
Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH.

Na objednávce  uveďte objednací kód vybraného dárku. 

Pokud jej neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.

Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek pouze 

odběrateli, který má vůči naší společnosti 

uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI DÁREK 
PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

Káva zrnková 
čerstvě pražená 1 kg - 421 679

Kmotrovky 100 g 

421 675

Magnetický držák 

mobilu do auta - 421 678

Dort Marlenka 800 g
421 499

Směs do ostřikovačů 

zimní - 20 0C 5 l - 421 120

Svařené víno 1 l

421 543
Orion Milánská směs 

dražé 90 g - 421 459

Jar pěna 

na nádobí 350 ml

421 676

Čaj 20 x 2 g

421 398

agnetický držák 

www.p4o .cz

Máte raději online? 
Objednávejte na www.p4o.cz

KATALOG
Objednejte si zdarma 

na www.p4o.cz

Objednávka nad 7000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Objednávka nad 10000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

ě d řik čů Ká k á Dort Marlenka 800 g

Objednávka nad 2000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

Objednávka nad 4000 Kč bez DPH 
výběr z dárků

AmbiPur osvěžovač 

vzduchu 300 ml

421 677

› MODŘÍN JAKO JEDINÝ Z NAŠÍCH JEHLIČNANŮ NA ZIMU 
OPADÁVÁ. BÝVÁ OZNAČOVÁN STROMEM POZITIVNÍ ENER-
GIE. PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ NA TĚLO I DUŠI.



  Objednávejte na  www.p4o.czwww.p4o.cz

Kuchyňská váha s miskou 

Jar tablety do myčky 
Professional Platinum

Infra ohříváč 1000 W

obj. č.  421 680

obj. č. 421 673

obj. č.  421 674

balení 90 ks • vyvinuty pro mytí nádobí v myčkách jak pro 

domácí tak průmyslové použití • pro zářivou čistotu a lesk 

2× rychleji v krátkých cyklech v porovnání s normálním 

cyklem • udržují myčku nádobí čistou - se svěží vůní

stojící ohřívač  přemění elektrický proud na  teplo •  topné 

těleso: halogenová lampa, simuluje paprsky slunce •  oka-

mžité nahřátí •  nižší provozní náklady •  šetrný k  životnímu 

prostředí •  tichý chod •  vnitřní a  vnější použití í • stupeň 

ochrany IP44 • topná plocha 3 m2 • funkce vypnutí při převrá-

cení • napájení 230V 

dotykové ovládací senzory pro přesné vážení • velký LCD 

displej • hluboká miska • funkce postupného dovažování 

a nulování hmotnosti nádoby (TARA) • váživost do 5 kg,              

3 l • možnost volby jednotek (g/ml/lb/fl:oz)

VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT
Dárek za nákup papíru - Skupina A

Dárek za nákup papíru - Skupina B

Odkaz na aktuální 
CENY PAPÍRU Samolepicí blok velký

rozměr 254 x 178 mm • 50 lístků

50
lístků

6 x 100
lístků

Obj. kód  112 068

Obj. kód.  113 052

Kopírovací papír Xerox Transit 
A4 • gramáž 80 g/m² • 500 listů v balení • pro každodenní 

použití • pro kopírování i tisk • bezproblémová průchodnost 

stroji • 5 balíků v krabici

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Kopírovací papír Xerox Business
A4 •  gramáž 80 g/m² •  500 listů v  balení •  vhodný pro 

oboustranný tisk • laser, copy, fax, inkjet • velkoobjemové 

kopírování • 5 balíků v krabici

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

PŘI KOUPI 15 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU ZE 
SKUPINY A, PŘI KOUPI 
30 KRABIC DÁREK ZE 

SKUPINY B

PŘI KOUPI 15 KRABIC 
DÁREK DLE VÝBĚRU ZE 
SKUPINY A, PŘI KOUPI 
30 KRABIC DÁREK ZE 

SKUPINY B

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Obj. kód.  118 500

COPYLASER INKJET

BAREVNÉ
TISKY

VÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Aktuální cena
na www.p4o.cz 

Kopírovací papír UniCopy
A4 •  gramáž 80 g/m² •  500 listů v  balení •  pro 

každodenní použití • pro kopírování i tisk • 5 balíků 

v krabici  

lní cena
w p4o cz

í •  pro

balíků 

Odkaz na aktuální 
CENY PAPÍRU

SKVĚLÁ
CENA!

Tonery Armor
Ke každému LASEROVÉMU TONERU

značky ARMOR  od nás OBDRŽÍTE

MU T

OBDOBD

TONERU

DRŽÍTEDRŽÍTE

 

Ferrero Rocher pralinky 
4 ks ZDARMA
Ferrero Ro
4 ks ZDAR

Samolepicí bloček „Z“ neon mix

76 mm 76  mm

rozměr 76 x 76 mm • mix neonových barev • 100 lístků v bločku • balení 6 bločků 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 815  139,00

DÁREK 
při koupi 1 balení
HARIBO ovocná rulička 

NOVINKA!

NOVINKA!
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Obj. kód barva provedení Cena (Kč/bal.)
402 816 žlutá linkovaný  119,00
402 817 bílá čtverečkovaný 119,00



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

programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!VÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!

NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU Vše přehledně uloženo
Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

Obj. kód barva  šíře hřbetu  
120 208 černá 50 mm 
120 209 červená 50 mm 
120 210 modrá 50 mm 
120 211 zelená 50 mm 
400 250 oranžová 50 mm 
124 028 žlutá 50 mm 
124 025 šedá 50 mm 
124 026 bordó 50 mm 
400 251 tyrkysová 50 mm 
124 027 fi alová 50 mm 
120 207 bílá 50 mm 
120 213 černá 75 mm 
120 214 červená 75 mm 
120 215 modrá 75 mm 
120 216 zelená 75 mm 
400 248 oranžová 75 mm 
124 029 žlutá 75 mm 
124 030 šedá 75 mm 
124 031 bordó 75 mm 
400 249 tyrkysová 75 mm 
124 032 fi alová 75 mm 
120 212 bílá 75 mm 

Boost

Archivační krabice SpeedBox Archivační kontejner SpeedBox

DÁREK při koupi 
25 kusů krabic jednoho druhu
Zápisník Leitz Cosy 
A5 linkovaný

DÁREK při koupi 
15 kusů kontejnerů jednoho druhu
Univerzální krabice Leitz Cosy 
velikosti M 

Kup krabice Speedbox a získej dárek!

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
129 255 350 x 250 x 80 mm 32,00
129 256 350 x 250 x 100 mm 36,00
129 257 350 x 250 x 150 mm 56,00
129 530 horizontální 80 mm 39,00

•
• Jednoduché a intuitivní složení
• Zesílená konstrukce

Šetří Váš čas!

Barva dárku je vybírána náhodně. 

Obj. kód rozměry (mm)  kapacita  Cena (Kč/Ks)
129 528 355 x 193 x 252 pro formát A4 134,00
129 258 367 x 263 x 325 3 krabice š. 100 mm/2 krabice š. 150 mm 161,00
129 259 392 x 301 x 334 5 pořadačů š. 75 mm/80 mm 192,00
129 529 433 x 263 x 364 4 krabice š. 100 mm/5 krabic š. 80 mm 199,00

Samolepicí bloček Post-it
rozměr 76 x76 mm • silně lepicí • 90 lístků v bločku

Obj. kód označení balení  Cena (Kč/bal.)
119 702 Playful 6 bločků 354,00
119 704 Carnival 6 bločků 354,00
119 708 Cosmic 6 bločků 354,00
119 705 Soulful 6 bločků 354,00
119 809 Boost 5 bločků 295,00
119 707 Oasis 5 bločků 295,00

Playful Carnival

Soulful

Samolepicí bloček „Z“ Colorful
rozměr 76 x 76 mm • silně lepicí • pestrobarevné provedení • vhodný pro zá-

sobníky na „Z“ bločky • 6 bločků po 90 lístcích (typ Boost 5 bločků)

Cosmic
Oasis

Obj. kód barva  typ  Cena (Kč/bal.)
119 714 oranžová, žlutá, růžová Boost 308,00
119 715 červená, žlutá, modrá Playful 370,00
119 716 modrá, žlutá, růžová Cosmic 370,00
119 717 žlutá, zelená, růžová Carnival 370,00

76 mm

76 mm

SUPER
L E P Í C Í

6x90
lístků

DÁREK 
při koupi 2 balení
Deodorant Avon

DÁREK 
při koupi 25 ks 
šíře 50 mm nebo 
20 ks šíře 75 mm
Bohemia Sekt 0,75 l

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Záznamní kniha Moje cukrárna
ři 
zna

ppři
Záz

íí

Pořadač pákový Economy formát A4 •  páková mechanika 

•  karton z  vnější strany potažený 

plastem •  z  vnitřní strany hladký 

papír • barevná povrchová úprava 

• hřbetní kapsa se štítkem na po-

pisky •  uzavírací kroužek proti 

náhodnému otevření •  kovová 

ochranná lišta • hřbetní kroužek

při 
šíře
20 
Bohe

šíře 50 mm

25ks

šíře 75 mm

20ks

Cosmic Carnival  Boost

Playful

Všeobecná kniha - kronika 
formát A4 • 196 listů • tuhá kvalitní poloplátěná šitá vazba • 110 g • bezdřevý 

papír bez tisku •  sleporažba "Strom života" na  obalu •  bez nadpisu •  lacetka 

v barvě obalu • provedení ve vínové a pískově žluté barvě    

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 639 340,00

Cena (Kč/Ks)   79,00 196 listů

 
4

(Kč/Ks)( )
40,00,

A4



  Objednávejte na  www.p4o.cz

VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
držáku (169 730)
Sanytol kapsle do myčky 4o ks 

DÁREK 
při koupi 1 kusu 
lišty (169 731)
Sanytol antialergenní utěrky 36 ks

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Poukázka Lidl 250 Kč ks 
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Pořadač pákový KRAFT Pořadač kroužkový KRAFT Blok spirálový KRAFT
formát A4 • šíře hřbetu 70 mm 

•  páková mechanika •  lami-

novaný •  hřbetní kroužek pro 

snadnou manipulaci •  uza-

vírací mechanismus (rado 

kroužek) drží pořadač vždy 

pevně zavřený •  moderní bar-

va nature  

formát A4 •  šíře hřbetu 

40 mm •  průměr krouž-

ků 25 mm •  laminovaný 

• moderní barva nature  

60 listů • linkovaný • dvojitá boč-

ní spirála •  bílý bezdřevý papír 

•  perforace pro snadné odtržení 

• pevné lamino desky • moderní 

barva nature 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 804 109,00

Obj. kód formát Cena (Kč/Ks)
402 807 A5 68,00
402 808 A4 115,00

mm

-

o o 

-

oo 

y 

-

4 kroužky

2 kroužky

NOVINKA!

NOVINKA!

Obj. kód počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
402 805 2 89,00
402 806 4 99,00

A5

A4

99,00,

Řada KRAFT - moderní barva NATURE      

Kovový držák s 4kroužkovou mechanikou Profesionální páková řezačka KW trio 13040/13042
magnetický •  čtyřkroužková mechanika •  průměr kroužků 30 mm 

• polička na pera • umožňuje zobrazení a uložení dokumentů na všech 

kovových plochách • snadno přemístitelný • rozměr (v x š x h): 310 x 

320 x 53 mm • samostatná lišta (rozměr 320 x 40 mm) • vhodná kom-

binace s kapsou na dokumenty s euroděrováním a magnetem  

výkonná páková řezačka • vhodná pro copycentra i zátěžové provozy • kapacita 40 listů (70g/m2) • kovový pracovní stůl 

s plastovým ochranným krytem a předtištěnými formáty a měřítky • zadní doraz s aretací • automatický přítlak, který se 

aktivuje pohybem nože • ocelový řezný nůž s možností výměny nebo nabroušení • skládací ochranný kryt

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
169 730 držák 1220,00
169 731 lišta 360,00

euroděrováním a magnetem  

a (Kč/Ks)(
20

60

Kč/Ks))
0,00,

0 0000 00 169 730 KAPACITA KAPACITA

402 809

40 x70 g/m2

402 810

40 x 70 g/m2

445x282 mm 545x282 mm

360 mm 460 mm

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  hmotnost  Cena (Kč/Ks)
402 809 360 mm 445 x 282 mm 4,9 kg 3690,00
402 810 460 mm 545 x 282 mm 8,2 kg 4990,00

4

4

45 x 282 mm 8,2 kg 4990,00

4

gx 282 mm 8,2 kg 4990,00, g ,

402 809

402 810169 730 držák 
169 731 lišta 366000,00,lišta 

169 731

SKVĚLÁ
CENA!

Obaly na doklady PP typ L
formát A4 L • tloušťka 140 mic. 

• otevřené z boku a shora • 10 ks 

v balení

10 ks

Euroobaly rozšířené A4 Maxi
formát A4 U rozšířený na 220 mm • rozměr 300 x 

220 mm • tloušťka 100 mic. • kapacita až 70 listů 

•  materiál polypropylen •  provedení krupička 

• 50 ks v balení  
50 ks

100ks

Euroobaly A4

formát A4 U  •  materiál polypropylen 

• barva čirá • 100 ks v balení

Obj. kód provedení  tloušťka  Cena (Kč/bal.)
128 500 krupička 40 mic.   59,00   53,00
400 252 hladké 45 mic. 107,00  79,00

U
 A4

L
 A4

• 50 ks v ba
50 ks

alení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
126 059 172,00  149,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
128 025 50,00  39,00



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

programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!VÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!

NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU 
Vaše minulost je v bezpečíJsme tu pro Vásna www.p4o.cz

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Sanytol dezinfekční 
prací gel 1,7 l

Skartovačka Kobra +1 
vhodná do  menších kanceláří •  šíře vstupu 230 mm •  skartace kancelářských a  sešívacích sponek •  skartace 

kreditních karet a CD (+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 (u  typu +1 CC4 0,035) •  světelná signalizace vysunutého koše •  automatický start/stop řízený 

fotobuňkou •  hmotnost 11 kg (typ +1CC4 12 kg) •  průzor do  odpadní nádoby •  Continuous duty motors – 

speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
158 001 +1 SS4 17/19 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 7390,00  6651,00
159 018 +1 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, T4, E3, F1 8690,00  7821,00

Záruka na řezné 
nože 5 let

typ +1 CC4 
certifi kován NBÚ
jako zařízení 
typu NNI 1

19 ks

38,5 l 3,8 mm

+1 SS4

14 ks

38,5 l 3,5 x 40  
mm

+1 CC4

Skartovačka Dahle PaperSAFE® 23240
výkonná a  tichá pro menší kanceláře •  příčný řez 4 x 12 mm •  šíře vstupu 224 mm •  kapacita skartace 10 

listů A4/80g papíru • oddělená skartace karet, CD, DVD • náhodná skartace kancelářských sponek a drátků 

• odpadní nádoba 25 l • průzor do odpadní nádoby • indikace přetížení, přehřátí a plného koše • automatický 

systém start/stop • obousměrný chod • bez nutnosti mazání a údržby, samočistící řezné válce • stupeň utajení 

P-4/F-1/O-1/T-4/E-3, NBÚ 2 • komfortní kolečka • hmotnost 6,13 kg • rozměr 545 x 443 x 273 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 397 4750,00

SLEVA
10%!

SLEVA
20%! SLEVA

10%!

35 l 1,9 x 15  
mm

25 l 4 x 12  
mm

10 ks

Kalkulátor Panther 8
kompaktní stolní • 8místný displej • standardní funkce • 4 tlačítka pro práci s pamětí • na-

pájení duální solární/bateriové • hmotnost 94 g • rozměr 143 x 102 x 29 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 337 143,00  114,40

Kalkulátor MS-20UC
stolní • velký 12místný displej • výpočet DPH • výpočet procent • výpočet odmocniny • tlačítko +/- 

• tlačítko pro opravu zadání • výpočty s časem • vyrovnávací paměť • výpočet zisku • duální napájení 

• baterie 1 x LR 1130 • hmotnost 110 g • rozměr 149,5 x 105 x 23 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 456 černá 313,00  281,70
159 374 červená 313,00  281,70
159 375 modrá 313,00  281,70
159 546 zelená 313,00  281,70
159 547 růžová 313,00  281,70

č/Ks)
281,70
281,70
281,70
281,70
281,70

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum

Kupte automatickou SKARTOVAČKU 
Rexel Auto+ Optimum.
Registrujte se na www.rexeleurope.com.
Získejte ZDARMA 
SKARTOVAČKU SECURE X6 
PRO SVOU DOMÁCÍ KANCELÁŘ.

Skartovačka Leitz IQ

Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz 
Doklad o koupi nahrajte na příslušné stránky nejpozději do 31.3.2023

Výrobky zařazené do akce najdete na www.p4o.cz 
Doklad o koupi nahrajte na příslušné stránky nejpozději do 31.3.2023

Kupte SKARTOVAČKU 
Leitz IQ
Registrujte se na www.leitz.com.
Získejte ZDARMA TICHÉ 
NÁSTĚNNÉ HODINY LEITZ COSY.
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VŽDY VÁM MÁME CO NABÍDNOUT

DÁREK 
při koupi 5 kusŮ
 Tyčinka Mars

DÁREK 
při koupi 6 kusů 170 086
 Čokoláda Kofila

DÁREK 
při koupi 6 kusů 170 087
při koupi 4 kusů 170 088
 Tyčinka Mars

DÁREK 
při koupi 2 kusů 
Krém Avon

Zima 2023 str. 6/7

3+1 ZDARMA!

Děrovačka SAX 318
děruje až 20 listů • kovová • protiskluzová úchopová část • ukazatel středu děrování • posuvný pří-

ložník na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 193 černá 240,00  199,00
172 040 červená 240,00  199,00
172 041 modrá 240,00  199,00000  199,00,

až 20 listů

Sešívačka SAX 39
sešije až 25 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • hloubka vkládání 50 mm • kombinace kovu a plastu 

• spodní část sešívačky vybavena pryží pro ochranu nábytku a zvýšení stability při sešívání 

• otevřené a uzavřené sešívání • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 194 černá 137,00  99,00
172 042 červená 137,00  99,00 
172 043 modrá 137,00  99,00

až 25 listů

24/6, 26/6

SKVĚLÁ
CENA!

Korekční strojek Roll-on
šíře 4,2 mm • návin 15 m •  jednorázový • ergonomický 

tvar • čistá, precizní a rychlá korekce • možnost okamži-

tého přepsání • vhodný pro všechny druhy korekcí

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 040 42,00

návin 15 m

2022

Trojbox
elegantní drátěný doplněk •  3 zásuvky 

• vhodný do kanceláře • rozměr (h x v x š): 

35 x 26,5 x 27,8 cm  

A: 35 cm
B: 26,5 cm
C: 27,8 cm

m35 cm

A

B

C

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 054 černá 374,00  339,00
189 526 stříbrná 374,00  339,00

SKVĚLÁ
CENA!S

Stojánek na dopisy Koš odpadkový drátěný
elegantní drátěný doplněk • vhodný do kanceláře • tři přihrádky na do-

pisy • rozměr 17 x 14 x 8 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 020 černá 88,00  79,00
189 524 stříbrná 88,00  79,00

A: 17 cm
B: 14 cm
C: 8 cm

A

C

B

elegantní drátěný doplněk • vhodný do kanceláře • průměr 

26,5 cm • výška 28,5 cm • objem 13 l

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 999 černá 152,00  119,00
189 522 stříbrná 152,00  119,00

A

B

A: 26,5 cm
B: 28,5 cm

Lepicí strojek KOKUYO
šíře 6 mm • permanentní páska s lepicími body • rychlé a čisté lepení • krytka špičky lepidla • okénko pro utažení pro-

věšené pásky po nesprávném použití • nevysychá • barevná stopa lepicí pásky pro vizuální kontrolu, kde bylo lepidlo 

naneseno • modré provedení - sv. modrá stopa ve tvaru včelích pláství •  růžové provedení - růžová stopa ve tvaru 

srdíček • vhodný pro papír, fotografi e, dárky, kreativní tvoření • kapesní velikost vhodná do penálu    

Obj. kód návin  barva  Cena (Kč/Ks)
179 471 8 m růžová 62,00
179 472 10 m sv.modrá 62,00

návin 8 m návin 10 m

Jedno
 

generace
lepení

RYCHLE ČISTĚ

NEVYSYCHÁ NEKRABATÍ

okénko pro utažení pro-

ontrolu, kde bylo lepidlo 

í - růžová stopa ve tvaru 

penálu    

RYCHLE ČČI

Lepicí tyčinka Kores
lepí papír a karton • vodou omyvatelná • obsahuje glycerin, 

nevysychá • neobsahuje rozpouštědla • vyrobeno v ČR

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 086 15 g 28,00
170 087 20 g 35,00
170 088 40 g 52,00 2022

Lepicí páska Scotch oboustranná
šíře 12 mm • návin 32,9 m • transparentní • oboustranná • extrémně odolná proti stárnutí • silně 

lepivá a dobře držící na většině povrchů • ideální pro práci s fotografi emi • zvládne i lehké montážní 

úkoly

Obj. kód  Cena (Kč/Ks)
179 334 285,00 návin 33 m



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

programem  |  Obrázky jsou ilustrační   |  Produkty s dárky a akční cenou do vyprodání zásob  |  Neručíme za tiskové chybyVÝHODNÉ NÁKUPY PRO VÁS!

NEUSTÁLÁ INOVACE SORTIMENTU 

5+1 ZDARMA!

Nejrůznější doplnky k PC
Nejrůznější doplnky k PC
Jsme tu pro Vásna www.p4o.cz

SLEVA
10%!

Kuličkové pero Triangle
vyměnitelná náplň •  modrý inkoust s  nízkou viskozitou pro plynulejší psaní •  šíře stopy 

0,5 mm • stiskací mechanismus • plastové tělo • ergonomicky tvarované s trojúhelníkovým 

průřezem - velmi pohodlné držení a psaní • mix barev • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 735 13,00  11,00

p

12ks

SLEVA
10%!

Roller Pilot FriXion Point Clicker 

Sada popisovačů na bílé tabule

vyměnitelná náplň • nový synergy hrot pro přesné a jemné linie • průměr hrotu 0,5 mm • šíře stopy 0,25 mm 

• stiskací provedení bez víčka • jedinečný inkoust • stopa po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci 

pera na 60 °C zneviditelní • po smazání lze okamžitě přepisovat • pogumovaný úchop • 12 ks v balení    

vysoká kvalita • živé a neprůsvitné barvy • vydrží bez víčka i 24 

hod • vhodné také na sklo a neporézní povrchy • snadno smaza-

telné • nezanechávají šmouhy • netoxické • tenký hrot (šíře stopy 

1 mm), kulatý hrot (1,5 - 3 mm), zkosený hrot (3 - 5 mm) 

12ks 0,25  mm

Kuličkové pero Sphera
vyměnitelná náplň typ F-411 needle •  modrý inkoust •  jehlový hrot 

0,5 mm pro extra tenké psaní • plastové tělo • stiskací mechanismus 

• gumová úchopová část pro příjemné psaní • atraktivní moderní motiv 

• mix barev • 50 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 360 9,90

50ks

jehlový hrot 
0,5 mm

10ks

Kuličkové pero STABILO pointball
vyměnitelná náplň • šíře stopy 0,5 mm • pro zvlášť jemné 

a  rychlé psaní •  neklouzavá úchopová zóna •  praktický 

klip •  C02 neutrální-emise zcela kompenzováno •  10 ks 

v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 304 černá 47,00
198 305 červená 47,00
198 306 modrá 47,00
198 307 zelená 47,00

DÁREK 
při koupi 4 kusů 
Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS žlutý

DÁREK 
při koupi 4 kusů 
Popisovač Monami 
XF103 červený

DÁREK 
při koupi 6 kusů 
 Pokladnička prasátko

p
Z

10ks

Kuličkové pero Pilot B2P EcoBall Ocean Plastic 
vyměnitelná náplň •  inkoust na olejové bázi pro velmi hladké 

psaní • barva náplně podle barvy stiskací části • šíře hrotu 1 mm 

• šíře stopy 0,27 mm • stiskací mechanismus • vyrobeno z 86 % 

z  recyklovaných plastových lahví s  podílem 2,5 % oceánských 

plastů • 10 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 624 černá 25,00  22,50
402 625 červená 25,00  22,50
402 626 modrá 25,00  22,50
402 627 zelená 25,00  22,50

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 701 černá 79,00  71,10
199 702 červená 79,00  71,10
199 703 modrá 79,00  71,10, ,,, ,,

12ks

Popisovač Monami XF103 permanent
permanentní • extra tenký hrot v kovové trubičce • šíře stopy 0,5 mm • velmi 

tenká stopa pro přesné detailní značení •  tekutý inkoust na  bázi alkoholu 

•  nesmývatelný, voděodolný •  rovnoměrná sytá stopa do  poslední kapky 

inkoustu • např. na sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo • víčko s klipem 

k uchycení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

kusů 
i 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 266 černá 19,90
198 267 červená 19,90
198 268 modrá 19,90

0,5  mm

SLEVA
15%!

12ks

Popisovač Easyfl o
stíratelný •  na  whiteboardové tabule •  kulatý hrot •  šíře 

stopy 2,1 mm • 1,5 x delší životnost díky tekutému inkoustu 

• ekonomické používání popisovače • náhradní náplň MWR1 

• jednoduché plnění do těla popisovače • 12 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
195 046 černá 32,00
195 047 červená 32,00
195 048 modrá 32,00
195 049 zelená 32,00

alení

TEKUTÝ INKOUST

v baalení 

2,1 mm

94%

Obj. kód provedení  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
199 728 tenký hrot 4 barvy   59,00     53,10
199 729 tenký hrot 6 barev   89,00    80,10
199 730 tenký hrot 10 barev 146,00  131,40
199 731 kulatý hrot 4 barvy   67,00      60,30
401 900 kulatý hrot 6 barev   99,00     89,10
401 901 kulatý hrot 10 barev 168,00   151,20
199 732 zkosený hrot 4 barvy   67,00      60,30
199 733 zkosený hrot 6 barev   99,00      89,10
199 734 zkosený hrot 10 barev 168,00   151,20

sů 

3 - 5  mm

1,5 - 3  mm1  mm

SLEVA
10%!



MÁME STÁLE SKLADEM BOHATÝ SORTIMENT ZBOŽÍ!

    ObjednávejteObjednávejte    

        na na www.p4o.czwww.p4o.cz

Partner CZECH s. r. o.
Lipová 1986
737 01  Český Těšín
Tel.: 558 745 201

E-mail: partner@p4o.cz

1
vrstva

1
vrstva

2
vrstvy

Ubrousky Xpressnap Sanytol Professional - dezinfekce univerzální čistič 5 l

Sanytol Professional - sprej 750 ml

Multifunkční utěrky

Cleamen neutralizátor pachů

Cleamen 311 zásaditý WC

bílé • materiál celulóza • pro zásobník Xpressnap (310404, 310405, 310562, 310923) • moderní, ekonomické 

a hygienické řešení díky vysoce efektivnímu systému dávkování • 8 balení v krabici

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór • čistí, dezinfi kuje a odmašťuje v jednom kroku 

• vhodný pro všechny velké plochy - podlahy, sanitární zařízení, obklady • účinný proti SARS-CoV2 podle normy 

EN 14476 (nutná doba působení - 1 min.) • zanechává plochy lesklé a prostory provoněné svěží eucalyptovou 

vůní • biologicky odbouratelný • biocidní přípravek (Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím 

si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.)     

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a  virů •  neobsahuje chlór •  čistí, dezinfi kuje a  odmašťuje v  jednom 

kroku • účinný proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (nutná doba působení - 1 min.) • biocidní přípravek 

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

čistič na koupelny: zabraňuje tvorbě plísní • odstraňuje vodní kámen, plak a nanesené stopy mýdla • šetrné 

složení • neodbarvuje a nezanechává skvrny       

čistič na kuchyně: účinně odstraňuje zbytky mastnoty a usazenin v kuchyni • rozpouští odolnou mastnotu 

• ideální pro sporáky, trouby, grily, dřezy, pracovní desky, ledničky, mikrovlné trouby, nerezové plochy      

univerzální čistič: ideální pro dezinfi kaci často používaných povrchů •  bez oplachová receptura 

• dermatologicky testováno • neobarvuje a nezanechává skvrny

jednovrstvé • z velmi pevného a nasákového materiálu • pro všestranné využití s extrémní savostí tekutin, olejů, 

tuků,… • vrchní vnitřní odvíjení • bez dutinky • rozměr útržku: 17 x 31 cm • počet útržků: 110 ks • možnost 

opakovaného použití • utěrku lze vyždímat, nechat uschnout a znovu použít, není určena k praní v pračce

objem 550 ml • neutralizuje pachy na plochách, 

v tkaninách i v prostoru • vhodný jako osvěžovač 

vzduchu na  toaletách, v  jednacích místnostech 

a  pohlcovač pachů v  kabině auta •  účinně 

rozkládá pachy a zanechává svěží vůni • používá 

se s rozprašovačem nebo jako přídavek do věder 

k  mopování nebo vytírání •  prostředek se zcela 

odpaří, nezanechává zbytky ani skvrny        

objem 750 ml •  tekutý čisticí prostředek, který 

zanechá vaši toaletu zářivě bílou •  je určený 

k  odstranění minerálních usazenin a  vodního 

kamene z  toaletních mís, pisoárů a  bidetů 

•  vhodný pro čištění veškerého nerezového 

a  keramického vybavení na  toaletách •  není 

vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů  

Obj. kód typ  provedení  rozměr (cm)  množství  Cena (Kč/bal.)
310 407 Premium 2vrstvé 21,6 x 16,5 1000 ks 410,00
310 406 Universal 1vrstvé 21,6 x 33 1125 ks 410,00

1125 útr.
21,6 x 33cm

110 útr.
17 x 31 cm

1000 útr.
21,6 x 16,5 cm

DÁREK 
při koupi 16 balení
 Zásobník stolní šedý

DÁREK 
při koupi 1 kusu
Sanytol dezinfekční mýdlo 250 ml

p
 Z

p
S

Obj. kód  Cena (Kč/Ks)
402 811 69,00

Obj. kód  Cena (Kč/Ks)
402 700 469,00

NOVINKA!
NOVINKA!

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
402 812 na koupelny 99,00
402 813 na kuchyně 99,00
402 814 univerzální 99,00

Obj. kód označení  vůně  Cena (Kč/Ks)
311 124 101/201 jarní 147,00  132,30
311 125 102/202 polární 161,00  144,90
311 126 302/402 svěží 161,00  144,90

SLEVA
10%! SLEVA

10%!

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 951 67,00  60,30  


