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vyberte si dárek
k vaší objednávce

Rejnoci jsou blízce příbuzní žralokům.
Mají kosočtvercové zploštělé tělo, což jim
umožňuje splynout se dnem, číhat na kořist
a ukrýt se před dravci. Jsou dobří plavci,
mnoho z nich je ale přizpůsobeno životu
na dně. Jejich pohyb pod vodou je velmi
podobný letu ptáka.

Vonný sáček levandule 180 g
- 421 635

objednávka nad

výběr z dárků

Víno s přívlastkem
pozdní sběr 0,75 l
- 421 600

objednávka nad

výběr z dárků

Olivy bez pecek
Franz Josef Kaiser 314 ml
- 421 636

Vonné čajové svíčky
18 ks - 421 637

Káva Tenoria
- čerstvě pražená 250 g
- 421 525

2000 Kč bez DPH

Kosmetická kazeta Nivea
421 402 - dámská
421 409 - pánská

Andělské zvonění
na čajovou svíčku
(mix motivů) - 421 534

Larrin čistič na rez a vodní
kámen 500 ml - 421 638

objednávka nad

Variace čajů Basilur
60 sáčků - 421 639

Bohemia Sekt
Prestige demi sec
0,75 l - 421 601

7000 Kč bez DPH

objednávka nad

výběr z dárků

Bezdrátová bluetooth
sluchátka - 421 549

10000 Kč bez DPH
výběr z dárků

Kalendáře a diáře 2022

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

Objednávejte na www.p4o.cz

Dámská peněženka
velká Mettalic - 421 640

4000 Kč bez DPH

NA VLNě
VÝHODNÝCH NÁKUPŮ!

Sleva
20 %
Vybírejte na www.p4o.cz

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP,
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT
Kopírovací papír Xerox Transit

Dárek na výběr za nákup papíru - Skupina A

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
112 068 88,00 87,00

Sušička ovoce Sencor
5 sušících podnosů s nastavitelnou výškou
• průměr sušícího podnosu: 23 cm • užitná
výška patra: 2,5 cm • integrovaný ventilátor
napomáhá rovnoměrnému sušení na všech
patrech • tepelná pojistka proti přehřátí

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

LASER

COPY

LASER
INKJET

FAX
COPY
LASER

DUPLEX
INKJET
COPY

FAX
DUPLEX
FAX
INKJET

VÍCE
BAREVNÉ
BAREVNÉ
NÁKLAD
TISKY
TISKY

obj. č. 421 391

PřiDUPLEX
koupi 15 krabic
dárek dle výběru
ze skupiny A,
při koupi 30 krabic
dárek ze skupiny B

Meteostanice Sencor
bezdrátový senzor měření vnitřní i venkovní
teploty a vlhkosti • podsvícený displej
• ikony předpovědi počasí • rádiem řízené
hodiny • zobrazení času, datumu, dne
v týdnu, fáze měsíce • budík s opakovaným buzením

Kopírovací papír Xerox Business
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
113 052 92,00 91,00
80 g • formát A4 • 500 listů v balení
• vhodný pro oboustranný tisk • laser,
copy, fax, inkjet • velkoobjemové kopírování • 5 balíků v krabici

LASER

COPY

LASER
INKJET

FAX
COPY
LASER

DUPLEX
INKJET
COPY

obj. č. 421 560

Aku-šroubovák Graphite
efektivní bezdrátový • maximální točivý
moment 5 Nm • rychlost otáček - 230 ot./
min • upínací systém šestihranná stopka
(HEX) • možnost okamžité výměny až 18
násad bez nutnosti dalšího nářadí • baterka
pro nasvícení pracovní plochy

PřiDUPLEX
koupi 14 krabic
dárek dle výběru
ze skupiny A,
při koupi 28 krabic
dárek ze skupiny B

FAX
DUPLEX
FAX
INKJET

VÍCE
BAREVNÉ
BAREVNÉ
NÁKLAD
TISKY
TISKY

obj. č. 421 123

Kopírovací papír Multicopy Originál
80 g • formát A4 • 500 listů v balení
• doporučován pro tisk prezentací • barevné
tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky
• 5 balíků v krabici

Dárek za nákup papíru - Skupina B

Příklepová vrtačka Graphite

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

LASER

COPY

LASER
INKJET

FAX
COPY
LASER

DUPLEX
INKJET
COPY

FAX
DUPLEX
FAX
INKJET

DUPLEX

Kopírovací papír UniCopy
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
118 500 84,00 69,00

LASER
COPY

COPY
INKJET

obj. č. 421 634

Při koupi 12 krabic
dárek dle výběru
ze skupiny A,
při koupi 24 krabic
dárek ze skupiny B

VÍCE
BAREVNÉ
BAREVNÉ
NÁKLAD
TISKY
TISKY

LASER

kvalitní dvoupřevodová • motor o výkonu
1050 W • nastavitelný směr otáček • rychlost otáček - 900 ot./min (1. stupeň), 2500
ot./min (2. stupeň)• uzamčení rychlosti otáček pro stálou práci při stejné rychlosti

INKJET
FAX

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

DUPLEX

VÍCE
BAREVNÉ
BAREVNÉ
NÁKLAD
TISKY
TISKY

Etikety samolepicí snímatelné
Obj. kód rozměry (mm) Cena (Kč/bal.)
38 x 21,2
486,00
119 544
119 545
48,5 x 25,4
486,00
119 346
52,5 x 21,2
486,00
119 546
70 x 16,9
486,00
119 347
70 x 36
486,00
105 x 42,3
486,00
119 348
119 349
105 x 74
486,00
119 350
210 x 297
486,00

A4

SKVĚLÁ

CENA!
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archy formátu A4 • pro tisk v kopírkách, laserových a inkoustových tiskárnách
• nepermanentní lepidlo • snadné odstranění etikety • barva bílá • 100 archů
v balení

LASER

COPY

INKJET

FAX

DUPLEX

100
listů

DÁREK

při koupi 1 balení

Nástěnný kalendář 2022 A3

Objednávejte na www.p4o.cz

Obálka Nature
hladký povrch • vlhčící šípová klopa (provedení DL s kapsou klopa bez lepidla, pouze k zasunutí do výřezu)
• barva v přírodním odstínu • vhodná pro tisk v laserových a inkoustových tiskárnách • gramáž 120 g
(provedení DL s kapsou 220 g) • 10 ks v balení (provedení DL s kapsou 5 ks v balení)

Obj. kód formát
402 595
C6
402 596
C6
DL
402 597
402 598
DL
402 599 DL s kapsou

Ozdobný papír Kraft
formát A4 • oboustranný • různé barvy na obou stranách • hladký povrch • přírodní vzhled • vyrobený ze
100% recyklovaného materiálu • vhodný do inkoustových a laserových tiskáren • ideální pro kreativní
tvoření a scrapbooking • vhodný pro vizitky, jmenovky, alba • 20 ks v balení

Obj. kód gramaž
402 620 275 g
402 621 230 g

barva
Cena (Kč/bal.)
světle béžová
40,00
tmavě béžová 40,00
světle béžová
44,00
tmavě béžová 44,00
tmavě béžová 44,00

barva
Cena (Kč/bal.)
béžová/sv. kraft
69,00
tm. béžová/sv. kraft 59,00

10ks

DÁREK

NOVINKA!

při koupi 1 balení
5ks

Voskovky Heykka Classy, 12 barev

Samolepicí bloky 653
kompozice energická - barvy v rozmezí žluté až fuchsiové • kompozice snivá - barvy lehce modré a jemně zelené • 100 lístků v bločku

NOVINKA!

Samolepicí bloček 360°

Obj. kód barva rozměr (mm)
119 201 energická 38 x 51
119 205 energická 76 x 76
38 x 51
119 202 snivá
76 x 76
119 206 snivá

balení (ks) Cena (Kč/bal.)
12 bločků
306,00
6 bločků
337,00
12 bločků
306,00
6 bločků
337,00

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

Obj. kód
401 690
401 691
401 692
401 693

76 mm

barva Cena (Kč/Ks)
oranžová 17,00 15,00
zelená 17,00 15,00
modrá 17,00 15,00
růžová 17,00 15,00

38 mm

51 mm

76 mm

76 mm

100
lístků

energic

ké

100
lístků

snivé

76 mm

DÁREK

SLEVA

10%!

při koupi 2 balení
Krém na ruce Avon

Samolepicí bloček neon mix
rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků • mix neonových barev

76 mm

Obj. kód
129 121
129 499

barva
Cena (Kč/bal.)
červená, modrá, zelená, žlutá
179,00
růžová, tyrkysová, limetková, zelená 179,00

m

76 mm

barva
Cena (Kč/Ks)
žlutá mix
97,00
zelená mix
97,00
modrá mix
97,00
růžová mix 97,00

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

Obj. kód
401 661
401 659
401 660
401 658

Záložky ve tvaru šipky
11,

z

Další sortiment naleznete
v katalogu Partner4Office 2020/2021
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

400
lístků

DÁREK

při koupi 2 kusů

Sušenky Opavia polomáčené,
100 g

VÝHODNé NÁKUPy pro vás!

DÁREK

při koupi 2 balení

Dezinfekční gel na ruce Nexcare, 75 ml

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

vždy vám

MÁME CO NABÍDNOUT

Sada diáře a kuličkového pera FILOFAX
Diář: osobní • kroužkový • rozměr 190 x 151 x 43 mm • jemný materiál desek se vzorem vnitřní strana v kontrastní barvě • zavírání na pásek • kapacita kroužků 23 mm • specifická
úvodní strana • průhledná krycí stránka • náplň - linkovaný papír ve čtyřech barvách včetně
bílé po 8 listech, kalendář na 2 strany, seznam úkolů 4 listy, adresář 8 listů, krémové rozřazovače 1 - 6, obálka s horním otevíráním, průhledné pravítko/záložka • Kuličkové pero: kovové tělo s potiskem • otočný mechanismus • černá náplň • šíře hrotu 1,0 mm • kompatibilní se
všemi standardními náplněmi pro kuličková pera Cross®

Obj. kód
402 611
402 612
402 613
402 614

barva provedení Cena (Kč/sada)
černá Confetti
1059,00
růžová Confetti
1059,00
černá
Garden
1059,00
bílá
Garden
1059,00

NOVINKA!
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Řada PASTELINI

Rozšířená nabídka diářů a dámských doplňků na www.p4o.cz

Diář PVC - PASTELINI
Obj. kód
402 600
402 601
402 602
402 606
402 607

barva
zelená
růžová
fialová
zelená
fialová

typ
měsíční
měsíční
měsíční
týdenní
týdenní

rozměry (mm)
81,5 x 184 x 2
81,5 x 184 x 2
81,5 x 184 x 2
90,5 x 160 x 4
90,5 x 160 x 4

Blok spirálový PASTELINI
Cena (Kč/Ks)
35,00 28,00
35,00 28,00
35,00 28,00
40,00 32,00
40,00 32,00

desky PVC • kalendárium:
CZ jména a státní svátky,
číslo týdne, měsíční fáze
(u týdenního navíc dny
a měsíce v 6 jazycích) • info
strany: přehledný kalendář, pracovní kalendář,
prostor na poznámky

20%!

60 listů • plastové desky • bílý bezdřevý
linkovaný papír • perforace pro snadné
odtržení • dvojitá boční spirála

A5
A4

60 listů

při koupi 5 kusů

Sušenky Opavia polomáčené

Pořadač kroužkový PP PASTELINI
barva
modrá
zelená
žlutá
růžová
fialová

barva Cena (Kč/Ks)
modrá
59,00
zelená
59,00
žlutá
59,00
růžová
59,00
fialová
59,00
modrá
94,00
zelená
94,00
žlutá
94,00
růžová
94,00
fialová
94,00

DÁREK

SLEVA

Obj. kód
129 720
129 721
129 722
129 723
129 724

Obj. kód formát
A5
119 623
119 624
A5
A5
119 625
119 626
A5
A5
119 627
A4
119 618
119 619
A4
A4
119 620
119 621
A4
A4
119 622

Cena (Kč/Ks)
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00

formát A4 • materiál extra silný polypropylen • čtyřkroužkový • průměr kroužků 15 mm • šíře hřbetu
20 mm • kroužková mechanika • kapacita 70 listů
• pastelové barvy

Kosmetická taška PASTELINI
Obj. kód
402 384
402 385
402 386

barva
zelená
růžová
fialová

Cena (Kč/Ks)
119,00
119,00
119,00

vhodná na uspořádání drobných předmětů
v kabelce • zapínání na zip • materiál 100%
polyester • rozměry 21 x 14,5 x 1 cm

A4

4 kroužky

Peněženka velká PASTELINI
Obj. kód
402 387
402 388
402 389

DÁREK

při koupi 5 kusů
Čaj Pickwick ovocný
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barva
zelená
růžová
fialová

Cena (Kč/Ks)
229,00
229,00
229,00

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

Objednávejte na www.p4o.cz

z

NEUSTÁLÁ

INOVACE SORTIMENTU

Jsme tu pro
na www.p4o Vás
.cz

Napařovač oděvů Tefal (za 100 kusů
výrobků) nebo designové Esselte
úložné boxy Home (za 20 kusů výrobků)

Pořadač pákový No. 1 celoplastový
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

Cena (Kč/Ks)
89,00

Pořadač pákový No. 1 recyklovaný
formát A4 • šíře 75 mm • páková mechanika No.1 • vyroben ze 100% recyklované lepenky • 100% recyklovatelný
a CO2 neutrální • certifikace FSC
a Blue Angel • barevná povrchová úprava • hřbetní kapsa se štítkem na popisky
• uzavírací kroužek proti náhodnému
otevření • kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek

Obj. kód
402 571
402 572
402 573
402 574
402 575
402 576

Recyklované euroobaly a obaly typu „L“
Obj. kód typ
tloušťka Cena (Kč/bal.)
402 515 euroobal „U“ 70 mic.
192,00
402 516 obal „L“ 100 mic.
277,00
formát A4 • materiál polypropylen
• provedení krupička • celý produkt
včetně kartonové krabice je 100% recyklovaný a 100% recyklovatelný • 100 ks
v balení

barva Cena (Kč/Ks)
černá
72,00
červená
72,00
modrá
72,00
zelená
72,00
žlutá
72,00
bílá
72,00

100 ks

Zaregistrujte svůj doklad o nákupu a vyžádejte si dárek na:
www.esselte.com/love

VÝHODNé NÁKUPy pro vás!

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

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP,
KDE NALEZNETE NOVÝ SORTIMENT
Skartovačka Dahle ShredMATIC® 35090

Skartovačka Kobra +1

výkonná s automatickým podavačem až na 90 listů • ideální pro menší kancelář • příčný řez 4 x 12 mm
• šíře vstupu 222 mm • kapacita skartace 10 listů 80 g • skartace sešívacích sponek a platebních karet
• objem odpadní nádoby 23 l • bez nutnosti mazání a údržby • indikace přetížení, přehřátí a plného
koše • stupeň utajení: P-4/F-1/T-4/E-3, dle NBÚ 2 • kolečka pro lepší manipulaci • rozměry (v x š x h)
506 x 367 x 263 mm • prodloužená záruka 3 roky při registraci na: dahle-office.com/cz

vhodná do menších kanceláří • šíře vstupu 230 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek
• skartace kreditních karet a CD (typ 1 CC4 neskartuje CD) • objem odpadní nádoby 38,5 l • kapacita
řezu je uváděna v listech 70 g • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu
„stand-by“ • rychlost skartace 0,025 m/s (typ 1 SS6), 0,035 m/s (typ 1 CC4) • světelná signalizace
vysunutého koše • automatický start/stop řízený fotobuňkou • průzor do odpadní nádoby • Continuous
duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení
• rozměry (v x š x h) 590 x 390 x 300 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 358
6890,00

Obj. kód typ počet listů typ řezu (mm)
159 016 1 SS6 23/25
podélný 5,8
příčný 3,5 x 40
159 018 1 CC4 12/14

10 ks
23 l

4 x 12
mm

NBÚ
V/1
D/2

DIN
Cena (Kč/Ks)
P2, O2, T2, E2 5929,00
P4, T4, E3, F1 6149,00

ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE 5 let
25 ks
38,5 l

5,8 mm

1 SS6
14 ks
38,5 l 3,5 x 40
mm

1CC4

DÁREK

DÁREK

při koupi 1 kusu

při koupi 1 kusu

Dárková karta Lidl 500 Kč

Dárková karta Benzina 500 Kč
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Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz
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Stačí nahrát doklad o koupi na stránky
Leiz.com, nejpozději do 31.12.2021 a zadat
adresu, kam si přejete zaslat odměnu.

TIC HÉ

Kalkulátor SDC-408-410-412

Kalkulátor MJ/DJ-120D Plus

stolní kompaktní kalkulátor • nakloněný displej • plastová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka pro práci s pamětí
• napájení duální solární/bateriové • hmotnost 95 g • rozměry 125 x 100 x 27 mm • záruka 3 roky

stolní kalkulátor • EXTRA velký 12místný displej • kontrola a oprava 300 kroků výpočtu
• korekční tlačítko • výpočet DPH ( MJ 120D PLUS ) • 3tlačítková paměť • tlačítko dvojité
nuly • výpočet procent • výpočet marže • výpočet odmocniny • vyrovnávací paměť • napájení duální solární/bateriové (1 x LR44) • typ MJ-120D Plus, hmotnost 140 g, rozměry
148 x 126,5 x 28,6 mm • typ DJ-120D Plus - hmotnost 205 g, rozměry 192 x 144 x 34,6 mm

Obj. kód
159 324
159 325
159 326

barva počet míst na displeji
černá
8
bílá
10
černá
12

Cena (Kč/Ks)
134,00 120,00
147,00 132,00
159,00 143,00

SLEVA

10%!
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Obj. kód
typ
Cena (Kč/Ks)
159 381 MJ-120D Plus 297,00 267,00
159 545 DJ-120D Plus 371,00 334,00

SLEVA

10%!

Objednávejte na www.p4o.cz

Logistické kapsy

Nůžky titanové Dahle Office

kapsy na štítky se dvěma magnetickými nebo samolepicími proužky na zadní straně • kapsy - návleky
na nohy palet se suchými zipy • průhledná přední strana je vyrobena z odolného polypropylenu • rychlá
výměna štítků, které lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouzdra • možnost opakovaného použití
• štítky lze individuálně nadefinovat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

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

Obj. kód
169 526
169 527
169 543
169 571
169 572

provedení vnitřní rozměr (mm)
magnetické
100 x 38 mm
magnetické
100 x 38 mm
samolepicí
210 x 74 mm
návleky
140/90 x 65 mm
návleky
140/90 x 65 mm

barva
Cena (Kč/bal.)
tm. modrá 1570,00
žlutá
1570,00
tm. modrá 1990,00
tm. modrá 2155,00
žlutá
2155,00

Obj. kód délka nůžek
13 cm
172 096
18 cm
172 097
21 cm
172 098

50 ks

Cena (Kč/Ks)
159,00 135,00
179,00 152,00
199,00 169,00

SLEVA

15%!
Korekční strojek Pelikan výměnný
šíře 4,2 mm • návin 14 m • výměnná páska • ihned přepisovatelný
• rychlá a jednoduchá aplikace • ergonomický design

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 011 74,00 66,00

návin 14 m

DÁREK

SLEVA

10%!

při koupi 1 balení
Štítky pro logistické kapsy
(80 ks v balení)

Vazač COMB S 100

Lepicí páska s odvíječem

Lepicí tyčinka Kores

vazač plastových hřbetů • kapacita vazby 500 listů 80 g • manuální děrování 22 listů
80 g současně • pracovní šíře 300 mm • vyřazování nožů • nezávislá děrovací a vázací páka • nastavitelná hloubka děrování • měrka pro stanovení vhodného průměru
hřbetu • vhodný pro střední intenzitu využití (úřady, školy, banky)
• rozměry 440 x 400 x 220 mm

krystalicky čirá páska • šíře 19 mm • návin 33 m
• transparentní odvíječ s nožem usnadní práci

lepí papír a karton • lepidlo vodou omyvatelné • obsahuje
glycerin, nevysychá • neobsahuje rozpouštědla

Obj. kód
Cena (Kč/Ks)
169 487 3990,00 3190,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
174 011 30,00 27,00

Obj. kód hmotnost Cena (Kč/Ks)
15 g
27,00
170 086
170 087
20 g
33,00

návin 33 m
14

2020

SLEVA

20%!

SLEVA

10%!

Spony dopisní RON 452

Spojovače RON 24/6

pozinkované • lesklé • délka 28 mm • 100 ks v balení

vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného drátu • délka nožičky 6 mm
• 1000 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 006
9,00 7,60

28 mm

Velikosti dopisní spony
Měřítko: 1:1

VÝHODNé NÁKUPy pro vás!

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
176 026
8,00 6,80

19

20

z

Další sortiment naleznete
v katalogu Partner4Office 2020/2021
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz
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3+1
ZDARMA!

Spony aktové RON 472

50 mm

pozinkované • lesklé • délka 50 mm • 75 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 009 19,00 16,00

Velikosti dopisní spony
Měřítko: 1:1

SLEVA

15%!
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

máme stále skladem

Bohatý sortiment zboží!

Lepicí páska Scotch Magic

Lepicí páska Scotch Crystal

šíře 19 mm • neviditelná na většině kancelářských papírů
• ideální na skenování a opravu dokumentů • popisovatelná
• návin 7,5 m s ručním plastovým zásobníkem

šíře 19 mm • krystalicky čirá páska • extra silná na lepení,
balení, etiketování a opravy • odolná proti stárnutí • návin
7,5 m s ručním plastovým zásobníkem

Obj. kód návin (m)
170 053
7,5
33
170 057

Cena (Kč/Ks)
44,00
99,00

Obj. kód návin (m) Cena (Kč/Ks)
170 059
7,5
39,00
33
75,00
400 664

návin 7,5 m

návin 7,5 m

DÁREK

návin 33 m

170 053

170 057

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

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

ranná
Oboust á
eln
Snímat

při koupi 4 kusů
pásek s návinem 7,5 m

Vonná svíčka v plechové krabičce

návin 33 m

DÁREK

při koupi 4 kusů
pásek s návinem 33 m
Zásobník ve tvaru kočky

170 059

400 664

Plánovací sada Bujo

speciální sada vhodná pro plánování metodou Bullet Journal, nebo pro zapisování poznámek, myšlenek
a nápadů • zápisník formát A5 • bílý papír 120 g/m2 • 160 číslovaných stran • tečkovaný • pevná lněná
vazba s gumičkou • oboustranné fixy se dvěma hroty: tenkým pro přesné linky a širším, štětcovým pro
barvení větších ploch • fix s elastickým štětcovým hrotem pro kaligrafii • elegantní mikrotužka • zvýrazňovač se dvěma hroty: širokým seříznutým hrotem (šířka stopy 3,8 mm) a velmi tenkým kulatým hrotem
(šířka stopy 0,4 mm)

Obj. kód
402 622
402 623

barva Cena (Kč/sada)
růžová
499,00
žlutá
499,00

DÁREK

při koupi 2 kusů

Sušenky Opavia polomáčené, 100 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 488 20,00 17,00

SLEVA

15%!
K-MARKER sada s houbou
sada popisovačů na bílé tabule a flipcharty s mazací houbičkou • 4 barvy popisovačů - černá, modrá, zelená a červená • kulatý hrot • živé a neprůsvitné barvy na všech
typech bílých tabulí • snadno smazatelné z bílých tabulí,
nezanechává šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod.
• mohou být použity na sklo a jiné neporézní povrchy
• magnetická stírací houbička na bílé tabule v balení
• možnost přichycení na kovovém povrchu tabule • nezanechává stopy • rozměr houbičky 110 x 55 x 20 mm

SLEVA

15%!

Podzim str. 8/9

Ořezávací strojek elektrický s frézou
jednoduchá manipulace • pro ořezávání tenkých i silných
pastelek • nastavitelná ostrost ořezání • odstraňovač zlomených
hrotů • napájení na 4 baterie AA • možnost napájení přes adaptér
obj. kód 173 004 (baterie ani adaptér nejsou součástí dodávky)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
171 233
480,00

DÁREK

při koupi 1 kusu

Pastelky Trigo jumbo, 12 barev

Pastelky Kores
trojhranné • zářivé barvy díky vysokému obsahu
pigmentu • z vysoce kvalitního lipového dřeva pro
snadné ořezávání • 50 barev

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 029 212,00 199,00
14

2020

20

Obj. kód Cena (Kč/sada)
194 929 96,00 82,00

NOVINKA!

19

Houba magnetická Concorde
barevná magnetická houba na bílé
tabule • rozměr 145 x 60 x 20 mm
• ergonomický tvar pro lepší uchopení • barevný mix červené nebo
zelené

•2

016

• 2 0 17 • 2 0 1

8•

20

DÁREK

při koupi 1 balení
Corny Big tyčinka

Objednávejte na www.p4o.cz

z

OBJEDNEJTE JEŠTĚ DNES

A VYUŽIJTE

SKVĚLÝCH DÁRKŮ A BONUSŮ

Kuličkové pero Pilot B2P EcoBall Ocean Plastic
Obj. kód
402 624
402 625
402 626
402 627

barva Cena (Kč/Ks)
černá
25,00
červená
25,00
modrá
25,00
zelená
25,00

kuličkové pero z řady BeGreen • vyměnitelná náplň • šíře
hrotu 1 mm • šíře stopy 0,27 mm • stiskací mechanismus
• vyrobeno z 86 % z recyklovaných plastových lahví
s podílem 2,5 % oceánských plastů • inkoust na olejové
bázi pro velmi hladké psaní • barva inkoustu podle barvy
stiskací části

Jsme tu pro
na www.p4o Vás
.cz

Kuličkové pero Zebra SL-F1 v krabičce
Obj. kód
194 220
197 057

barva Cena (Kč/Ks)
černá
199,00
sv. zelená 199,00

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

2+1
ZDARMA!

Gelové pero Pilot G-2

NOVINKA!

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
69,00
402 628

Gelové pero Sarasa Clip
Obj. kód
199 236
199 237
199 238

barva Cena (Kč/bal.)
pastelová 189,00
neonová 189,00
podzimní 189,00

vyměnitelná náplň JF • stiskací • plastové průhledné tělo
• gumová úchopová část pro příjemné psaní • 5 barev
v balení

é
Výhodn

vyměnitelná náplň • šíře hrotu 0,5 mm • šíře
stopy 0,32 mm • stiskací mechanismus • gumový úchop • modrý inkoust • 2 ks na blistru

balení

Souprava Concorde Bolero
Obj. kód
402 629
402 630
402 631

barva Cena (Kč/sada)
modrá
189,00
zelená
189,00
růžová
189,00

celokovové kuličkové pero a mechanická tužka • kuličkové pero
- velkoobsahová náplň, otočný
mechanismus, šíře hrotu 0,8 mm
• mechanická tužka s pryží, tuha
0,5 mm • ve třech barvách s puntíky • dárková krabička

DÁREK

při koupi 1 balení

Gelové pero Sarasa zlatá a stříbrná

Souprava Beta BR šedá
celokovové kuličkové pero a roller • 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 Cena (Kč/sada)
193 061
245,00

DÁREK

při koupi 2 sad

Popisovače Signet s razítkem,
12 barev

VÝHODNé NÁKUPy pro vás!

NOVINKA!

Souprava Cayman/Ocelot BR
Obj. kód
193 765
193 773

barva Cena (Kč/sada)
černá
215,00
šedá
215,00

celokovové kuličkové pero a roller • 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

DÁREK

při koupi 2 sad
Popisovače Sunbow,
12 barev

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

máme stále skladem

Bohatý sortiment zboží!

Taška papírová Craft

Káva Arabica

Káva Tenoria

dárková taška z pevného eko papíru • vhodná i k reklamnímu potisku • rozměry v tabulce š x h x v

100% směs různých nejlepších odrůd Arabica • velmi
jemná, lahodná na jazyku a můžete si zde vychutnat
od čokoládových tónů, karamelových, oříškových až
po jemné ovocné • velmi jemná chuť espressa • zvlášť
vhodná i pro cappuccino a mléčné kávové nápoje • balení 1 kg

směs v optimálním poměru z vybraných vysoce kvalitních druhů
Arabica 40 % a Robusta 60 % • pro milovníky silné kávy, nebo jako
povzbuzení během náročného pracovního dne díky vyššímu obsahu
kofeinu • vyznačuje se silným aroma a bohatou cremou • vhodná pro
espresso či kávové mléčné nápoje, ale i na českého turka • balení 1 kg

Obj. kód
211 534
211 538
211 542
211 546

typ
rozměry (cm)
na láhev 11,5 x 9 x 35,5
malá
15 x 6 x 20
střední
19 x 8 x 24
velká
24 x 8 x 33

Cena (Kč/Ks)
10,90 9,30
7,90 6,70
9,90 8,40
11,90 10,10

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 945
520,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 943
370,00
1 kg

1 kg

tvě
Čers á káva
žen
pra

DÁREK

při koupi 2 balení

tvě
Čers á káva
žen
pra

Francouzské máslové sušenky 125 g

SLEVA

15%!
Variace čajů Basilur Orient
kolekce černých, černých aromatizovaných a zelených aromatizovaných čajů
• ochucující části rostlin nebo kousky ovoce • gastro sáčky

Obj. kód
402 067
402 536

typ
60 sáčků
32 sáčků

kazeta
papírová
plechová

Cena (Kč/bal.)
199,00
269,00

Luxusní dárkové balení
kávy Arabica
100% Arabica • čerstvě pražená • velmi
jemná, karamelové chuti s nádechem mandlí • stupeň kyselosti 0 • středně pražená
• balení 250 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
260,00
402 632

Dárkové balení kávy 4 x 250 g
směsi s různým % podílem Arabica/Robusta • Victoria 80/20, Redang 70/30,
Tenorio 40/60 a směs vybraných druhů odrůdy Arabica Nicoya • balení
obsahuje detailní popis káv a degustační kartičky pro zaznamenání pocitů
při ochutnávání šálku kávy • balení 4 x 250 g

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
540,00
402 633

tvě
Čers á káva
žen
pra

Čaj Tarlton Sváteční pohoda

Vánoční balení čaje Basilur Čaj Tarlton v dekorativní konvičce

kolekce černých a zelených aromatizovaných čajů • 60 sáčků • černý čaj aroma: jahoda, citron, malina, broskev,
borůvka, lesní směs • zelený čaj - aroma: jahoda, citron, máta, bergamot,
graviola

pravý cejlonský sypaný čaj 100 g • černý
aromatizovaný s kousky ovoce - dřišťál,
malina, rakytník • mix

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 066
99,00

sypaný čaj 100 g • aromatizovaný s ochucujícími částmi rostlin a plodů • zelená konvička - zelený čaj • červená konvička
- černý čaj • plechová konvička není určena k přípravě čaje

Obj. kód
402 537
402 538

barva Cena (Kč/Ks)
zelená
159,00
červená
159,00

Obj. kód druh Cena (Kč/bal.)
402 634 černý
129,00
402 635 zelený
129,00

Směs ovocných čajů Basilur
Pohádkové Vánoce
Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 393
199,00
směs kvalitních ovocných aromatizovaných čajů
• 6 druhů: lesní ovoce, pomeranč s broskví, letní
směs, tropické ovoce, červený pomeranč, jahoda s malinou • 6 x 10 gastro sáčků

Podzim 2021 str. 10/11

Objednávejte na www.p4o.cz

Další sortiment naleznete
v katalogu Partner4Office 2020/2021
Pokud katalog nemáte, objednejte si jej zdarma na www.p4o.cz

Belgické čokoládové pralinky
Obj. kód hoblinky obsah Cena (Kč/bal.)
402 541 mléčné 16 x 250 g 2464,00
402 542
hořké 16 x 250 g 2464,00

Mandle v belgické čokoládě
obsah 250 g • mlečné čokoládové lanýže
s hoblinkami mléčné nebo hořké čokolády
• elegantní krabička se strukturou a vzhledem
kůže • cena za balení 16 bonboniér

barva
bílá
hnědá

obsah Cena (Kč/bal.)
14 x 200 g 1652,00
14 x 200 g 1652,00

obsah 200 g • bílá taška - mandle v mléčné
čokoládě se skořicí • hnědá taška - mandle
v hořké čokoládě • cena za balení 14 bonboniér

1 ks

1 ks

118,00

154,00

Čokoláda Zlaté stromečky

Mléčné čokolády s posypem

Obj. kód barva
402 551 červená
402 552 modrá

Obj. kód
402 549
402 550

obsah Cena (Kč/bal.)
8 x 225 g
680,00
8 x 225 g
680,00

barva
obsah Cena (Kč/bal.)
červená 18 x 300 g 1890,00
bílá 18 x 300 g 1890,00

obsah 300 g • výběr velmi jemných mléčných
čokolád s posypem jahod a mandlí • cena za balení 18 čokolád

obsah 225 g • červený obal - hořká čokoláda s kousky
brusinek a višní • modrý obal - mléčná čokoláda s příchutí caffe latte, sušenkami a kávou • cena za balení
8 čokolád

1 ks

105,00

1 ks

85,00

Kosmetická dárková sada
Obj. kód
druh Cena (Kč/sada)
402 636 levandule
169,00
402 637 med a kozí mléko 169,00
402 638 pivní klasika 169,00

Isolda krém na ruce

sprchový gel 200 ml • šampon 200 ml • levandule s bylinným extraktem a vůní levandule • med a kozí
mléko - s extrakty medu a kozího mléka • pivní klasika s extrakty pivních kvasnic a chmele • dárková krabička

e

z

Obj. kód
402 547
402 548

objem 100 ml • žlutá - MĚSÍČEK - zklidňující • zelená - KONOPÍ - regenerační

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
20,00 18,00
310 636
219 241
20,00 18,00

SLEVA

10%!
Papírové ručníky Z-Z/120 ks
Vlhčené ubrousky antibakteriální
Obj. kód počet ks v bal. Cena (Kč/bal.)
402 592
15
14,00
402 593
120
59,00
dezinfekční ubrousky na ruce • obsahují
antibakteriální látky

15 ks

120 ks

VÝHODNé NÁKUPy pro vás!

velmi pevný a nasákavý materiál - celulóza • dvouvrstvé
• svou kvalitou převyšují běžné kosmetické ubrousky • balené ve fólii • dávkování po jednom kuse • k použití v domácnosti, kanceláři, autě… • rozměr ručníku 20,5 x 22 cm
• 120 ks v balení

120 ks
20,5x22 cm

2
vrstvy

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 639
25,00

NOVINKA!
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

máme stále skladem
Ručníky skládané „ZZ“ bílé

Bohatý sortiment zboží!
Papír toaletní Jumbo

100% celulóza • dvouvrstvé • rozměr ručníku
25 x 23 cm • 3200 ks v balení

3200 ks
25 x 23 cm

2
vrstva

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 248 479,00 399,00

Obj. kód
310 601
310 604
310 607
6ks

průměr
190 mm
230 mm
280 mm

návin Cena (Kč/bal.)
120 m
149,00
175 m
199,00
257 m
299,00

toaletní papír do zásobníku • perforovaný • dvouvrstvý • recyklovaný • barva bílá • 6 ks v balení

2
vrstvy

SKVĚLÁ

CENA!

DÁREK

při koupi 1 balení

Kosmetické kapesníčky PrimaSoft 100 ks

Larrin Nano čistič
speciální prostředek k čištění • využívá nanotechnologii • výborně vyčistí
a vyleští • po použití se vytváří ochranný film - usnadňuje následnou údržbu

Osvěžovač vzduchu Sanytol

Obj. kód
použití
402 640
koupelna
kuchyně
402 641
402 642
WC
402 643 skla, zrcadla, obklady

objem 300 ml • neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 %
mikroorganismů ve vzduchu, na površích i textiliích
• zápach nepřekrývá, ale odstraňuje jeho příčiny • dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, matrace, autosedačky • odstraňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy
v kuchyni atd. • zanechává příjemnou vůni • biocidní
přípravek *

objem Cena (Kč/ks)
500 ml
69,00
500 ml
69,00
750 ml
59,00
500 ml
69,00

Obj. kód vůně Cena (Kč/Ks)
310 927 mentol
92,00
hory
92,00
310 928
310 929 květiny
96,00

2+1
ZDARMA!

pro COVID 1min

Sanytol univerzální

NOVINKA!

Krystal leštěnka na nábytek

Krystal WC čistič

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 589 78,00 69,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 578 42,00 37,00

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

obsahuje kyselinu amidosulfonovou • na keramiku
a nerez • působí NAD i POD
vodní hladinou • odstraní
špínu i vodní kámen • dokonalá dezinfekce • příjemná parfemace

SLEVA

Jankovcova 938/18, 170 00 Praha 7
Tel.: 495 530 585, Mobil: 602 288 590
E-mail: praha@p4o.cz

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

Obj. kód
401 086
401 087
310 522

druh obsah Cena (Kč/Ks)
sprej 500 ml
99,00
láhev 1000 ml
99,00
utěrky 36 ks maxi 99,00

DÁREK

DÁREK

při koupi 2 kusů
401 086 nebo
401 087

při koupi 2 kusů
310 522
Osvěžovač
vzduchu

Utěrky Sanytol

11%!

PARTNER 4 OFFICE a.s.

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje
chlór • čistí a dezinfikuje plochy tím, že ničí škodlivé
mikroby • vhodný na všechny plochy v domácnosti
i kanceláři, WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, plastové a porcelánové předměty • zanechává plochy lesklé
a celou vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou
vůní • biologicky odbouratelný • biocidní přípravek *

* Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

EMADO, s.r.o.

EMADO Hradec Králové, 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

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

Koeximpo, s.r.o.

TechDraw Office s.r.o.

Lipová 1986
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 711 908
Mobil: 728 479 859
E-mail: tesin@p4o.cz

Farského 6
326 00 Plzeň
Tel.: 374 61 61 00 - 01, 02
Mobil: 725 812 990
E-mail: plzen@p4o.cz

EMADO Pardubice, s.r.o.

Na Vrtálně 79
530 03 Pardubice
Tel.: 466 611 140–1
Mobil: 733 554 479
E-mail: pardubice@p4o.cz

Objednávejte

Objednávejte
nanawww.p4o.cz
www.p4o.cz

