
Prvního bílého tygra chytil mahárádža Martand Singh v 50. letech 
20. století v indickém státě Madhjapradéš.
Bílé zbarvení je recesivní mutace, která byla v přírodě zdokumentována jen u indických tygrů. 
Odhaduje se, že zhruba na 15 000 běžně zbarvených indických tygrů připadá jeden bílý tygr. 
Je zmiňován i výskyt bílých tygrů v populaci tygra ussurijského, to však nebylo dosud vědecky 
prokázáno. Bílí tygři ussurijští chovaní v zajetí nejsou čistokrevní, jelikož v sobě nesou geny 
indických tygrů. Zbarvení je způsobeno recesivním genem, nejde tedy o albinismus.
Za jednu noc je tygr schopen zkonzumovat více než 30 kg masa. 
Umí dobře plavat, uloví i středně velkého krokodýla. 
V Česku úspěšně chová bílé tygry od roku 1994 ZOO Liberec. Dne 1. července 2012 se 
zde narodili dva samci a samice. Od roku 2013 chová bílé tygry také ZOO Dvorec.

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

VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

OBJEDNÁVKA nad 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Mýdlo v krabičce s vánočním motivem 40 g - 421 533

  Ferrero Rocher pralinky 50 g - 421 496  / Adventní svíčky 4 ks - 421 400

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

BJEDNÁVKA nad 2000 Kč b DPHÁ

ÁVKA d 4000 Kč

d 70000 Kč bez DPH -7000 Kč

zde narodili dva samci a samice. Od roku 201

V d 100000 Kč bez DPH -0000 Kč

PODZIMNÍ NABÍDKA
1. 10. - 31. 12. 2019

 FeFerrrrerero o oRoRochchch

b DPH výběr z dárkkůůů::
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MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!
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Kopírovací papír Image Business
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • nabízí 
příznivý poměr kvality a ceny • doporučován pro tisk 
prezentací • barevné tisky • vícenákladové tisky • 
duplexní tisky • PEFC certifikace •  5 balíků v krabici

A4

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

mage Business
ení • nabízí 
ován p
dové ti
alíků v 

nabízí 
pro tisk 
isky • 
krabici

A4

Kopírovací papír Image Impact
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • vysoce 
kvalitní papír pro všechny typy laserových 
a inkoustových tiskáren, multifunkčních kopírek 
a digitálních tiskáren • barevné tisky - vynikající 
kvalita barev • vícenákladové tisky • duplexní 
tisky • FSC certifikace • excelentní průchodnost 
stroji • papír je vyráběn ekologickou technologií 
Triotec • vysoká bělost • 5 balíků v krabici

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

A4

COPYLASER

COPYLASER

INKJET FAX

INKJET FAX

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

DUPLEX

e Impact
e
h 
k 
cí 
ní 
t 
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Impact

A4

Set keramických nožů 3 ks LAMART

Zubní kartáček ORAL B Vitality

Autodráha Race BUDDY TOYS

obj. č.  421 423

obj. č. 421 429

obj. č. 421 581

velmi ostrá keramická čepel a ergonomická nerezová rukojeť 
pro maximální účinek a bezpečné užití • délka čepele nožů: 
7,5 cm; 10cm a 12,5cm, délka celého nože 19 cm; 21,5 cm 
a 25 cm • vhodné do myčky • dárková magnetická kra-
bička v exkluzivní černé barvě s polstrováním 

elektrický zubní kartáček se 7.600 oscilacemi za minutu 
nabízí dokonalé čistění zubů a odstraňování zubního plaku • 
jeho kartáčková hlava se přizpůsobí každému jednotlivému 
zubu • zabudovaný časovač v rukojeti vám pomůže čistit si 
zuby celé 2 minuty 

autodráha délka 260 cm, měřítko 1/43 • analogový 
autodráhový systém • autíčka jsou vybavena silným 
magnetem • napájeno síťovým adaptérem • ovladač 
s Turbem • vhodné pro děti od 6 let

Zubní kartáčekk OR

ý

Autodráha Race BUDDY 

o

au
au
m
s 

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

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
183 513 černá 130,00  69,90
183 512 modrá 130,00  69,90
183 514 bordo 130,00  69,90

Obj. kód barva Cena (Kč/Ks)
183 357 černá 110,00  59,90
183 356 modrá 110,00  59,90
183 358 bordo 110,00  59,90

Denní diář David balacron A5 Týdenní diář Oskar balacron A5 

,130,00,130 00130 00  69,90,,, 1883 18

SKVĚLÁ 
CENA!

SKVĚLÁ 
CENA!

Tonery Armor - DÁREK ZDARMA
Ke 3 kusům laserových

tonerů ARMOR 
od nás obdržíte 

Bohemia Sekt 
0,7 l zdarma

výjimečný pracovní kalendář s česko - slovensko - polskou jazykovou mutací • tabulkový kalendář 2020 a 2021 
• roční přehled 2020 (vše CZ/SK/PL) • místo na poznámky tabulkový přehled 3 měsíců • měsíční fáze • roční 
období • letní a zimní čas • státní svátky • ostatní svátky a významné dny (vše CZ/SK/PL) • rozměr: 320x140 mm 

formát A4 • kvalitní, silný 
obal na dokumenty • poly-
propylen 180 mic. • multiper-
forace • rozšířená kapsa • 
kapacita 15 mm dokumentů 
• 10 ks v balení

Stolní kalendář pracovní

SLEVA 
20%!

a významné dny (vše CZ/SK/PL) • rozměr: 320x140 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 216 14,00  11,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 223 60,00  39,00

10 ks

10–15 mm

Euroobal na katalogy PP

DARMA

PŘI KOUPI 12 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 

PŘI KOUPI 10 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU 
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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

pro formát A4 • rozměry 330 x 260 x 75/100 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

rozměry lístků 83 x 83 mm • výška 7,5 cm • 
volné lístky

rozměry 51 x 51 mm • 250 lístků • mix 
neonových barev 

rozměr 38 x 38 mm • šipky • plastové 
transparentní tělo s papírovým štítkem 
• popisovatelné • přemístitelné • 2 x 
10 záložek v balení  

Samolepicí bloky R-330 6SS

Archivační krabice barevná 

Záložky samolepicí extra pevné

Krabička s papírovými lístky

Samolepicí bloček neon mix mini 

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ 
„Z“ • vhodné pro zásobníky na Z bločky • 
6 bločků po 90 lístcích

76 mm 76 mm 6 x 90 
lístků

Obj. kód barevné provedení Cena (Kč/bal.)
119 313 oranžová, růžová, modrá 298,00
119 314 červená, zelená, modrá 298,00
401 999 žlutá, fuchsiová, zelená 298,00
119 521 modrá, zelená, červená 298,00

119 313

119
 31

4

SUPER
L E P Í C Í

3333333333333333

401 999 119 521

76 mm 76 m 6 x 90
stků

mm 6mm 6
líst

DÁREK 
při koupi 2 balení  
Kartáč proti zamotávání 
vlasů 

DÁREK 
při koupi 25 kusů (jednoho typu)
Jar pěna na nádobí 350 ml 

luxusní kroužkový diář inspi-
rován něžností a elegancí 
baletu • desky jsou vyrobeny 
z velice jemného a na dotek 
příjemného materiálu připo-
mínajícího kůži • zavírání 
na gumičku • elastické 
poutko na tužku • Obsah: 
kalendář 2020 • týden na 2 
strany • záložka/pravítko 
• úkolovník • kontakty • 
krajové výřezy • linkovaný 
papír bílý • linkovaný papír 
barevný      

Diář FILOFAX Domino Soft   

barevný     

SLEVA 
15%!

SLEVA 
15%!

SLEVA 
15%!

25ks

Obj. kód barva  šíře (mm) Cena (Kč/Ks)
120 004 černá 75 21,00
120 005 červená 75 21,00
120 006 modrá 75 21,00
120 007 zelená 75 21,00
120 003 bílá 75 21,00
401 493 černá 100 37,00
401 494 červená 100 37,00
401 495 modrá 100 37,00
401 496 zelená 100 37,00
401 497 bílá 100 37,00

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
118 035 krabička s bílou náplní 63,00  53,00
118 036 krabička s barevnou náplní 66,00  56,00
118 037 náplň - bílá 40,00  34,00
118 038 náplň - barevná 49,00  41,00

lístky

49,00 41,0049,00,   41,00,

7,5 cm

Plastová krabička

83 mm83  mm

51 mm 51 mm

250
lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 241 žlutá mix 29,00  24,50
401 244 zelená mix 29,00  24,50
401 242 modrá mix 29,00  24,50
401 243 růžová mix 29,00  24,50

38 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 489 zelená + modrá 39,00  33,00
129 490 žlutá + červená 39,00  33,00
129 491 růžová + modrá 39,00  33,00,,

pevné

Obj. kód barva  typ rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
402 339 pastel. růžová kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 340 pastel. modrá kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 341 pastel. zelená kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 342 pastel. hnědá kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 343 pastel. fi alová kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 344 pastel. žlutá kapesní 145 x 117 x 34 499,00
402 345 pastel. růžová osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 346 pastel. modrá osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 347 pastel. zelená osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 348 pastel. hnědá osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 349 pastel. fi alová osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 350 pastel. žlutá osobní 190 x 133 x 35 599,00
402 351 pastel. růžová A5 235 x 190 x 40 799,00
402 352 pastel. modrá A5 235 x 190 x 40 799,00
402 353 pastel. zelená A5 235 x 190 x 40 799,00
402 354 pastel. hnědá A5 235 x 190 x 40 799,00
402 355 pastel. fi alová A5 235 x 190 x 40 799,00
402 356 pastel. žlutá A5 235 x 190 x 40 799,00

NOVINKA !

ppp

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

Samolepicí bloček 360°

76 mm

76 mm

100
lístků

 100 lísttků 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 690 oranžová 15,00  12,50
401 691 zelená 15,00  12,50
401 692 modrá 15,00  12,50
401 693 růžová 15,00  12,50

SLEVA 
15%!



VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

formát A4 • provedení imitace černá kůže • obšité • mechanika-klip • 
uzavíratelné zipem • poznámkový blok A4 • kalkulátor • hřbet 35 mm 
• kapsa na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD • úchyty 
na psací potřeby • barva černá

formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité • čtyřkrouž-
ková mechanika • uzavíratelné zipem • poznámkový blok A4 
• hřbet 50 mm • kapsa na kreditní karty a doklady • vložky 
na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

www.partner4offi ce.czPodzim 2019 str. 4/5

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 003 490,00  416,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 904 462,00  392,00

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Elektrický mlýnek na koření Lamart

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Tankovací karta 
Benzina 500 Kč 

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

kvalitní páková řezačka pro kancelář i školu • stabilní kovový stůl s neklouzavými 
pryžovými patkami • samo-ostřící vysoce kvalitní nože Solingen pro stálou kvalitu 
řezu • horní nůž s ocelovým zpevněním zaručuje přesnost řezu • určeno pro více 
druhů materiálů: papír, karton, textil, fotografie a fólie • vyměnitelný horní i spodní 
nůž - lze brousit  • ruční přítlak s integrovanou ochranou prstů • natištěné uhly 
a DIN formáty • dva příložníky s dělením v mm a nastavitelným zadním dorazem 
• ergonomicky tvarovaná rukojeť • praktické úchyty pro přenos • vyrobeno v ČR

KAPACITA KAPACITA

8 x 80 g/m2 25 x 80 g/m2

440 x 211 mm 450 x 285 mm

320 mm 340 mm

450 x 285 mm

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 376 320 mm 440 x 211 mm 8 listů 890,00 Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)

402 357 340 mm 450 x 285 mm 25 listů 3990,00

Konferenční desky A4 Exclusive Beta

Řezačka kotoučová Dahle 507 Řezačka paková Dahle 560

Konferenční desky A4 Boston

SLEVA 
15%!

SLEVA 
15%!

Skartovačka Kobra 245/ 300.2Skartovačka Kobra 245/ 300.2
Skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří nebo úřadu

• šíře vstupu 245 mm (typy 245), 
 310 mm (typy 300)
•  dotykový ovladací panel (typy 245)
•  typ 245 S4 SF - SUPER FAST skartuje list A4  
 za 2 sekundy
• systém „Energy Smart“ pohotovostní režim  
 úspory energie ve stavu „stand-by“
•  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  
 koše nebo otevřených dvířkách
•  optický ukazatel naplnění odpadního koše
•  objem koše 40 l (typy 245), 135 l (typy 300)
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
•  doživotní záruka na řezné nože (typy 245)
• záruka 5 let na řezné nože (typy 300)
  

Obj. kód typ počet listů 70g typ řezu stupeň utajení Objem koše(l)  Cena (Kč/Ks)
159 344 245 S4 SF 14/66 podélný 3,8 mm V/1 40 10 690,00
159 394 245 S4 25/27 podélný 3,8 mm V/1 40 13 790,00
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

DÁREK 
PŘI KOUPI 1 KUSU 
159 344 NEBO 159 394
Sada fondue 23 ks 
Lamart

DÁREK 
PŘI KOUPI 1 KUSU 
159 531 NEBO 159 532
Espresso Sencor 
SES 1710BK

PŘI
159
Sad
Lam

PŘ
5

Es
E

94
P
15
Es
SE

532
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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

vhodná do kanceláří k psacímu stolu • příčný řez 4 x 36 mm • šíře vstupu 230 mm • kapacita skartace 10 
listů 80 g • skartace kancelářských a sešívacích sponek • příležitostná skartace kreditních karet a CD • objem 
odpadní nádoby 28 l • integrovaná světelná závora s automatickou funkcí spuštění/zastavení • komfortní funkce 
obousměrného chodu pro ruční řízení • optický indikátor vytížení přístroje s funkcí automatického zpětného chodu 
• elektronický ukazatel naplněnosti nádoby na odpad • automatické zastavení motoru • dvě samostatné řezné 
jednotky a nádoby na odpad • energeticky úsporný standby režim • kolečka pro lepší mobilitu přístroje • stupeň 
utajení: P-4/T-4/E-3, dle NBÚ: 2 • rozměry 570 x 375 x 280 mm

pohodlný skartovač s automatickým podavačem až na 80 listů • ideální pro menší kancelář • přičný řez 4,3 x 
10 mm • šíře vstupu 222 mm • kapacita skartace 8 listů 80 g• rychlost skartace 5m/min. • skartace kancelář-
ských a sešívacích sponek  • objem odpadní nádoby 17 l • bez nutnosti mazání a údržby • integrovaná funkce 
pro automatický stop/start motoru pro bezpečné používání • komfortní zpětný chod • automatické zastavení 
motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek • stupeň utajení: P-4/T-4/E-3, dle NBÚ: 1 • rozměry 
502 x 331 x 218 mm 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Tankovací karta 
Benzina 500 Kč 

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Tankovací karta 
Benzina 1000 Kč 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 706 5290,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 358 5990,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 396 2 790,00  2 371,00

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

28 l 4 x 36 
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

 8 ks

17 l 4,3 x 10  
mm

Příště to 

OZNAČTE

Kupte 5 ks 
libovolných TZe pásek                      
a získejte ZDARMA 
štítkovač PT-E110VP                    
(baleno v kufru s napájecím adaptérem)                    
Platnost akce do 30. 11. 2019 
nebo do rozdání všech dárků.

Kalkulátor SEC-355 Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22084

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

SLEVA 
20% !

SLEVA 
15% !

stolní kalkulátor • velký 8-mi místný displej • výpočet 
procent • výpočet odmocniny • označení 3 číslicové 
čárky • 3 tlačítková paměť • plastiková tlačítka • 
nezávislá paměť • napájení duální solární/bateriové • 
hmotnost 100 g • rozměry 140 x 106 x 30 mm

vhodná pro domácí použití nebo malou kancelář • příčný řez 4 x 45 mm • šíře vstupu 226 mm • kapacita 
skartace 8 listů 80 g • skartace kancelářských a sešívacích sponek • příležitostná skartace kreditních karet 
a CD • objem odpadní nádoby 25 l • praktická funkce automatického spuštění a zastavení • komfortní funkce 
obousměrného chodu pro ruční řízení • automatické zastavení motoru • dvě samostatné řezné jednotky a nádoby 
na odpad • snímatelná horní část pro jednoduché vyprazdňování nádoby na odpad • stupeň utajení: P-3/T-3/E-2, 
dle NBÚ: 2 • rozměry 420 x 345 x 250 mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

8 ks

25 l 4 x 45 
mm

Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22114 Skartovačka Dahle ShredMATIC® 35080



Obj. kód barva  typ Cena (Kč/Ks)
170 194 černá 39 119,00    95,00
172 042 červená 39 119,00    95,00
172 043 modrá 39 119,00    95,00
170 197 černá 49  159,00  127,00
172 048 červená  49 159,00  127,00
172 049 modrá  49 159,00  127,00
  

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT
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lepí papír a karton • vodou 
omyvatelné • obsahuje glyce-
rin, nevysychá • neobsahuje 
rozpouštědla • vyrobeno v ČR

Lepicí tyčinka KoresNůžky titanové
Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
170 086 15g 26,00
170 087 20g 31,00

Jednoho druhu

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

odvíječem • neviditelná na  většině kancelářských papírů • ideální 

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

krystalicky čirá páska s  ručním 

plastovým odvíječem • odolná 

proti stárnutí • extra silná na lepení, 

balení, etiketování a opravy 

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

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

držící na většině povrchů • ideální pro práci s fotografi emi 

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

DÁREK 
při koupi 4 kusů 
Vonná svíčka 
v plechové krabičce

DÁREK 
při koupi 6 kusů 
Tic Tac

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
 Lepidlo Glue sitck 8 g, 2 ks  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
176 001 67,00

návin 6,3 m

oboustrannápopisovatelná oboustranná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 059 37,00

návin 7,5 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 053 39,00

při ko
Lepidlo
př
L

návin 7,5 m

návin 12 m • váleček na  hrotu zaručuje lehký posun pásky s  přesným 

namířením na  korekci, což je základní potřeba uživatele • obousměrná 

korekce vhodná i pro leváky • fl exibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci 

přizpůsobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití  

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

plástve na trvalých páskách umožňuje silné a hladké lepení 

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

fotografi e, apod.    

profesionální titanové nůžky špičkové 

kvality • plastová madla s gumovým 

vnitřkem pro příjemné držení

děruje až 15 listů najednou • kovová • protiskluzová úchopová 

část • ukazatel středu děrování • posuvný příložník na formáty 

A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

sešije až 25 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • typ SAX 39 hloubka 

vkládání 50 mm, typ SAX 49 hloubka vlkádání 65 mm • 

kombinace kovu a  plastu • spodní část sešívačky vybavena 

pryží pro ochranu nábytku a  zvýšení stability při sešívání • 

otevřené, uzavřené i nástěnkové sešívání • záruka 10 let

Obj. kód typ  šíře    Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 98,00
172 075 strojek 6 mm 98,00
172 076 náplň  4,2 mm 67,00
172 077 náplň 6 mm 67,00

návin 12 m

vatele • obousměrná

ňuje hladkou aplikaci 

dlo

))

je hladkou aplikaci 

ouhodobé využití  

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    O
bousměrná korekce

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

návin 16 m

pnáplňpp fotografi e, apod.   
,
,86,00,

Struktura včelí plástve

Korekční strojek Pritt Refill Roller Lepicí strojek Pritt

Děrovačka SAX 318 Design Sešívačka SAX 39/49

DÁREK 
při koupi 5 kusů 
Šampon Schauma 
Power Volume

sů 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 193 černá 199,00  159,00
172 040 červená 199,00  159,00
172 041 modrá 199,00  159,00

vá

áty

9,00,9 009 00  159,00,
9,00,9 009 00  159,00,

až 15 listů

24/6, 26/6
až 25 listů

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
170 352 17,5 cm 7,5 cm 59,00
170 353 21 cm 9 cm 65,00

nůžky špičkové 

ad

né

dla s gumovým 

é držení

SLEVA 
20%!

SLEVA 
20%!

NOVINKA !



OOOBBBBBBJJJJJJJEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVVVVKKKKYYYYYYY  NNNNNAAAAAA
www.partner4offi ce.cz fice.cz

800 136 328

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

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

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

Spolu dáváme 
  nápadům tvář

Obj. kód provedení Cena (Kč/sada)
402 359 Basic 129,00
402 360 Pastel 129,00

Popisovač 8566 Permanent sada 4 + 1 ks zdarma

Pilot FriXion Fineliner sada 4 ks Trojbox

Popisovač 8559 stíratelný sada 4 + 1 ks zdarma

voděodolný, permanentní inkoust • kulatý vlák-
nový hrot • šíře stopy 2,5 mm • inkoust na bázi 
alkoholu • ventilační uzávěry • na gumu, kůži, 
kovy, plasty 

objem 2 l • funkce udržování teploty po dobu 30 min 
• ohřev vody na zvolenou teplotu: 50-70-80-90-100 °C 
• filtr pro zachycení nečistot a usazenin • oboustranný 
vodoznak • uskladnění síťového kabelu v podstavci • 
vnitřní LED osvětlení • topné dno z nerezové oceli se 
zakrytou topnou spirálou • snadné otevírání víka stisknu-
tím tlačítka • ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody 
• automatické vypnutí po sejmutí ze základny

první gumovací liner • pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon • Ideální 
do školy, kanceláře i na doma • průměr hrotu: 1,3 mm • šířka stopy: 0,45 mm • 
termosenzitivní inkoust stejně jako u ostatních produktů z rodiny Pilot FriXion • odolný 
polyacetalový hrot • guma integrovaná v zakončení víčka • pohodlná úchopová 
část • obal sady lze využít i jako stojánek • píše podle barvy zakončení víčka • 
provedení Basic: barva černá, červená, modrá, zelená • provedení Pastel: barva sv. 
zelená, sv.modrá, růžová, fialová 

elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný 
do kanceláří • rozměry 35 x 29,5 x 26,5 cm  

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

vodyy

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 • ventilační 
uzávěry • vhodný i na faxový papír 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
190 312 59,30

1–4,6 mm

4+1 kus ZDARMA !

DÁREK 
při koupi 16 balení (2 kartony) 
Zásobník Xpressnap stolní šedý

DÁREK 
při koupi 6 kusů
Zásobník Tork na pěnové mýdlo

Ubrousky Xpressnap Premium

Pěnové mýdlo Tork 

Varná konvice Sencor s termoregulací

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

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
př
ZáMísto pro vaaši reklamuaši rrekekllamu

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 361 bílá 890,00
402 362 modrá 890,00
402 363 fi alová 890,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 412 245,00

2 500 dávek 

SLEVA 
20%!

NOVINKA !

NOVINKA !

A

B

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

C

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



NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP, 
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT

Baterie alkalické Varta LONGLIFE PowerŽidle NEXT PDH ALU

Komfortní ergonomické křeslo

alkalické baterie (alkali-mangan) • spolehlivá 
energie pro přístroje s vysokou spotřebou energie 
jako jsou např. hračky, PC příslušenství, svítilny, 
fotoaparáty, blesky, přehrávače •  12 ks v balení

moderní kancelářská židle pro široké použití • splňuje veškeré 
požadavky pro plnohodnotné sezení • opěrák s šedou síťovinou 
a výškově nastavitelnou bederní výztuhou • na sedáku použita stu-
dená pěna vstřikovaná do formy • barva sedáku černá • prošívané 
čalounění pro zvýraznění elegantního tvaru • synchronní mechanis-
mus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku 
a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého 
rozsahu při práci s počítačem, současně předchází trvalému static-
kému napětí svalů častou změnou polohy těla, aktivním posezem 
při práci s počítačem • výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy 
• leštěná aluminiová báze • kolečka o průměru 65 mm s nízkým 
valivým odporem • výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky 
s měkkou dotykovou plochou • nosnost: 130 kg       

ergonomické křeslo s měkkou výplní a vysoce kvalitním potahem z PU kůže a PVC přináší dokonalou oporu pro 
každou část těla • sklon opěráku lze nastavit až do úhlu 180 stupňů s možnosti aretace • houpací mechanismus 
lze využívat bez ohledu na to, jaký sklon opěráku máte zrovna nastavený • velmi kvalitní pěnová výplň je obsažena 
v opěradle a v sedáku, takže křeslo efektivně chrání před únavou a můžete v něm sedět dlouhé hodiny • vysoce 
kvalitní povrch z PU kůže a PVC je příjemný na dotek, velmi pohodlný a navíc jej můžete snadno vyčistit •  vysoce 
kvalitní plynový píst Class-4 • nosnost 150 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 364 3845,00

šker
vino
a stu
ívan
hanis
edák
aléh
static
ezem
hlav
zkým
ručk

ré 
ou 
u-
né 
s-

ku 
o 
c-
m 
vy 
m 
ky 

A CN

D B

A: 113-130 cm
B: 66 cm
C: 51 cm
D: 41-53 cm
N: 130 kg

Clin na okna

Cif písek tekutý
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model C1-K

model C2-K

výškově nastavitelné područky - nahoru, dolů 
a do stran • dva odnímatelné polštářky - záhlavní 
a bederní • vysoce odolný pěti ramenný ocelový kříž 
• polyuretanová kolečka o průměru 50 mm 

výškově nastavitelné područky - nahoru a dolů • 
jeden odnímatelný polštářek - záhlavní  • vysoce 
odolný pěti ramenný nylonový kříž • nylonová 
kolečka o průměru 60 mm  

čisticí prostředek s alkoholem na okna a rámy
 

A CN

D B

A: 124-131 cm
B: 69 cm
C: 56,5 cm
D: 50-58 cm
N: 150 kg

A CN

D B

A: 135,5-143 cm
B: 74 cm
C: 54  cm
D: 48-56 cm
N: 150 kg

Obj. kód objem typ Cena (Kč/Ks)
216 088 500 ml sprej 55,00  44,00
402 220 750 ml láhev 55,00  44,00

Obj. kód typ Cena (Kč/Ks)
212 032 Citrus 59,00  47,00
400 640 Bílý 59,00  47,00

Obj. kód typ Cena (Kč/bal.)
402 184 LR03-AAA (1,5V) 138,00
402 185 LR06-AA (1,5V) 138,00

NOVINKA !

,
ky - záhlavní 
ý ocelový kříž 
mm

A
A: 135,5-143 cm
B: 74 cm
C: 54  cm
D: 48 56 cmD: 48-56 cm
N: 150 kg

Cleamen 105 neutralizátor a osvěžovač
objem 400 ml • neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač • účinně rozkládá pachy 
a zanechává luxusní vůni • používá se ve spreji rozprašováním na stěny, nábytek (i dře-
věný ), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie • produkt  se zcela odpaří a nezanechává 
zbytky ani skvrny

Obj. kód druh  objem  Cena (Kč/Ks)
219 245 modrý na keramiku 750 ml 39,00  33,00
219 576 zelený na keramiku s ochranou 750 ml 41,00  35,00
219 578 růžový na keramiku a nerez 750 ml 39,00  33,00

NOVINKA !

Krystal WC čistič

objem 750 ml • modrý a zelený s obsahem kyseliny chlorovodíkové, 
růžový s obsahem kyseliny amidosulfonové • působí NAD i POD vodní 
hladinou • odstraní špínu i vodní kámen • dokonalá dezinfekce • 
příjemná parfemace

LONGLIFE Power

Výhodné balení!

12ks

objem 500 ml • do kuchyní, koupelen a WC • odstraňuje 
běžné nečistoty a mastnotu • nepoškozuje čištěný povrch • 
navrácení původního vzhledu 

NOVINKA !

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 367 99,00

SLEVA 
20%!

SLEVA 
20%!

Obj. kód model berva Cena (Kč/Ks)
402 365 C1-K červená 3590,00
402 366 C2-K černá 4790,00

SLEVA 
15%!



Kuličkové pero Delta B Kuličkové pero Epsilon B

Souprava Ocelot BR

 18900Cena 
(Kč/sada)

souprava celokovového kuličkového pera a  rolleru 

v  elegantním šedém designu • kuličkové pero s  otočným 

mechanismem • roller s  víčkem • vyměnitelná náplň typ 

F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) • Ceramic 0,5 mm (roller) 

• modrý inkoust • luxusní dárková krabička   

Obj. kód 193 773

DÁREK 
při koupi 2 sad
Kuličkové pero Newspaper 
v krabičce
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 13900Cena 
(Kč/sada)

Gelové pero EnerGel BL2007Gelové pero EnerGel BL2007
elegantní celokovové provedení • vyměnitelná náplň 

• rychleschnoucí černý inkoust • šíře stopy 0,7 mm • 

otočný mechanismus • baleno v  luxusní krabičce • 

vhodné pro reklamní potisk nebo laser • označte 

elegantní pero například jménem

celokovové provedení • barva těla hnědo - stříbrná 

• vyměnitelná náplň typ F Parker • modrý inkoust 

• stopa 0,7 mm • otočný mechanismus • luxusní 

dárková krabička  

celokovové provedení • barva těla šedo - zlatá • 

vyměnitelná náplň typ F Parker • modrý inkoust • 

stopa 0,7 mm • otočný mechanismus • luxusní dárková 

krabička 

Obj. kód 402 012
Obj. kód 402 368
Obj. kód 402 013
Obj. kód 402 369
Obj. kód 402 014
Obj. kód 402 015
Obj. kód 402 370
Obj. kód 402 016
 

Obj. kód 193 066 Obj. kód 193 069

Gelové pero EnerGel BL407
celokovové provedení • vyměnitelná náplň • rychleschnoucí 

energelová náplň • černý inkoust • stopa 0,7 mm • stiskací 

mechanismus • dárková krabička   

Obj. kód 199 467 
Obj. kód 402 371 
Obj. kód 402 372 
Obj. kód 402 373
Obj. kód 402 374
Obj. kód 402 375 
Obj. kód 199 468 
Obj. kód 198 066 

 19000Cena 
(Kč/sada)

 13900Cena 
(Kč/sada)

Souprava Alfa BR

 23900Cena 
(Kč/sada)

souprava celokovového kuličkového pera a  rolleru 

v  elegantním stříbrném designu • kuličkové pero 

s otočným mechanismem • roller s víčkem • vyměnitelná 

náplň typ F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) • Ceramic 

0,5 mm (roller) • modrý inkoust • luxusní dárková krabička  

Obj. kód 193 058

 39900Cena 
(Kč/sada)

DÁREK 
při koupi 2 sad
Kuličkové pero Graffiti 
v krabičce

Inspirujte se naší nabídkou ddárkovvýchh ppředdmměětů a udělejte radost svým obbchoodnníímm partnnerrůůmm či zaamměsstnnancůům.

SUPER 

PÍŠE

SUPER 

PÍŠE
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ŘADA oxyLadyŘADA oxyLady

ŘADA PASTELINIŘADA PASTELINI

Variace čajů Basilur Orient 

KOSMETICKÁ TAŠKA MALÁ    • vhodná na uspořádání drobných předmětů v kabelce • zapínání na zip • materiál 100% polyester • rozměry 16 x 10 x 5,5 cm
KOSMETICKÁ TAŠKA PLOCHÁ    • vhodná na uspořádání drobných předmětů v kabelce • zapínání na zip • materiál 100% polyester • rozměry 21 x 14,5 x 1 cm
PENĚŽENKA MALÁ     • uvnitř je 6 menších kapes na věrnostní karty, 3 oddělené přihrádky a 1 uzavíratelná kapsa na zip na drobné mince • rozměry 14 x 9 x 2 cm
PENĚŽENKA VELKÁ     • uvnitř je 8 menších kapes na věrnostní karty, 2 větší kapsy, 3 oddělené přihrádky a 1 uzavíratelná kapsa na zip na drobné mince • rozměry 19 x 10 x 2 cm
MANIKÚRA   • stříbrná sada obsahuje nůžky, kleštičky na nehty, zkosenou pinzetu, pilník, manikúrní tyčinku a zatlačovač kůžičky • ideální velikost do kabelky či na cesty •  
     rozměry 11 x 6 x 15 cm

402 376 kosm. taška malá White leaves 129,00
402 377 kosm. taška malá Blue triangles 129,00
402 378 peněženka malá White leaves 179,00
402 379 peněženka malá Blue triangles 179,00
402 380 peněženka velká White leaves 229,00
402 381 peněženka velká Blue triangles 229,00
402 382 manikúra White leaves 139,00
402 383 manikúra Blue triangles 139,00

Obj. kód    Název Cena (Kč/Ks)  

Obj. kód    Název Cena (Kč/Ks)  

402 384 kosm. taška plochá zelená 119,00
402 385 kosm. taška plochá růžová  119,00
402 386 kosm. taška plochá fi alová 119,00
402 387 peněženka velká zelená 229,00
402 388 peněženka velká růžová  229,00
402 389 peněženka velká fi alová 229,00
402 390 manikúra zelená 139,00
402 391 manikúra růžová  139,00
402 392 manikúra fi alová 139,00

) 

pravý cejlonský čaj sypaný 100 g • černý s kousky ovoce, 

aroma vanilky, pomeranče, brusinky     
kolekce černých, černých aromatizovaných a  zelených 

aromatizovaných čajů • 6 druhů x 10 sáčků 

Obj. kód 402 066Obj. kód 402 067

Variace čajů Basilur Fruit Variace čajů Basilur Fruit 
Infusions Vánoční  
kolekce ovocných aromatizovaných čajů • 6 druhů x 10 sáčků 

Obj. kód 402 393

 17900Cena 
(Kč/bal.)   9900Cena 

(Kč/bal.) 16900Cena 
(Kč/bal.)

Vánoční balení čaje Basilur  Vánoční balení čaje Basilur  

Dámské doplňkyDámské doplňky
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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 

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

Svíčka Bolsius vánoční 

Káva Arabica v jutovém sáčku  

Osvěžovač vzduchu - difuzér 

čerstvě pražená zrnková káva • káva 100% 

Arabica Brasil, 250 g • káva 100% Robusta India, 

250 g • pravý cejlonský čaj Basilur sypaný, 100 g 

• kartonová krabička ruční výroby

sklo • rozměry 7,2 x 8 cm   • 6 ks v balení 

čerstvě pražená zrnková káva 100% Arabica, 

250 g • originální jutový sáček (nelze garantovat 

jednotnost motivů na sáčků)  

objem 45 ml • 8 dřevěných tyčinek • přírodní 

extrakt bez alkoholu • vydrží až 6 týdnů 

Obj. kód 402 065

Obj. kód 402 399 vánoční perník 
Obj. kód 402 400 perníčky

Obj. kód 402 396

Obj. kód 402 397

Obj. kód 402 403 grep a zázvor
Obj. kód 402 404 mango a bergamot
Obj. kód 402 405 pečené jablko a skořice

 49900Cena 
(Kč/bal.)

  5700Cena 
(Kč/Ks)

je je  

slaměné ozdoby 17 ks v krabičce

Obj. kód 402 398

  7300Cena 
(Kč/bal.)

Dárkové balení kávy Stromeček     
čerstvě pražená zrnková káva 100% Arabica 

Brasil, 70 g • skleněná dóza ve tvaru stromečku 

• přírodní krabička z vlnité lepenky s okénkem    

 29900Cena 
(Kč/bal.)

bica

ečku 

m    

kód 402 404 mango a bergamo
kód 402 405 pečené jablko a sp j

 14500Cena 
(Kč/bal.)

Aromalampa keramická bílá  á 
vhodná pro aromatické vosky (dodávána 

bez vosků) • rozměry 10 x 11,5 cm

Aromatické vosky 8 ks v krabičce  

Obj. kód 402 401

Obj. kód 402 402

 11500Cena 
(Kč/Ks)

pa kproAromalampa keAromalampa ke

  5600Cena 
(Kč/bal.)

 19900Cena 
(Kč/bal.)

Slaměné ozdoby Slaměné ozdoby 



 27500Cena 
(Kč/bal.)

  2019
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www.partner4offi ce.cz 
800 136 3288888

Obj. kód 402 123

Obj. kód 402 312

Obj. kód 402 125
Obj. kód 402 126

Obj. kód 402 395

Obj kód 402 123

5
óód 402 126

955

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

Taška papírová Craft Taška kartonová na víno Dřevěná vločka Dřevěná vločka 

Mýdlo v krabičce s vánočním motivem 

dárková taška z  pevného eko papíru • vhodná i  k  reklamnímu potisku • 

rozměry v tabulce š x h x v 

dárková taška na víno z vlnité lepenky přírodní  • rozměry 

36 x 10/17 x 8 cm

dřevěná vločka pro dekoraci na tašky nebo balíky • průměr 50 mm 

• opatřená oboustrannou samolepkou pro snadné uchycení 

(na  vyžádání šňůrkou pro zavěšení) • možnost individuálního 

potisku (plnobarevný tisk nebo laser) zdarma • balení 10 ks • cena 

za balení

 13900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
211 534 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  10,90
211 538 malá 15 x 6 x 20 6,90
211 542 střední  19 x 8 x 24  9,90
211 546 velká 24 x 8 x 33 10,90

Obj. kód  typ  Cena (Kč/Ks)
219 665 1 láhev 18,00
219 666 2 láhve 26,00

Ce

Obj. kód 402 123j

Kosmetické balíčky Isolda
Pro kráskyPro krásky Pro dříčePro dříče Pro domovPro domov
• šampón CRONVEL Shine supreme  1L 

• kondicionér CRONVEL Shine supreme  1L 

• krémové mýdlo ISOLDA 

   mandarinka 1L 

• krém na ruce ISOLDA keratin 

  s mandlovým olejem 100 ml 

• baleno v celofánu s přízdobou

• tekuté mýdlo ISOLDA Neutral 500 ml + pumpička 

• mycí gel ISOFA Clas 500 g 

• mycí suspenze ISOFA Mye 600 g 

• krém na ruce ISOLDA lanolin 

  s rakytníkovým olejem 100 ml 

• krém na ruce ISOLDA heřmánek 

  s arganem 100 ml 

• baleno v celofánu s přízdobou

• tekuté mýdlo ISOLDA Neutral 500 ml + pumpička 

• osvěžovač - neutralizátor pachů CLEAMEN 105 400 ml

• KRYSTAL na koupelny ECO 750 ml

• KRYSTAL na toalety ECO 750 ml

• baleno v celofánu s přízdobou

 22500Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód 402 394

obsah 40 g • pevné toaletní mýdlo • mix motivů 

 32500Cena 
(Kč/bal.)  17500Cena 

(Kč/bal.)

vů vů 

44

  2900Cena 
(Kč/Ks)

Isolda krém na ruce - dárkové balení
ucelená sada všech devíti krémů isolda potěší každého, 

kdo pečuje o své ruce

I ldI ld

 23900Cena 
(Kč/sada)


