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Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

15.10.2015 – 31.12.2015

lub do wyczerpania zapasów
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Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

15.10.2015 – 31.12.2015

lub do wyczerpania zapasów

Prezent!
Pakiet bonów SODEXO 

o wartości 150 PLN

Prezent!
Bon SODEXO 

o wartości 20 PLN

Niszczarka osobista SHREDCAT by IDEAL 8220 CC
niszczarka dedykowana do użytku osobistego w małym, średnim, dużym biurze jak również w domu; super cichy indukcyjny 
silnik; zerowy pobór prądu w stanie czuwania 

Niszczarka do dokumentów tajnych i poufnych OPUS CS 2208 CD
niszczarka dla 1-3 osobowego biura; cichy, indukcyjny silnik; niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych 
i tajnych; 5 stopień tajności wg normy DIN-66399; osobna szczelina do niszczenia płyt CD 

Niszczarka dokumentów do średniego biura OPUS TS 2222 CD
super wydajna niszczarka dla 3-4 osobowego biura; cichy, indukcyjny silnik; zerowy pobór prądu w stanie czuwania;
osobny pojemnik na zniszczone płyty CD 

Kod prod.  Cena         
Kod prod.  Cena  

wi eczna ro ocja

Prezent!
Pakiet bonów SODEXO 

o wartości 50 PLN

Prezent!
Pakiet bonów SODEXO 

o wartości 70 PLN

Kod prod.  Cena         

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP30
Tam gdzie powietrze jest czyste, czujemy się dobrze. W biurze czy w domu, czyste powietrze jest towarem de�cytowym 
mimo, że jest ono decydującym czynnikiem dla Twojego samopoczucia. Jak temu zaradzić? Idealnym rozwiązaniem jest 
oczyszczacz powietrza z funkcją jonizatora - polepsza stan zdrowia, wpływa na koncentrację i wydajność pracy, poprawia 
samopoczucie. Wielkość pomieszczenia: do 30m2; wartość WSOP: D197 K197 P214; wydajność wentylatorów w m3/min:
1,1 / 2,5 / 4 / 5,5; moc [W]: 4 / 10 / 25 / 60; wymiary (W x S x G) [mm]: 550 x 415 x 220; waga netto [kg]: 7           

Kod prod.  Cena         

8220CC
85K001X

AP30

TS2222CD

689,90 
344,90

996,90

1499,00

Papier A4 Extra
papier najwyższej jakości (klasa A+) i białości (170CIE); dedykowany do urządzeń atramentowych, laserowych 
oraz kopiarek 

Kod prod.  Opis  

17K010X ryza 500 ark.

Cena promocyjna 

10,90 PLN

TYLKO 
DLA WY

MAGAJĄ
CYCH!

Spokojny i równy płomień, ponad 60 godzin czasu palenia, duża trwałość, doskonała
jedwabista gładkość - to szlachetna, zalewana ręcznie, rustykalna świeca PREQURSOR.
Oryginalne, zaprojektowane przez wybitnych projektantów opakowanie w formie
ekskluzywnej tuby powoduje, iż wraz ze świecą idealnie nadaje się na prezent.

Przy zakupie 25 ryz papieru 

 ekskl zywna wieca PR RS R
GRATIS!!! 

*) Cena rynkowa świecy 40,00 PLN
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Cena promocyjna 

12,90 PLN

Cena promocyjna 

12,90 PLN



 
Pomaga w komfortowy i bezpieczny sposób 
dostarczyć do sali konferencyjnej kubki  
z gorącymi napojami lub wrzątkiem bez obawy 
o rozlanie, poplamienie czy poparzenie. 
Mieści kubki w dwóch wielkościach. 
Przydatna zarówno do przenoszenia jak  
i przechowywania kubeczków od kompletu. 

 C1900-05 - Cena: 38,90

 
Transparentny i elegancki. Przydatny 
zarówno do serwowania słodkości  
jak i dodatków do kawy.  Dopasowany 
do środkowej przegródki organizera 
ułatwiając przygotowanie spotkania  
lub szybkie sprzątnięcie po nim. 

 C1210-00 - Cena: 29,90

  
Pomysłowe rozwiązanie pozwalające na uporząd-
kowanie akcesoriów kawowych. Wewnątrz 
przegródki na herbatę  lub kawę w saszetkach, 
cukier, mieszadełka itp. Wersja Deluxe  dodat-

podstawki pod kubki. Oba warianty dopasowane 

zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie ekspresu 
do kawy lub czajnika. 

 Standard - C1300-05 - Cena: 45,90 
 Deluxe - C1310-05 - Cena: 86,90 
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b 
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Idealne rozwiązanie do organizacji przerw kawowych i spotkań. 
Kompletne, wygodne i profesjonalne!

 
Kompaktowy, wygodny i dyskretny. Idealny 
by wyrzucić puste opakowania, saszetki  
czy mieszadełka. Dopasowany do środkowej 
przegródki organizera ułatwia przygotowanie 
spotkania lub szybkie sprzątnięcie po nim. 

 C1200-10 - Cena: 29,90

  
Praktyczne i wygodne. Przeznaczone na saszetki  
z herbatą, kawą, cukrem, mieszadełka, łyżeczki, serwetki 
czy podstawki - wszystko uporządkowane, w jednym 

w stoper zabezpieczający przed niekontrolowanym 
wysunięciem, jednocześnie łatwo wyjmowana w razie 
potrzeby. Na spodzie antypoślizgowe podkładki. 

 3-poziomowy - C8021-05
- Cena: 106,90 

4-poziomowy - C81111-05
- Cena: 141,90

 
Komfortowe i stabilne. Biała porcelana najwy-
ższej jakości wewnątrz, miękki, silikonowy, 
prążkowany uchwyt w kolorze czarnym  
lub różowym na zewnątrz. Porcelana  
o idealnie gładkiej fakturze nie pochłania 
zapachów. Silikonowy uchwyt ułatwia  
trzymanie \i zabezpiecza przed poparzeniem. 
Nadają się do mycia w zmywarce, użytku  
w lodówce, zamrażalce i w kuchence  
mikrofalowej. Odporne na obicie i porysowanie.  
100 ml, 2 szt. -  C620-05, C620-13 - Cena: 61,90 
180 ml, 2 szt. -  C630-05,  C630-13 - Cena: 76,90

 

Wytrzymała, w klasycznym 
wzorze. Łatwa w czyszcze-
niu. Z możliwością mycia  
w zmywarce. 

 C92350-05 - Cena: 52,90
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Do zakupu 
produktów Pritt 

z gazetki za 30 z
 p yn do mycia 

naczy  Pur 
GRATIS!

54K032M 54K032D 54K032C 54K032T

54K033M54K033X54K033Y

Masa ocu ąca  korektory w aś ie  kaseta wy ie a
kod opis produktu cena netto

54K003X  masa mocu ąca Pritt On&Off 35 g 10,90 zł
54K019X  korektor w ta mie Pritt compact 8,5 m x 4,2 mm 15,39 zł
54K006X  korektor w ta mie Pritt mini roller 6 m x 4,2 mm 9,89 zł
54K004A  korektor w ta mie Pritt system 14 m x 4,2 mm 22,90 zł
54K018A  korektor w ta mie Pritt system 14 m x 8,4 mm 22,90 zł
54K005A  kaseta wymienna do Pritt system 14 m x 4,2 mm 14,49 zł

Do zakupu 
produktów 

tick n z gazetki 
za 40 z  notes 

ze świ tecznymi
 karteczkami 
GRATIS!*

Notesy samoprzyle e 360 s o i
kod opis produktu il. kartek cena netto

54K032M     360 stopni 76x76 mm – ciemny żółty 100 2,19 zł
54K032D    360 stopni 76x76 mm – zielony 100 2,19 zł
54K032C    360 stopni 76x76 mm – niebieski 100 2,19 zł
54K032T    360 stopni 76x76 mm – różowy 100 2,19 zł

Notesy samoprzyle e EXTRA STICKY 101x101 mm 
kod opis produktu il. kartek cena netto

54K071M     żółty neonowy 90 6,59 zł
54K071D     zielony neonowy 90 6,59 zł
54K071T     różowy neonowy 90 6,59 zł

54K033M54K033X54K033Y

54K035Y

54K039C54K039B

54K076A

54K070A

54K070B

54K070C

54K037Y

Zakła ki i eksu ące
kod opis produktu il. z ł k cena netto

54K039B  zakładki ind. papier. 50x12 mm, 4 kol. pastel. 400 6,39 zł
54K039C  zakładki ind. papier. 50x12 mm, 4 kol. neon. 400 6,79 zł 
54K035Y  zakładki indeksu ące w podajniku w 4 kol. – 45x12 mm 140 12,49 zł 
54K076A  mix 5 kol. neonowych po 25 karteczek – 45 x 12 mm 125 5,79 zł 
54K036A  mix 8 kol. neon. po 25 k. – 45 x 12 mm + 12 cm linijka 200 8,89 zł

54K036B  mix 8 kol. neon. po 25 karteczek zwykłe + strzałki  
 – 45 x 12 mm + 12 cm linijka 200 9,59 zł

54K036A 54K036B

Notesy samoprzyle e
kod opis produktu il. kartek cena netto

54K070A  38x51 mm, żółty pastel 12 szt. 100 9,69 zł
54K070B  38x51 mm, mix 4 kol. pastel. 12 szt. 100 9,99 zł
54K070C  38x51 mm, mix 4 kol. neon. 12 szt. 100 14,99 zł

Notesy samoprzyle e kostka i przybor ik a biurko
kod opis produktu il. kartek cena netto

54K033Y  kostka, mix 5 kolorów neonowych  – 76 x 76 mm 400 14,89 zł
54K033X  kostka,mix 4 kolorów pastelowych – 76 x 76 mm 400 9,99 zł
54K033M  kostka, pastelowy żółty – 76 x 76 mm 400 9,99 zł
54K037Y  przybornik z kart. (notes 76x76 mm, zakł. 76x14 mm 400+380 21,90 zł

* Gratisy dost ne od 12 isto ada
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Do każdej 
sztuki 
nożyczek
żelki 
HARIBO 10 g 
GRATIS!

Dodatkowy rabat 5%

50%

Do każdej sztuki 
dziurkacza EASY 

– GRATIS brelok
– zakreślacz 

Fluo’Peps 
Pocket 

Dziurkacze Easy bezwysiłkowe
kod opis produktu cena netto

54K059A  dziurkacz Easy bezwysiłkowy do 40 kartek 110,90 zł
54K060A  dziurkacz Easy bezwysiłkowy do 70 kartek 166,90 zł

Nożyczki Essentials Green
kod opis produktu cena netto

54K080X  nożyczki ekologiczne Essentials Green 17 cm 4,90 zł
54K080Y  nożyczki ekologiczne Essentials Green 21 cm 6,49 zł

Ołówek z gumką Black’Peps
kod opis produktu cena netto

54K086A  ołówek z gumką Black’Peps HB 1,09 zł
54K086B  ołówek z gumką Black’Peps 2B 1,09 zł
54K086C  ołówek z gumką Black’Peps 2H 1,09 zł
54K086D  ołówek z gumką Black’Peps B 1,09 zł
54K086E  ołówek z gumką Black’Peps H 1,09 zł

Nowoczesna i profesjonalna 
seria biurowa wyprodukowana 
z najlepszej jakości materiałów 
przy zastosowaniu 
najwyższej technologii. 
W całości metalowa.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
kod opis produktu cena netto

54K082M    żółty, 10 szt. w pudełku 3,99 zł
54K082D    zielony, 10 szt. w pudełku 3,99 zł
54K082L    pomarańczowy, 10 szt. w pudełku 3,99 zł
54K082T    różowy, 10 szt. w pudełku 3,99 zł

Do zakupu 
zestawu lub 2 sztuk

dowolnych produktów 
– nożyczki 

Advanced Green 17 cm
GRATIS! 

Zszywacze i dziurkacze Advanced Metal
kod opis produktu cena netto

54K078X  zestaw zszywacz+dziurkacz 25 k. Advanced Metal grafitowy met. 49,90 zł
P354511  zszywacz Advanced Metal 25 kart. krótki mag. grafitowy met. 24,98 zł
P620311  dziurkacz Advanced Metal 25 kart. grafitowy metaliczny 29,98 zł
P630311  dziurkacz Advanced Metal 35 kart. grafitowy metaliczny 49,98 zł
P447411  zszywacz nożycowy Advanced Metal 25 kart. grafitowy met. 39,98 zł

Do każdego 
opakowania 
zakreślaczy 

Fluo’Peps Max 10 szt.
GRATIS 

– temperówka 
Croc Croc Innovation

Zakreślacze Fluo’Peps Max
– trójkątny uchwyt
–  tusz odporny na działanie światła, 

nietoksyczny, o wysokiej 
wydajności i trwałości

 ikwuks zeb enoiwatsozop  –
nawet po 4 godzinach 
nie tracą swoich właściwości
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Papier Xerox Economy
uniwersalny biały papier biurowy o gramaturze 80g/m² przeznaczony do codziennego użytku w drukarkach i kopiarkach 
biurowych; połączenie dużej niezawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, 
gdzie koszt kopii jest najważniejszy 
biurowych; połączenie dużej niezawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, 

Kod prod.  Opis  

31K030A ryza 500 ark.

Cena promocyjna 

8,98 PLN

szcz dzasz 24

Pudła archiwizacyjne Extra
wykonane z bezkwasowej tektury falistej; pudło zbiorcze mieści różne kombinacje pudeł o różnych szerokościach grzbietów;
posiadają miejsca do opisu zawartości

Kod prod.  Opis  Cena regularna  

326x264x80mm
326x264x100mm
326x264x150mm
zbiorcze 410x338x265mm

19K003A
19K003B
19K003C
19K004A

1,98
2,19
3,49
8,90 

szcz dzasz 

25 !

Cena promocyjna  

1,49*
1,64*
2,62*

6,68** 
*) przy zakupie 25 sztuk
**) przy zakupie 20 sztuk

wykonane z bezkwasowej tektury falistej; pudło zbiorcze mieści różne kombinacje pudeł o różnych szerokościach grzbietów;

Teczki serii LUX
wykonane z luksusowej, podwójnie powlekanej białej tektury 250g o klasie GC1; posiadają trzy wewnętrzne klapki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem; na dokumenty w formacie A4; w opakowaniu 10 szt. 

Kod prod.  Opis  Cena  

teczka wiązana, 10 szt.
teczka z gumką, 10 szt.

9,90
11,90

Skoroszyty serii LUX
wykonane z luksusowej, podwójnie powlekanej białej tektury 250g o klasie GC1; metalowy wąs umieszczony jest 
w dodatkowym pasku tektury, który zwiększa jego wytrzymałość (skoroszyt zwykły); na dokumenty w formacie A4;
w opakowaniu 10 szt.

Kod prod.  Opis  Cena  

skoroszyt zwykły z listwą, 10 szt.
skoroszyt 1/2 A4 z oczkami, 10 szt.
skoroszyt A4 z oczkami, 10 szt.
skoroszyt A4 zawieszany, 10 szt.
skoroszyt 1/2 A4 zawieszany, 10 szt.

7,80
7,90
8,90

10,60
8,90

Archiwizacja najwyższej jakości

P401000
P404000

P402000
P405000
P407000
P403000
P406000

Blok Oxford Everyday
praktyczne strony z mikroperforacją oraz otworami do segregatora; zszywki dyskretnie schowane pod wykończeniem 
tylnej okładki; Optik Paper 90 g/m2; oprawa miękka; 80 kartek 

Kod prod.  Opis  Cena  

15K118A
15K118B

A5/80k kratka
A4+/80k kratka

6,29
12,69 

Cena promocyjna!

Bloki biurowe TOP-     2000
klejone od góry; okładka lakierowana z kolorowym nadrukiem; kartki z wysokiej jakości papieru o gramaturze 60g/m2

Kod prod.  Opis  Cena  

15K117A
15K117B
15K117C
15K117D
15K117E
15K117F

A6/50k, kratka
A6/100k, kratka
A5/50k, kratka
A5/100k, kratka
A4/50k, kratka
A4/100k, kratka

0,98
1,29
1,39
2,19
2,39
3,99

Nowa szata graficzna 

w niższej cenie!!!

Skoroszyt twardy A4 z perforacją Biurfol
wykonany z folii PCV; przód przezroczysty, tył kolorowy; w środku blaszka i wąs o długości 16,5cm, umożliwiający wpięcie 
dokumentów o grubości do 20mm; wymienny papierowy pasek do opisu zawartości; zaokrąglone narożniki 

Kod prod.  Opis  Cena  

23K008A
23K008B
23K008C
23K008D
23K008G
23K008K
23K008L
23K008M

czarny
czerwony
niebieski
zielony
biały
szary
pomarańczowy
żółty

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

Przy zak pie 20 szt. 1 opak. ,

Prezent  podkładka pod k bek 

10 10cm z okleiny
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Kod prod.  Opis  Cena  

6,90
6,90
2,79
2,79
3,49
3,90
3,90
3,90
4,39

Płyn do mycia naczyń Modern, cytrynowy, 5 l
Płyn do mycia naczyń Modern, miętowy 5 l
Płyn do mycia naczyń Modern, cytrynowy 1 l
Płyn do mycia naczyń Modern, miętowy 1 l
Płyn uniwersalny Modern, 1 l
Płyn do WC Modern, cytrynowy 750ml
Płyn do WC Modern, morski 750ml
Płyn do mycia szyb Modern, 1 l
Mleczko do czyszczenia Modern, 700 ml

Szafka na klucze OPUS KEY GUARD PK 5 – 40 DIGI
metalowa szafka na klucze w kolorze szarym wyposażona w ryglowany zamek szyfrowy; dodatkowo możliwość 
awaryjnego otwarcia szafki za pomocą kluczyka; posiada 40 ponumerowanych haczyków na klucze; w zestawie 40 sztuk 
żółtych zawieszek do kluczy, dwa kluczyki do zamka oraz zestaw czterech solidnych kołków rozporowych typu kotwa            

Prezent!
Bon SODEXO 

o wartości 20 PLN

Kod prod.  Cena         

PK5-40 248,90

Obcinarka krążkowa z podświetleniem LED OPUS ROLOCUT A3 LED
nowoczesna obcinarka krążkowa dedykowana do użytku w małym i średnim biurze jak również w domu; ostrze tnące ze stali
nierdzewnej zabezpieczone plastikową osłoną; przezroczysta listwa dociskowa; podstawa wykonana z bezpiecznego 
hartowanego szkła o wymiarach: 460 x 120 mm; skala w milimetrach i calach; długość cięcia: 460 mm; maksymalnie 
przecina 5 kartek (70 g/m²); oświetlenie listwy diodami LED

Prezent!
Bon SODEXO 

o wartości 10 PLN

Kod prod.  Cena         

A3LED 128,90

Ręcznik papierowy Z-Z Linea
100% celulozy, 2-warstwowy, 210 listków x 15 opak.

P23150LT

Do dwóch opakowa , 

chusteczki kosmetyczne 100 szt. 

GRATIS!

Kod prod.  Opis  Cena  

       karton (15 op.) 79,90 

Ręcznik papierowy MINI w roli
100% celulozy, 2-warstwowy, 20cm x 40mb Do dwóch opakowa , 

chusteczki kosmetyczne 100 szt. 

GRATIS!

P4020LT
Kod prod.  Opis  Cena  

opakowanie (6 szt.) 24,90

Papier toaletowy Jumbo
makulaturowy, 2-warstwowy, 135m

Do dwóch opakowa , 

chusteczki kosmetyczne 100 szt. 

GRATIS!

P52865LT
Kod prod.  Opis  Cena  

opakowanie (12 szt.) 38,90

Sprężone powietrze Cleverton
przeznaczone do czyszczenia sprzętu komputerowego oraz fotogra�cznego w trudno dostępnych miejscach

Pianka do czyszczenia monitorów LCD Cleverton
środek do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych (w tym ekranów notebooków, monitorów LCD, 
telefonów komórkowych, notesów elektronicznych

Ściereczki do czyszczenia monitorów LCD Cleverton
wilgotne; do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych (w tym ekranów notebooków, monitorów LCD, 
paneli TFT, telefonów komórkowych, notesów elektronicznych); nie zostawiają smug, usuwają dokładnie kurz i brud 
(nie zawierają alkoholu - nie palne); praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie pojedynczych ściereczek i chroni 
pozostałe przed wyschnięciem.

Kod prod.  Opis  Cena  

10,90
8,90
8,90

11,90

Sprężone powietrze 400ml
Pianka do czyszczenia plastiku 400ml
Pianka do czyszczenia ekranów 400ml
Chusteczki do czyszczenia ekranów 100szt.

CLE01
CLE05
CLE04
CLE07

Pianka do czyszczenia plastiku 400ml
do czyszczenia powierzchni zewnętrznych;  zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie wszystkich urządzeń biurowych 
i obudów z tworzywa sztucznego; działanie antystatyczne i dezynfekujące; zapobiega ponownemu szybkiemu brudzeniu się 
czyszczonych powierzchni
i obudów z tworzywa sztucznego; działanie antystatyczne i dezynfekujące; zapobiega ponownemu szybkiemu brudzeniu się 

Do 4 dowolnych produktów 
2 szt. wafelków Prince Polo GRATIS!!

NOWOŚĆ W OFERCIE- CZYSTO I EKONOMICZNIE!
35P400X
35P401X
35P400Y
35P401Y
35P402X
35P403X
35P403Y
35P404X
35P405X

Kupisz w oddziałach sieci Kompania Biurowa 7                



Długopis automatyczny Stabilo Liner
specjalny tusz o niskiej lepkości umożliwia bardzo szybkie pisanie; grubość linii pisania 0,38 mm; posiada wentylowaną 
skuwkę oraz wymienne wkłady

Kod prod.  Opis  Cena  

P86841
P86846
P86840
P86855
P86856

niebieski, opak.10 szt.
czarny, opak. 10 szt.
czerwony, opak. 10 szt.
�oletowy, opak. 10 szt.
różowy, opak. 10 szt.

17,60
17,60
17,60
17,60
17,60 

Cienkopis STABILO point 88
do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania ; mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania 
i rozwarstwienia; wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu ; grubość linii 0,4mm; wentylowana 
skuwka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia

Przy zakupie produktów Stabilo 

z gazetki za 45 zł netto, 

herbata owocowa Lipton Gratis!!Kod prod.  Opis  Cena  

54K002A
54K002B
54K002C
54K002D
54K002H
54K002L
54K002M
54K002N
54K002W
54K002O
54K002K
54K002E
54K002X
54K002Y
54K002Z

czarny
czerwony
niebieski
zielony
brązowy
pomarańczowy
żółty
�loletowy
różowy
turkusowy
szary 
oliwkowy
kpl. 6 kol.
kpl. 10 kol.
kpl. 15 kol.*)

2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79

16,59
27,59
41,39

 

Zeszyty Oxford Open Flex
innowacyjne polipropylenowe okładki sprawią, że zeszyt zawsze będzie wyglądał jak nowy, a unikalna konstrukcja grzbietu 
zapewni, że będzie leżał on perfekcyjnie płasko po otwarciu; śnieżnobiały i idealnie gładki papier optyczny o gramaturze 
90g/m2; 60 kartek w kratkę z marginesem

Kod prod.  Opis  Cena  

15K096Y A5/60K kratka 7,98

Do każdych 5 szt. zeszytów 

w obniżone cenie, 
kalendarz osobisty 
Agenda GRATIS

Długopis URBAN czarny mat GT
Urban to wspaniała kolekcja nowej generacji, która wyznacza nowe zasady;  łączy ergonomię ze sztuką uzyskując 
niekonwencjonalny kształt oraz doskonałą równowagę; Parker Urban stworzony by imponować, zaprojektowany 
by doskonale pracować; długopis wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu

Pióro wieczne PARKER IM Brushed metal GT
Parker IM jest integralnym mirażem formy i funkcji, każdy szczegół, począwszy od stylizowanego na kształt strzały klipsa, 
do uchwytu ze stali nierdzewnej, jest starannie zaprojektowany na rzecz komfortu, praktyczności i inteligentnego stylu; 
to idealny artykuł piśmienniczy dla osób dynamicznych; grubość stalówki – F

Kod prod.  Opis  Cena  

Parker Urban
Parker IM Brushed

79,90
89,90

Idealny na prezent!

40K024A
40K051T

Cienkopis Rystor RC 04
Idealny do pisania i pracy z linijką; tusz na bazie wody; pozostawiony bez zatyczki przez kilka dnia nie wysycha; �browa końcówka 
oprawiona w metal; wentylowana skuwka; szerokość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania 1200m

Kod prod.  Opis  Cena  

czarny
czerwony
niebieski
zielony
brązowy
bordowy
pomarańczowy
żółty
�oletowy
turkusowy
różowy
szary
komplet 4 szt.
komplet 6 szt.
komplet 12 szt.
komplet 25 szt.

1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
8,78

12,29
22,90
45,90

43K021A
43K021B
43K021C
43K021D
43K021H
43K021I
43K021L
43K021M
43K021N
43K021O
43K021W
43K021K
43K021X
43K021Y
43K021V
43K021Z

Płacisz za 10
dostajesz 12!

Marker do tablic suchościeralnych Rystor RMS
w okrągłą �brową końcówkę piszącą; łatwo wymazywalny z tablicy; grubość linii pisania 
2 do 4mm w zależności od siły nacisku; długość linii pisania 1200 m; system cap-o�
 zapobiega wysychaniu 
 

Płacisz za 10
dostajesz 11!

Kod prod.  Opis  Cena  

43K020A
43K020B
43K020C
43K020D

czarny
czerwony
niebieski 
zielony

3,24
3,24
3,24
3,24 

Płacisz za 10
dostajesz 12!

Marker permanentny Rystor RMP
doskonałe do pisania po każdej powierzchni: papierze, szkle, metalu i plastiku; szybkoschnący 
i nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się i nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych;
długość linii pisania 1200 m; system cap-o� zapobiega wysychaniu
 
 

Kod prod.  Opis  Cena  

43K031A
43K031B
43K031C
43K031D
43K032A

czarny, okrągła końcówka
czerwony, okrągła końcówka
niebieski, okrągła końcówka
zielony, okrągła końcówka
czarny, ścięta końcówka

2,49
2,49
2,49
2,49
2,49 

Płacisz za 10
dostajesz 12!

Numer art. Nazwa
09579434 Długopis i pióro wieczne – głęboka matowa czerń

09579442 Długopis i pióro wieczne – biała perła z połyskiem

Dwa wyjątkowe zestawy w opakowaniu prezentowym.

Pióro wieczne i długopis w ekscytujących kolorach: biała perła 
z połyskiem i głęboka matowa czerń, zapakowane jest w niepo-
wtarzalne pudełko z okienkiem, wykonane z powlekanego kartonu 
z efektem lustrzanym. Instrumenty piśmienne ułożone są skośnie 
w wyjątkowej srebrnej piance, która chroni każdy z nich.

Cena promocyjna 

79,90 PLN

PRODUKT
POLSKI

*) 10 kolorów klasycznych + 5 kolorów neonowych

październik 2015 – grudzień 20158    www.facebook.com/kompaniabiurowa
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83K026A

83P201A

83K203A

83P200A

83K043X

83K046A

83K036X

83K031A

83K028X

83K045A

83P202A

83P204A

Kod katalogowy

         październik 2015 – grudzień 201510    www.facebook.com/kompaniabiurowa



sierpień 2015 – wrzesien 20155 www.facebook.com/kompaniabiurowa

tusze tonery taśmy

tusze aśmy tusze tonery taśmy

tusze tonery taśmy

tusze aśmy

sierpień 2015 – wrzesien 2015 www.fafaf cebook.com/kom

tusze tonery taśmy

. , /

83K090A C9351CE#UUQ 

83K087A C8765EEBA3 

83K089A C8767EEBA3 

83K094A CC641EEBA3 

83K096A CD887AE445 

83P206A C6656AE#UUQ

83K097A CH563EE#BA3  

83K090X

83K097X

83K092X

83K088X

83K094X

83K096X

83P206X
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83K108A 83K107A

Kod katalogowy



Promocja ważna od 15.10.2015 do 31.12.2015. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu. 
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. 

“Oferta promocyjna” stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego. Kompania Biurowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Kwidzyn
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn 
Oława
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław

ul. Przędzalniana 6h 
ul. Partyzantów 68 
ul. Miechowska 14 
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. Moniuszki 1b
ul. Rolna 2c 
ul. Przemysłowa 8b 
ul. Golikówka 7 
ul. Kilińskiego 17
ul. Toruńska 34
ul. Polna 24 
ul. Wojciechowska 5 
ul. Starorudzka 10e 
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. Młyńska 24
ul. ks. J. Warszawskiego 18 
ul. Rogozińska 11c 
ul. Truskawiecka 1 
ul. Magazynowa 8c 
ul. Gen. Władysława Andersa 
ul. Konopnickiej 8 
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6 
ul. Wagonowa 28a

85 675 26 06
33 810 06 81
52 346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
75 649 60 32
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
24 254 15 47, 697 053 800
55 247 26 82
76 844 28 84
81 528 22 10
42 684 37 34
18 547 40 40
89 539 05 55
71 303 21 51
62 592 04 47
67 210 49 20
61 886 48 90
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 356 56 16 do 19

zamowienia@o�ceservice.bialystok.pl
biuro@gremo.com.pl
biurobazar@biurobazar.pl
zamowienia@eko.elblag.pl
kas@kas.com.pl
cdn@i-cdn.pl
gra�t-zamowienia@o2.pl
biuro@toris-papier.pl
zamowienia@wektorbiuro.pl
biuromax@interia.eu
biuro@altravoxpro.pl
noviko@noviko.pl
handel@widok.com.pl
arpi@arpibiuro.pl
biuro@universepolska.com
tarda@tarda.olsztyn.pl
olawa@bliskobiura.pl
biuro@biuro-ostrow.com.pl
afe@pentap.pl
biuro@daxer.com.pl
marker@marker.siedlce.pl
biuro@somax.eu 
poligra�a@szulctrading.pl
biurobazar@biurobazar.pl
biuro@daks.pl
biuro@altravox.pl
papes@partnerpapes.pl
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KOMPANIA BIUROWA - NASZE ODDZIAŁY:

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA
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Jeszcze więcej promocji?
Zeskanuj i sprawdź!

Termin realizacji zestawów upominowych 7 do 14 dni, minimalna wartość zamówienia 600 zł

Kod prod.  Cena  

PEZ1 88,90
Kod prod.  Cena  

Kod prod.  Cena  

PEZ2 112,38

PEZ3 187,90




