
Dárkové balení kávy a čaje

Rakytník - zdravé balíčky

Dřevěná PF - 2D provedení

Dárkový box SOMMELIER• káva 100% Arabica Brasil, 250 g

• káva 100% Robusta India, 250 g

• čaj pravý cejlonský Basilur sypaný, 100 g

• kartonová krabička ruční výroby

balíček č. 1:  

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

balíček č. 2:

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

• rakytník na horký nápoj, 250 g  PF o  rozměru 110 x 165 mm se třemi 

základními motivy - stromeček, vločka, 

sobík • motiv je vyjímatelný a  lze ho 

použít jako vánoční ozdobu • do volného 

prostoru lze na  přání dodat libovolnou 

grafi ku (barevný tisk nebo laserové 

gravírování) • na  přání klienta lze 

zhotovit i jiný motiv nebo rozměr PF   

• Sommelier Select Rulandské bílé, suché, 750 ml

• Sommelier select Frankovka,suché, 750 ml

• 78 % dark čokoláda Metro Premium. 80 g

• dekorační box

IERLIER
750 ml

l

 54900Cena 
(Kč/bal.)

 32900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 065

Obj. kód  402 075
Obj. kód  402 076

Obj. kód  402 096

Obj. kód  402 109 stromeček

Obj. kód  402 110 vločka

Obj. kód  402 111 sobík

Obj. kód  402 076

 39900Cena 
(Kč/bal.)   3900Cena 

(Kč/ks.)

 39900Cena 
(Kč/ks.)

Pro více informací nebo nabídku reklamních potisků se obraťte na svého obchodního zástupce.  
Platnost nabídky do 31. 12. 2018 nebo do neočekávaného vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

  2018

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

Obj. kód  402 012 
Obj. kód  402 013 
Obj. kód  402 014 
Obj. kód  402 015 
Obj. kód  402 016 

 24900Cena 
(Kč/bal.)

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
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Souprava Swan BRSouprava Swan BR Aromalampa Bolsius ACCENTS + vosk Taška papírová Craft se zimním motivemTaška papírová Craft se zimním motivem

Dřevěná vločka 

Balicí papír vánoční roleBalicí papír vánoční role

Vázací stuha

Tříbarevná vonná svíčka

Power bank Swissten

Flash disk USB Goodram

Souprava Ocelot BR

Souprava Kudu BR

souprava celokovového kuličkového pera a rolleru 

• 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  

rozměry (v x š x h): 13,5 x 9,4 x 9,4 cm

sklo hranol • rozměry 8 x 8 cm

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

vločkou o průměru 50 mm (samolepka) • rozměry v tabulce š x h x v 

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 2 archy 70 x 100 cm • mix 

motivů • ilustrační foto 

vázací stuha v mixu metalických barev • šířka 

0,5 cm • návin 20 m 

kompaktní power bank s vestavěnou LED svítilnou • Li-Ion baterie • vstup: 5V/1A • výstup: 5V/1A, 

konektor nabíjení připojeného zařízení 1x USB 2.0 • LED indikátor zobrazující průběh nabíjení                        

• rozměr 98 x 45x 25,5 mm • hmotnost 180 g   

unikátní systém použití fl ash disku • odolné tělo s kovovou krytkou • rozhraní USB 3.0 • maximální 

rychlost čtení 60 MB/s • maximální rychlost zápisu 20 MB/s • rozměry 5,71 x 1,93 x 1,07 cm                              

• hmotnost 15 g • fl ashdisky jsou vhodné i pro reklamní potisk • standardně dodáváme v černé 

barvě, na objednávku k potisku zajistíme i v jiném barevném provedení 

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  

souprava celokovového kuličkového pera a  rolleru v  elegantním červeném 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  193 766 sada 
Obj. kód  193 767 sada

Obj. kód  402 112 Warm Cheer 
Obj. kód  402 113 Pure Winter

Obj. kód  402 123

Obj. kód  211 379

Obj. kód  402 125
Obj. kód  402 126

Obj. kód  210 441

Obj. kód  402 114 pomeranč

Obj. kód  402 115 levandule

Obj. kód  402 116 vanilka

Obj. kód  402 117 kapacita 4000 mAh Obj. kód 402 118 kapacita 8000 mAh
Obj. kód  193 773 sada 

Obj. kód  193 771 sada 

mm

bj. kód 402 1

Obj. kód  193 767 sada

 18900Cena 
(Kč/sada)

 31900Cena 
(Kč/ks)

  5900Cena 
(Kč/ks)

  1400Cena 
(Kč/ks)

  1350Cena 
(Kč/bal.)

  650Cena 
(Kč/ks)

 34900Cena 
(Kč/ks)  39900Cena 

(Kč/ks) 18900Cena 
(Kč/sada)

 14900Cena 
(Kč/sada)

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 455 16 GB 179,00
149 456 32 GB 329,00
149 457 64 GB 629,00

x 1,93 x 1

ném provedení 

a (Kč/Ks(
79,00,

9,00
00

s))

49 45

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
402 119 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  23,00
402 120 malá 15 x 6 x 20 19,00
402 121 střední  19 x 8 x 24  22,00
402 122 velká 24 x 8 x 33 24,00

šířkka

Kosmetické balíčky IsoldaKosmetické balíčky Isolda
DámskýDámský PánskýPánský
• šampón CRONVEL volume incredible 1L 

• sprchové krémové mýdlo ISOLDA černá třešeň 500 ml 

• tělové mléko ISOLDA hydratační 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA aloe vera s panthenolem 100 ml 

• baleno v celofánu

• tekutá mycí suspenze ISOFA 200CLAS 500g 

• sprchový gel ISOLDA Energy 500ml 

• pěnové mýdlo ISOLDA Violet 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA oliva s čajovníkovým olejem 100 ml 

• tekuté rukavice ISOLDA Guard 100ml

• baleno v celofánu

0 ml 0 ml 

Etiketa z dýhy
etiketa z dýhy pro nalepení na láhev vína • rozměry  

60 x 100 mm • opatřená oboustrannou samolepicí 

páskou 3M • cena včetně individuálního potisku 

bez aplikace na láhev • ilustrační foto

Obj. kód  402 124

  2900Cena 
(Kč/ks)

 27500Cena 
(Kč/bal.)  22500Cena 

(Kč/bal.)

OBDARUJTE TY, NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ. Abyste se při výběru ideálního dárku nemuseli příliš trápit, připravili jsme pro vás SPECIÁLNÍ NABÍDKU. Věříme, že si vyberete a úsměv na tváři vykouzlíte všem obdarovaným.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

y



Vánoční balení čaje Basilur  Vánoční balení čaje Basilur  Čokoláda LindtČokoláda Lindt

Čokoláda Merci

Mozartova čokoláda

Sada na víno 

Krabice na 1 láhev vína 

Krabice na 2 láhve vínaBohemia sekt

Víno s přívlastkem Víno s přívlastkem Dárkový box BIANCO BUONODárkový box BIANCO BUONO Koupelnová sada Belgino Koupelnová sada Belgino 

Koupelnová sada Citrus 

Bavlněný ručník

Vonné glycerinové mýdlo

Dárkový box PROVANCE GOURMET

Dárkový box HIMALYO GOJI

Keramický set na čaj  2 v 1 Keramický set na čaj  2 v 1 

Borůvkový/brusinkový mini mix 

Variace čajů Basilur 

Sada porcelánových šálků a podšálků na čaj  

Sada koření se třemi mlýnky 

pravý cejlonský čaj sypaný 

100 g • černý s  kousky ovoce, 

aroma vanilky a pomeranče   

extra hořká čokoláda, 100 g lahodné pralinky z  jemné hořké čokolády 

s intenzivní náplní, 200 g

kolekce čokoládových specialit z hořké, mléčné a bílé čokolády

čokoládové bonbóny plněné nugátovým krémem a  marcipánem • originální produkt • baleno 

v igelitovém pytli bez potisku • balení obsahuje 250 ks

objem 0,75 l • pro všechny mimořádné události 

dárková krabice se dvěma skleničkami a  volným 

prostorem na  vámi vybrané víno • vyberte si 

sami, jakým vínem uděláte obdarovaným radost • 

dodáváme bez vína   • rozměry: 11 x 37,5 x 33 cm  

kartonová krabice s okénkem na 1 láhev vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 8 x 8 x 34,5 cm 

kartonová krabice s okénky na 2 láhve vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 16,5 x 8,5 x 34,5 cm 

objem 0,75 l • pozdní sběr suché • ilustrativní foto 

(druh i původ vína dle aktuální nabídky)  

bílý podnos s víkem • víno Finca Lomilla Cabernet Sauvignon, suché, 750 ml • lanýže Antiu Xixona, 

100 g • minigrissini Appy Vi-sušená rajčata a olivy, 150 g • minisnack Matilde Vicenzi, 25 g • italské 

čokoládové pralinky , 2 ks

sprchový gel 250 ml a koupelová sůl 280 g s vůní meduňky

sprchový gel 250 ml, vlasový šampón 250 ml  a koupelová sůl 280 g s vůní silice Litsea Cubeba                      

• citrusová vůně, velmi osvěžující a povzbuzující 

kvalitní ručník vyrobený ze 100 % česané bavlny • vysoce absorpční a  měkký • textilní ouško 

na pověšení v barvě ručníku • široká škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

hmotnost 25 - 30 g • v ozdobném sáčku  

kazeta s  víkem Provance • červené víno Finca Lomilla Merlot, suché, 750 ml • bílé víno Finca 

Lomilla Chardonnay, polosuché, 750 ml • bonboniéra-kniha Paris, 200 g • hořčice se zeleným 

pepřem, 130 g • džem Bebé lesní směs, 355 g • fi lety ančoviček v olivovém oleji, 45 g • vepřová 

paštika Iberico, 200 g • horké borůvky Madami, 520 ml • italské čokoládové pralinky, 4 ks 

box Himalyo • 100% džus Goji Original, 750 ml • bio sušené plody goji, 250 g • exkluzivní bio 

skleněná dóza s bambusovým víčkem • 2x sklenička, 0,30 ml • bambusová lžička • DVD o historii, 

pěstování i zpracování goji • leták  

keramická konvička se sítkem z nerez oceli 

o objemu 400 ml • hrnek 200 ml

dárkové balení obsahuje 5 mini skleniček s lákavým obsahem • produkty v balíčku: ovocná pomazánka 

50 g, kompot 50 g, ovoce do jogurtu 50 g, horký nápoj s bobulemi 60 g, ovoce v medu 60 g 

kolekce černých, 

černých aromatizovaných

a zeleného čaje  

•  6 druhů x 10 sáčků

sada 2 ks šálků a podšálků v klasickém designu 

anglických čajových souprav • objem hrníčků 

250 ml • barva bílá • baleno v dárkové krabičce 

sada tří značkových mlýnků a originálních kořenicích 

směsí pro vaše domácí vaření a grilování

Obj. kód  402 066

Obj. kód  402 067

Obj. kód  402 068

Obj. kód  402 079

dálosti 

černýc

a zele

 6 dru

bj. k

č

a

•

Ob

 12900Cena 
(Kč/bal.)

 17700Cena 
(Kč/bal.)

 19800Cena 
(Kč/bal.)

 26900Cena 
(Kč/bal.)

Sada keramických šálků a podšálků 

Obj. kód  402 072 
Obj. kód  402 073 
Obj. kód  402 074 
 

Obj. kód  402 080

  

Obj. kód  402 082 kolekce 250 g

  

Obj. kód  402 084 koule

  

Obj. kód  402 089  

Obj. kód  402 081 
  

Obj. kód  402 083 kolekce 400 g 
  

Obj. kód  402 085 talíře 
  

Obj. kód  402 077 borůvka 
 

Obj. kód  402 078 brusinka 

sada 2 ks šálků a  podšálků 

v moderním designu • objem 

hrníčků 150 ml • baleno 

v dárkové krabičce 

 25800Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 069 
Obj. kód  402 070 
Obj. kód  402 071 
 

Obj. kód  219 749 Demi Sec

Obj. kód 402 086 nealkoholický

  

Obj. kód  402 087 bílé

Obj. kód  402 088 červené 
 

Obj. kód  402 097 
 

Obj. kód  402 100 
 

Obj. kód  402 101 
 

Obj. kód  402 098 
 

Obj. kód  402 099 
 

 15900Cena 
(Kč/bal.)

  6900Cena 
(Kč/ks.)

 12900Cena 
(Kč/bal.)  25500Cena 

(Kč/bal.)

  1550Cena 
(Kč/ks)

  1450Cena 
(Kč/ks)

  1950Cena 
(Kč/ks)

  1750Cena 
(Kč/ks)

 17900Cena 
(Kč/ks)

199000Cena 
(Kč/bal.)

 18900Cena 
(Kč/bal.)

 24900Cena 
(Kč/bal.)

225000Cena 
(Kč/bal.)

pralinky , 2 ks

402 097

ks

a povzbuzující 

škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

Obj. kód  402 098

bj. kód 402 099Objbj. kód  402 099

to 

 14900Cena 
(Kč/ks)

Obj. kód  402 090

Obj. kód  402 091

Obj. kód  402 092 
 

Obj. kód  402 093

Obj. kód  402 094

Obj. kód  402 095  

Obj. kód  402 102 Andílek

Obj. kód  402 103 Zlatý kapřík

Obj. kód  402 104 Slon pro štěstí 
 

MIX BAREV

 35900Cena 
(Kč/bal.)

 27500Cena 
(Kč/bal.)

 37500Cena 
(Kč/bal.)

 11900Cena 
(Kč/ks)

 3500Cena 
(Kč/ks)

 3200Cena 
(Kč/ks)

 3900Cena 
(Kč/ks)

 95900Cena 
(Kč/bal.)

 89900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 105 
Obj. kód  402 106 
Obj. kód  402 107 
Obj. kód  402 108 
 ennicích 

 39900Cena 
(Kč/bal.)

jj

y

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.



Vánoční balení čaje Basilur  Vánoční balení čaje Basilur  Čokoláda LindtČokoláda Lindt

Čokoláda Merci

Mozartova čokoláda

Sada na víno 

Krabice na 1 láhev vína 

Krabice na 2 láhve vínaBohemia sekt

Víno s přívlastkem Víno s přívlastkem Dárkový box BIANCO BUONODárkový box BIANCO BUONO Koupelnová sada Belgino Koupelnová sada Belgino 

Koupelnová sada Citrus 

Bavlněný ručník

Vonné glycerinové mýdlo

Dárkový box PROVANCE GOURMET

Dárkový box HIMALYO GOJI

Keramický set na čaj  2 v 1 Keramický set na čaj  2 v 1 

Borůvkový/brusinkový mini mix 

Variace čajů Basilur 

Sada porcelánových šálků a podšálků na čaj  

Sada koření se třemi mlýnky 

pravý cejlonský čaj sypaný 

100 g • černý s  kousky ovoce, 

aroma vanilky a pomeranče   

extra hořká čokoláda, 100 g lahodné pralinky z  jemné hořké čokolády 

s intenzivní náplní, 200 g

kolekce čokoládových specialit z hořké, mléčné a bílé čokolády

čokoládové bonbóny plněné nugátovým krémem a  marcipánem • originální produkt • baleno 

v igelitovém pytli bez potisku • balení obsahuje 250 ks

objem 0,75 l • pro všechny mimořádné události 

dárková krabice se dvěma skleničkami a  volným 

prostorem na  vámi vybrané víno • vyberte si 

sami, jakým vínem uděláte obdarovaným radost • 

dodáváme bez vína   • rozměry: 11 x 37,5 x 33 cm  

kartonová krabice s okénkem na 1 láhev vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 8 x 8 x 34,5 cm 

kartonová krabice s okénky na 2 láhve vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 16,5 x 8,5 x 34,5 cm 

objem 0,75 l • pozdní sběr suché • ilustrativní foto 

(druh i původ vína dle aktuální nabídky)  

bílý podnos s víkem • víno Finca Lomilla Cabernet Sauvignon, suché, 750 ml • lanýže Antiu Xixona, 

100 g • minigrissini Appy Vi-sušená rajčata a olivy, 150 g • minisnack Matilde Vicenzi, 25 g • italské 

čokoládové pralinky , 2 ks

sprchový gel 250 ml a koupelová sůl 280 g s vůní meduňky

sprchový gel 250 ml, vlasový šampón 250 ml  a koupelová sůl 280 g s vůní silice Litsea Cubeba                      

• citrusová vůně, velmi osvěžující a povzbuzující 

kvalitní ručník vyrobený ze 100 % česané bavlny • vysoce absorpční a  měkký • textilní ouško 

na pověšení v barvě ručníku • široká škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

hmotnost 25 - 30 g • v ozdobném sáčku  

kazeta s  víkem Provance • červené víno Finca Lomilla Merlot, suché, 750 ml • bílé víno Finca 

Lomilla Chardonnay, polosuché, 750 ml • bonboniéra-kniha Paris, 200 g • hořčice se zeleným 

pepřem, 130 g • džem Bebé lesní směs, 355 g • fi lety ančoviček v olivovém oleji, 45 g • vepřová 

paštika Iberico, 200 g • horké borůvky Madami, 520 ml • italské čokoládové pralinky, 4 ks 

box Himalyo • 100% džus Goji Original, 750 ml • bio sušené plody goji, 250 g • exkluzivní bio 

skleněná dóza s bambusovým víčkem • 2x sklenička, 0,30 ml • bambusová lžička • DVD o historii, 

pěstování i zpracování goji • leták  

keramická konvička se sítkem z nerez oceli 

o objemu 400 ml • hrnek 200 ml

dárkové balení obsahuje 5 mini skleniček s lákavým obsahem • produkty v balíčku: ovocná pomazánka 

50 g, kompot 50 g, ovoce do jogurtu 50 g, horký nápoj s bobulemi 60 g, ovoce v medu 60 g 

kolekce černých, 

černých aromatizovaných

a zeleného čaje  

•  6 druhů x 10 sáčků

sada 2 ks šálků a podšálků v klasickém designu 

anglických čajových souprav • objem hrníčků 

250 ml • barva bílá • baleno v dárkové krabičce 

sada tří značkových mlýnků a originálních kořenicích 

směsí pro vaše domácí vaření a grilování

Obj. kód  402 066

Obj. kód  402 067

Obj. kód  402 068

Obj. kód  402 079

dálosti 

černýc

a zele

 6 dru

bj. k

č

a

•

Ob

 12900Cena 
(Kč/bal.)

 17700Cena 
(Kč/bal.)

 19800Cena 
(Kč/bal.)

 26900Cena 
(Kč/bal.)

Sada keramických šálků a podšálků 

Obj. kód  402 072 
Obj. kód  402 073 
Obj. kód  402 074 
 

Obj. kód  402 080

  

Obj. kód  402 082 kolekce 250 g

  

Obj. kód  402 084 koule

  

Obj. kód  402 089  

Obj. kód  402 081 
  

Obj. kód  402 083 kolekce 400 g 
  

Obj. kód  402 085 talíře 
  

Obj. kód  402 077 borůvka 
 

Obj. kód  402 078 brusinka 

sada 2 ks šálků a  podšálků 

v moderním designu • objem 

hrníčků 150 ml • baleno 

v dárkové krabičce 

 25800Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 069 
Obj. kód  402 070 
Obj. kód  402 071 
 

Obj. kód  219 749 Demi Sec

Obj. kód 402 086 nealkoholický

  

Obj. kód  402 087 bílé

Obj. kód  402 088 červené 
 

Obj. kód  402 097 
 

Obj. kód  402 100 
 

Obj. kód  402 101 
 

Obj. kód  402 098 
 

Obj. kód  402 099 
 

 15900Cena 
(Kč/bal.)

  6900Cena 
(Kč/ks.)

 12900Cena 
(Kč/bal.)  25500Cena 

(Kč/bal.)

  1550Cena 
(Kč/ks)

  1450Cena 
(Kč/ks)

  1950Cena 
(Kč/ks)

  1750Cena 
(Kč/ks)

 17900Cena 
(Kč/ks)

199000Cena 
(Kč/bal.)

 18900Cena 
(Kč/bal.)

 24900Cena 
(Kč/bal.)

225000Cena 
(Kč/bal.)

pralinky , 2 ks

402 097

ks

a povzbuzující 

škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

Obj. kód  402 098

bj. kód 402 099Objbj. kód  402 099

to 

 14900Cena 
(Kč/ks)

Obj. kód  402 090

Obj. kód  402 091

Obj. kód  402 092 
 

Obj. kód  402 093

Obj. kód  402 094

Obj. kód  402 095  

Obj. kód  402 102 Andílek

Obj. kód  402 103 Zlatý kapřík

Obj. kód  402 104 Slon pro štěstí 
 

MIX BAREV

 35900Cena 
(Kč/bal.)

 27500Cena 
(Kč/bal.)

 37500Cena 
(Kč/bal.)

 11900Cena 
(Kč/ks)

 3500Cena 
(Kč/ks)

 3200Cena 
(Kč/ks)

 3900Cena 
(Kč/ks)

 95900Cena 
(Kč/bal.)

 89900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 105 
Obj. kód  402 106 
Obj. kód  402 107 
Obj. kód  402 108 
 ennicích 

 39900Cena 
(Kč/bal.)

jj

y

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.



Vánoční balení čaje Basilur  Vánoční balení čaje Basilur  Čokoláda LindtČokoláda Lindt

Čokoláda Merci

Mozartova čokoláda

Sada na víno 

Krabice na 1 láhev vína 

Krabice na 2 láhve vínaBohemia sekt

Víno s přívlastkem Víno s přívlastkem Dárkový box BIANCO BUONODárkový box BIANCO BUONO Koupelnová sada Belgino Koupelnová sada Belgino 

Koupelnová sada Citrus 

Bavlněný ručník

Vonné glycerinové mýdlo

Dárkový box PROVANCE GOURMET

Dárkový box HIMALYO GOJI

Keramický set na čaj  2 v 1 Keramický set na čaj  2 v 1 

Borůvkový/brusinkový mini mix 

Variace čajů Basilur 

Sada porcelánových šálků a podšálků na čaj  

Sada koření se třemi mlýnky 

pravý cejlonský čaj sypaný 

100 g • černý s  kousky ovoce, 

aroma vanilky a pomeranče   

extra hořká čokoláda, 100 g lahodné pralinky z  jemné hořké čokolády 

s intenzivní náplní, 200 g

kolekce čokoládových specialit z hořké, mléčné a bílé čokolády

čokoládové bonbóny plněné nugátovým krémem a  marcipánem • originální produkt • baleno 

v igelitovém pytli bez potisku • balení obsahuje 250 ks

objem 0,75 l • pro všechny mimořádné události 

dárková krabice se dvěma skleničkami a  volným 

prostorem na  vámi vybrané víno • vyberte si 

sami, jakým vínem uděláte obdarovaným radost • 

dodáváme bez vína   • rozměry: 11 x 37,5 x 33 cm  

kartonová krabice s okénkem na 1 láhev vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 8 x 8 x 34,5 cm 

kartonová krabice s okénky na 2 láhve vína • materiál: třívrstvá mikrovlna • rozměry ve složeném 

stavu: (prostor pro láhev) 16,5 x 8,5 x 34,5 cm 

objem 0,75 l • pozdní sběr suché • ilustrativní foto 

(druh i původ vína dle aktuální nabídky)  

bílý podnos s víkem • víno Finca Lomilla Cabernet Sauvignon, suché, 750 ml • lanýže Antiu Xixona, 

100 g • minigrissini Appy Vi-sušená rajčata a olivy, 150 g • minisnack Matilde Vicenzi, 25 g • italské 

čokoládové pralinky , 2 ks

sprchový gel 250 ml a koupelová sůl 280 g s vůní meduňky

sprchový gel 250 ml, vlasový šampón 250 ml  a koupelová sůl 280 g s vůní silice Litsea Cubeba                      

• citrusová vůně, velmi osvěžující a povzbuzující 

kvalitní ručník vyrobený ze 100 % česané bavlny • vysoce absorpční a  měkký • textilní ouško 

na pověšení v barvě ručníku • široká škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

hmotnost 25 - 30 g • v ozdobném sáčku  

kazeta s  víkem Provance • červené víno Finca Lomilla Merlot, suché, 750 ml • bílé víno Finca 

Lomilla Chardonnay, polosuché, 750 ml • bonboniéra-kniha Paris, 200 g • hořčice se zeleným 

pepřem, 130 g • džem Bebé lesní směs, 355 g • fi lety ančoviček v olivovém oleji, 45 g • vepřová 

paštika Iberico, 200 g • horké borůvky Madami, 520 ml • italské čokoládové pralinky, 4 ks 

box Himalyo • 100% džus Goji Original, 750 ml • bio sušené plody goji, 250 g • exkluzivní bio 

skleněná dóza s bambusovým víčkem • 2x sklenička, 0,30 ml • bambusová lžička • DVD o historii, 

pěstování i zpracování goji • leták  

keramická konvička se sítkem z nerez oceli 

o objemu 400 ml • hrnek 200 ml

dárkové balení obsahuje 5 mini skleniček s lákavým obsahem • produkty v balíčku: ovocná pomazánka 

50 g, kompot 50 g, ovoce do jogurtu 50 g, horký nápoj s bobulemi 60 g, ovoce v medu 60 g 

kolekce černých, 

černých aromatizovaných

a zeleného čaje  

•  6 druhů x 10 sáčků

sada 2 ks šálků a podšálků v klasickém designu 

anglických čajových souprav • objem hrníčků 

250 ml • barva bílá • baleno v dárkové krabičce 

sada tří značkových mlýnků a originálních kořenicích 

směsí pro vaše domácí vaření a grilování

Obj. kód  402 066

Obj. kód  402 067

Obj. kód  402 068

Obj. kód  402 079

dálosti 

černýc

a zele

 6 dru

bj. k

č

a

•

Ob

 12900Cena 
(Kč/bal.)

 17700Cena 
(Kč/bal.)

 19800Cena 
(Kč/bal.)

 26900Cena 
(Kč/bal.)

Sada keramických šálků a podšálků 

Obj. kód  402 072 
Obj. kód  402 073 
Obj. kód  402 074 
 

Obj. kód  402 080

  

Obj. kód  402 082 kolekce 250 g

  

Obj. kód  402 084 koule

  

Obj. kód  402 089  

Obj. kód  402 081 
  

Obj. kód  402 083 kolekce 400 g 
  

Obj. kód  402 085 talíře 
  

Obj. kód  402 077 borůvka 
 

Obj. kód  402 078 brusinka 

sada 2 ks šálků a  podšálků 

v moderním designu • objem 

hrníčků 150 ml • baleno 

v dárkové krabičce 

 25800Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 069 
Obj. kód  402 070 
Obj. kód  402 071 
 

Obj. kód  219 749 Demi Sec

Obj. kód 402 086 nealkoholický

  

Obj. kód  402 087 bílé

Obj. kód  402 088 červené 
 

Obj. kód  402 097 
 

Obj. kód  402 100 
 

Obj. kód  402 101 
 

Obj. kód  402 098 
 

Obj. kód  402 099 
 

 15900Cena 
(Kč/bal.)

  6900Cena 
(Kč/ks.)

 12900Cena 
(Kč/bal.)  25500Cena 

(Kč/bal.)

  1550Cena 
(Kč/ks)

  1450Cena 
(Kč/ks)

  1950Cena 
(Kč/ks)

  1750Cena 
(Kč/ks)

 17900Cena 
(Kč/ks)

199000Cena 
(Kč/bal.)

 18900Cena 
(Kč/bal.)

 24900Cena 
(Kč/bal.)

225000Cena 
(Kč/bal.)

pralinky , 2 ks

402 097

ks

a povzbuzující 

škála barev • rozměry 50 x 100 cm 

Obj. kód  402 098

bj. kód 402 099Objbj. kód  402 099

to 

 14900Cena 
(Kč/ks)

Obj. kód  402 090

Obj. kód  402 091

Obj. kód  402 092 
 

Obj. kód  402 093

Obj. kód  402 094

Obj. kód  402 095  

Obj. kód  402 102 Andílek

Obj. kód  402 103 Zlatý kapřík

Obj. kód  402 104 Slon pro štěstí 
 

MIX BAREV

 35900Cena 
(Kč/bal.)

 27500Cena 
(Kč/bal.)

 37500Cena 
(Kč/bal.)

 11900Cena 
(Kč/ks)

 3500Cena 
(Kč/ks)

 3200Cena 
(Kč/ks)

 3900Cena 
(Kč/ks)

 95900Cena 
(Kč/bal.)

 89900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 105 
Obj. kód  402 106 
Obj. kód  402 107 
Obj. kód  402 108 
 ennicích 

 39900Cena 
(Kč/bal.)

jj

y

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.



Dárkové balení kávy a čaje

Rakytník - zdravé balíčky

Dřevěná PF - 2D provedení

Dárkový box SOMMELIER• káva 100% Arabica Brasil, 250 g

• káva 100% Robusta India, 250 g

• čaj pravý cejlonský Basilur sypaný, 100 g

• kartonová krabička ruční výroby

balíček č. 1:  

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

balíček č. 2:

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

• rakytník na horký nápoj, 250 g  PF o  rozměru 110 x 165 mm se třemi 

základními motivy - stromeček, vločka, 

sobík • motiv je vyjímatelný a  lze ho 

použít jako vánoční ozdobu • do volného 

prostoru lze na  přání dodat libovolnou 

grafi ku (barevný tisk nebo laserové 

gravírování) • na  přání klienta lze 

zhotovit i jiný motiv nebo rozměr PF   

• Sommelier Select Rulandské bílé, suché, 750 ml

• Sommelier select Frankovka,suché, 750 ml

• 78 % dark čokoláda Metro Premium. 80 g

• dekorační box

IERLIER
750 ml

l

 54900Cena 
(Kč/bal.)

 32900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 065

Obj. kód  402 075
Obj. kód  402 076

Obj. kód  402 096

Obj. kód  402 109 stromeček

Obj. kód  402 110 vločka

Obj. kód  402 111 sobík

Obj. kód  402 076

 39900Cena 
(Kč/bal.)   3900Cena 

(Kč/ks.)

 39900Cena 
(Kč/ks.)

Pro více informací nebo nabídku reklamních potisků se obraťte na svého obchodního zástupce.  
Platnost nabídky do 31. 12. 2018 nebo do neočekávaného vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

  2018

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

Obj. kód  402 012 
Obj. kód  402 013 
Obj. kód  402 014 
Obj. kód  402 015 
Obj. kód  402 016 

 24900Cena 
(Kč/bal.)

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

p p

Souprava Swan BRSouprava Swan BR Aromalampa Bolsius ACCENTS + vosk Taška papírová Craft se zimním motivemTaška papírová Craft se zimním motivem

Dřevěná vločka 

Balicí papír vánoční roleBalicí papír vánoční role

Vázací stuha

Tříbarevná vonná svíčka

Power bank Swissten

Flash disk USB Goodram

Souprava Ocelot BR

Souprava Kudu BR

souprava celokovového kuličkového pera a rolleru 

• 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  

rozměry (v x š x h): 13,5 x 9,4 x 9,4 cm

sklo hranol • rozměry 8 x 8 cm

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

vločkou o průměru 50 mm (samolepka) • rozměry v tabulce š x h x v 

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 2 archy 70 x 100 cm • mix 

motivů • ilustrační foto 

vázací stuha v mixu metalických barev • šířka 

0,5 cm • návin 20 m 

kompaktní power bank s vestavěnou LED svítilnou • Li-Ion baterie • vstup: 5V/1A • výstup: 5V/1A, 

konektor nabíjení připojeného zařízení 1x USB 2.0 • LED indikátor zobrazující průběh nabíjení                        

• rozměr 98 x 45x 25,5 mm • hmotnost 180 g   

unikátní systém použití fl ash disku • odolné tělo s kovovou krytkou • rozhraní USB 3.0 • maximální 

rychlost čtení 60 MB/s • maximální rychlost zápisu 20 MB/s • rozměry 5,71 x 1,93 x 1,07 cm                              

• hmotnost 15 g • fl ashdisky jsou vhodné i pro reklamní potisk • standardně dodáváme v černé 

barvě, na objednávku k potisku zajistíme i v jiném barevném provedení 

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  

souprava celokovového kuličkového pera a  rolleru v  elegantním červeném 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  193 766 sada 
Obj. kód  193 767 sada

Obj. kód  402 112 Warm Cheer 
Obj. kód  402 113 Pure Winter

Obj. kód  402 123

Obj. kód  211 379

Obj. kód  402 125
Obj. kód  402 126

Obj. kód  210 441

Obj. kód  402 114 pomeranč

Obj. kód  402 115 levandule

Obj. kód  402 116 vanilka

Obj. kód  402 117 kapacita 4000 mAh Obj. kód 402 118 kapacita 8000 mAh
Obj. kód  193 773 sada 

Obj. kód  193 771 sada 

mm

bj. kód 402 1

Obj. kód  193 767 sada

 18900Cena 
(Kč/sada)

 31900Cena 
(Kč/ks)

  5900Cena 
(Kč/ks)

  1400Cena 
(Kč/ks)

  1350Cena 
(Kč/bal.)

  650Cena 
(Kč/ks)

 34900Cena 
(Kč/ks)  39900Cena 

(Kč/ks) 18900Cena 
(Kč/sada)

 14900Cena 
(Kč/sada)

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 455 16 GB 179,00
149 456 32 GB 329,00
149 457 64 GB 629,00

x 1,93 x 1

ném provedení 

a (Kč/Ks(
79,00,

9,00
00

s))

49 45

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
402 119 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  23,00
402 120 malá 15 x 6 x 20 19,00
402 121 střední  19 x 8 x 24  22,00
402 122 velká 24 x 8 x 33 24,00

šířkka

Kosmetické balíčky IsoldaKosmetické balíčky Isolda
DámskýDámský PánskýPánský
• šampón CRONVEL volume incredible 1L 

• sprchové krémové mýdlo ISOLDA černá třešeň 500 ml 

• tělové mléko ISOLDA hydratační 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA aloe vera s panthenolem 100 ml 

• baleno v celofánu

• tekutá mycí suspenze ISOFA 200CLAS 500g 

• sprchový gel ISOLDA Energy 500ml 

• pěnové mýdlo ISOLDA Violet 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA oliva s čajovníkovým olejem 100 ml 

• tekuté rukavice ISOLDA Guard 100ml

• baleno v celofánu

0 ml 0 ml 

Etiketa z dýhy
etiketa z dýhy pro nalepení na láhev vína • rozměry  

60 x 100 mm • opatřená oboustrannou samolepicí 

páskou 3M • cena včetně individuálního potisku 

bez aplikace na láhev • ilustrační foto

Obj. kód  402 124

  2900Cena 
(Kč/ks)

 27500Cena 
(Kč/bal.)  22500Cena 

(Kč/bal.)

OBDARUJTE TY, NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ. Abyste se při výběru ideálního dárku nemuseli příliš trápit, připravili jsme pro vás SPECIÁLNÍ NABÍDKU. Věříme, že si vyberete a úsměv na tváři vykouzlíte všem obdarovaným.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

y



Dárkové balení kávy a čaje

Rakytník - zdravé balíčky

Dřevěná PF - 2D provedení

Dárkový box SOMMELIER• káva 100% Arabica Brasil, 250 g

• káva 100% Robusta India, 250 g

• čaj pravý cejlonský Basilur sypaný, 100 g

• kartonová krabička ruční výroby

balíček č. 1:  

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

balíček č. 2:

• 100% šťáva s dužinou, 250 ml 

• rakytník v medu, 250 g

• rakytník na horký nápoj, 250 g  PF o  rozměru 110 x 165 mm se třemi 

základními motivy - stromeček, vločka, 

sobík • motiv je vyjímatelný a  lze ho 

použít jako vánoční ozdobu • do volného 

prostoru lze na  přání dodat libovolnou 

grafi ku (barevný tisk nebo laserové 

gravírování) • na  přání klienta lze 

zhotovit i jiný motiv nebo rozměr PF   

• Sommelier Select Rulandské bílé, suché, 750 ml

• Sommelier select Frankovka,suché, 750 ml

• 78 % dark čokoláda Metro Premium. 80 g

• dekorační box

IERLIER
750 ml

l

 54900Cena 
(Kč/bal.)

 32900Cena 
(Kč/bal.)

Obj. kód  402 065

Obj. kód  402 075
Obj. kód  402 076

Obj. kód  402 096

Obj. kód  402 109 stromeček

Obj. kód  402 110 vločka

Obj. kód  402 111 sobík

Obj. kód  402 076

 39900Cena 
(Kč/bal.)   3900Cena 

(Kč/ks.)

 39900Cena 
(Kč/ks.)

Pro více informací nebo nabídku reklamních potisků se obraťte na svého obchodního zástupce.  
Platnost nabídky do 31. 12. 2018 nebo do neočekávaného vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

  2018

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

Obj. kód  402 012 
Obj. kód  402 013 
Obj. kód  402 014 
Obj. kód  402 015 
Obj. kód  402 016 

 24900Cena 
(Kč/bal.)

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

p p

Souprava Swan BRSouprava Swan BR Aromalampa Bolsius ACCENTS + vosk Taška papírová Craft se zimním motivemTaška papírová Craft se zimním motivem

Dřevěná vločka 

Balicí papír vánoční roleBalicí papír vánoční role

Vázací stuha

Tříbarevná vonná svíčka

Power bank Swissten

Flash disk USB Goodram

Souprava Ocelot BR

Souprava Kudu BR

souprava celokovového kuličkového pera a rolleru 

• 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  

rozměry (v x š x h): 13,5 x 9,4 x 9,4 cm

sklo hranol • rozměry 8 x 8 cm

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

vločkou o průměru 50 mm (samolepka) • rozměry v tabulce š x h x v 

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 2 archy 70 x 100 cm • mix 

motivů • ilustrační foto 

vázací stuha v mixu metalických barev • šířka 

0,5 cm • návin 20 m 

kompaktní power bank s vestavěnou LED svítilnou • Li-Ion baterie • vstup: 5V/1A • výstup: 5V/1A, 

konektor nabíjení připojeného zařízení 1x USB 2.0 • LED indikátor zobrazující průběh nabíjení                        

• rozměr 98 x 45x 25,5 mm • hmotnost 180 g   

unikátní systém použití fl ash disku • odolné tělo s kovovou krytkou • rozhraní USB 3.0 • maximální 

rychlost čtení 60 MB/s • maximální rychlost zápisu 20 MB/s • rozměry 5,71 x 1,93 x 1,07 cm                              

• hmotnost 15 g • fl ashdisky jsou vhodné i pro reklamní potisk • standardně dodáváme v černé 

barvě, na objednávku k potisku zajistíme i v jiném barevném provedení 

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  

souprava celokovového kuličkového pera a  rolleru v  elegantním červeném 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  193 766 sada 
Obj. kód  193 767 sada

Obj. kód  402 112 Warm Cheer 
Obj. kód  402 113 Pure Winter

Obj. kód  402 123

Obj. kód  211 379

Obj. kód  402 125
Obj. kód  402 126

Obj. kód  210 441

Obj. kód  402 114 pomeranč

Obj. kód  402 115 levandule

Obj. kód  402 116 vanilka

Obj. kód  402 117 kapacita 4000 mAh Obj. kód 402 118 kapacita 8000 mAh
Obj. kód  193 773 sada 

Obj. kód  193 771 sada 

mm

bj. kód 402 1

Obj. kód  193 767 sada

 18900Cena 
(Kč/sada)

 31900Cena 
(Kč/ks)

  5900Cena 
(Kč/ks)

  1400Cena 
(Kč/ks)

  1350Cena 
(Kč/bal.)

  650Cena 
(Kč/ks)

 34900Cena 
(Kč/ks)  39900Cena 

(Kč/ks) 18900Cena 
(Kč/sada)

 14900Cena 
(Kč/sada)

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 455 16 GB 179,00
149 456 32 GB 329,00
149 457 64 GB 629,00

x 1,93 x 1

ném provedení 

a (Kč/Ks(
79,00,

9,00
00

s))

49 45

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
402 119 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  23,00
402 120 malá 15 x 6 x 20 19,00
402 121 střední  19 x 8 x 24  22,00
402 122 velká 24 x 8 x 33 24,00

šířkka

Kosmetické balíčky IsoldaKosmetické balíčky Isolda
DámskýDámský PánskýPánský
• šampón CRONVEL volume incredible 1L 

• sprchové krémové mýdlo ISOLDA černá třešeň 500 ml 

• tělové mléko ISOLDA hydratační 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA aloe vera s panthenolem 100 ml 

• baleno v celofánu

• tekutá mycí suspenze ISOFA 200CLAS 500g 

• sprchový gel ISOLDA Energy 500ml 

• pěnové mýdlo ISOLDA Violet 500 ml 

• krém na ruce ISOLDA oliva s čajovníkovým olejem 100 ml 

• tekuté rukavice ISOLDA Guard 100ml

• baleno v celofánu

0 ml 0 ml 

Etiketa z dýhy
etiketa z dýhy pro nalepení na láhev vína • rozměry  

60 x 100 mm • opatřená oboustrannou samolepicí 

páskou 3M • cena včetně individuálního potisku 

bez aplikace na láhev • ilustrační foto

Obj. kód  402 124

  2900Cena 
(Kč/ks)

 27500Cena 
(Kč/bal.)  22500Cena 

(Kč/bal.)

OBDARUJTE TY, NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ. Abyste se při výběru ideálního dárku nemuseli příliš trápit, připravili jsme pro vás SPECIÁLNÍ NABÍDKU. Věříme, že si vyberete a úsměv na tváři vykouzlíte všem obdarovaným.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

y


