alergiím a pocitu chladu • funguje bez elektrické energie • náhradní náplň obsahuje 2 tablety 
• životnost každé je cca 2 měsíce • náplně 3v1 pohlcují vlhkost, neutralizují zápach a zároveň provoní prostor   

bílé ubrousky z celulózy pro zásobníky Xpressnap (310404, 310405, 310562) • moderní, eko-
nomické a hygienické řešení díky vysoce efektivnímu systému dávkování • 8 balení v kartonu  

objem 1 l = 2500 dávek • jemné pěnové mýdlo • 
pro zásobník (310411) • při použití pěnového mýdla 
jedna dávka = umytí

rozměr 70 x 100 cm • objem 120 l • vyro-
beno z HDPE fólie 23 mic. • zatahovací pásek 
• 20 ks v balení  

do kuchyní, koupelen a WC • odstraňuje běžné nečistoty 
a mastnotu • nepoškozuje čištěný povrch • navrácení 
původního vzhledu

objem 1 l • nízkopěnivý prostředek určený  pro čištění 
koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetic-
kých vláken • výrobek je určen ke strojnímu i ručnímu 
čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy • podle 
úrovně znečištění nařeďte roztok a aplikujte extrakto-
rem • na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek 
pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli 
působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem • 
při ručním čištění je nutné dbát na důkladné vymytí 
přípravku čistou vodou a použít vysavač na mokré 
vysávání • pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny 
doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát 
proprat čistou vodou pomocí extraktoru         

dvouvrstvý recykl • dávkování po 1 útržku • rozměr útržku 13,4 x 18 cm • pro zásobníky toalet-
ního papíru SmartOne (310593, 310594)

Obj. kód druh  obsah  Cena (Kč/Ks)
216 100 komplet Aero přístroj a 1ks náplně 348,00  295,00
401 970 náplň 3v1 pro Aero relaxační levandule  2ks x 450g 267,00  253,00ggg

2
vrstvy

Obj. kód typ  provedení  rozměr (cm)  množství  Cena (Kč/bal.)
310 407 Premium 2vrstvé 21,6 x 16,5 1000 ks 209,00

1000 ks 
21,6x16,5cm

Místo pro vaši reklamu
p
ZMísto pro vaaši reklamuaši rrekekllamu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 412 245,00

2 500 dávek 

p
Z

2
vrstvy

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

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
401 570 černá 107,00  89,00
401 571 modrá 107,00  89,00
401 572 žlutá 107,00  89,00
401 573 oranžová 107,00  89,00
401 574 transparentní 107,00  89,00

p
alení• 20 ks v baalení 

,, ,,
ní 107,00,107 00107 00  89,00,

120 l

ZATAHOVACÍ 
PYTEL

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 627 108,00  89,00

Obj. kód obsah  typ  Cena (Kč/Ks)
212 032 500 ml Citrus 59,00  49,00
400 640 500 ml Bílý 59,00  49,00

Krystal leštěnka na nábytek
objem 750 ml • velmi šetrně ošetřuje všechny druhy nábytku • 
zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva a laminátových desek 
• dodává povrchům vysoký lesk  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 589 73,00  59,00

SLEVA 
17% !

SLEVA 
15%!

SLEVA 
17% !

SLEVA 
17%!

SLEVA 
17%!



OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES A VYUŽIJTE SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

pracuje v propojení s počítačem prostřednictvím USB portu • přímý termální tisk na štítky předem daného for-
mátu na roli • šířka štítku až 60 mm • vkládání loga a fotografií • 17 typů štítků • 41 šablon • tisk čárových 
kódů • tisk více kopií • náhled na štítek před tiskem • paměť vybraných štítků • variabilní počet řádků tisku 
• síťový adaptér součástí dodávky • CD se softwarem v češtině součástí dodávky • rychlost tisku 51 štítků 
za minutu • tiskové rozlišení 300 dpi • možnost volby z několika jazyků • manuál ve 4 jazycích • hmotnost 
630 g • rozměry 133 x 127 x 185 mm

stolní kalkulátor • velký  8mi místný displej • 
standardní funkce • výpočet marže • 4-tlačítková 
paměť • napájení duální solární/bateriové • hmot-
nost 115 g • rozměry 147 x 106,5 x 29 mm  

Výrobky značky BROTHER

Při jednorázovém nákupu výrobků značky BROTHER 
v hodnotě 8 000,- Kč bez DPH obdržíte 

ROČNÍ DÁLNIČNÍ ZNÁMKU 2019  ZDARMA

Brother - tonery, inkousty, pásky, štítkovače, tiskárny

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

CRG045H BK 138426 LBP  611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, MFP635Cx černá 2800 str. 1414,00
CRG045H C 138427 LBP  611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, MFP635Cx modrá 2200 str. 1414,00
CRG045H M 138428 LBP  611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, MFP635Cx červená 2200 str. 1414,00
CRG045H Y 138429 LBP  611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, MFP635Cx žlutá 2200 str. 1414,00
CRG046H BK 138434 LBP 653Cdw, 654Cx, MFP735Cx černá 6300 str. 2704,00
CRG046H C 138435 LBP 653Cdw, 654Cx, MFP735Cx modrá 5000 str. 2704,00
CRG046H M 138436 LBP 653Cdw, 654Cx, MFP735Cx červená 5000 str. 2704,00
CRG046H Y 138437 LBP 653Cdw, 654Cx, MFP735Cx žlutá 5000 str. 2704,00

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

CF217A 138438 LaserJet Pro M102, M130, M132, M134 černá 1600 str. 1100,00
CF230A 138439 LaserJet Pro M203, M227 černá 1600 str. 1281,00
CF230X 138440 LaserJet Pro M203, M227 černá 3500 str. 1717,00
CC505XD 138441 Laserjet P2050, P2055 černá 2x6500 str. 2323,00

CE285AD 138443 Laserjet P1002, 1100, 1102, 1103, 1104, 
1106, 1108,  M1130, 1132, 1136,  1210, 1212 černá 2x1600 str. 1433,00

CE278AD 138444 Laserjet P1566, 1601 černá 2x2100 str. 1433,00
CF279A JUMBO 138448 Laserjet Pro M12, M26 černá 2000 str.    830,00

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

44973536 138450 C301, C321, MC332, MC342 černá 2200 str.   664,00
44973535 138451 C301, C321, MC332, MC342 modrá 1500 str.   664,00
44973534 138452 C301, C321, MC332, MC342 červená 1500 str.   664,00
44973533 138453 C301, C321, MC332, MC342 žlutá 1500 str.   664,00
45807106 138454 B 412, 432, 512, MB 472, 492 dn, 562 černá 7000 str. 1233,00

CANON - kazety pro laserové tiskárny

HEWLETT PACKARD - kazety pro laserové tiskárny

OKI - kazety pro laserové tiskárny

NOVINKYNOVINKY od Armoru

Tonery Armor - DÁREK ZDARMAŠtítkovač LabelWriter 450

Kalkulátor MX-8B

Ke každému laserovému 

toneru ARMOR 
od nás obdržíte 

MEDOVÝ MINI MIX 180 g 
(brusinka, rakytník, 
borůvka v medu) zdarma

A

85 mm

di
tla

mm

isplej • 
ačítková 
• hmot-
m 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 038 3390,00  2712,00

štítků/min

51 úspora
energie

Rychlejší štítkování.
Snadnější vyřízení poštovních zásilek. 

Moderní vzhled.

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 174 148,00

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

SLEVA 
20%!

NOVINKA !


