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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.07.2017-30.09.2017
lub do wyczerpania zapasów

HIT CENOWY

8,99 PLN

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Papier do drukarek i kserokopiarek 
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

PROMUJEMY ZAWSZE TYLKO TO CO NAJLEPSZE  PROMUJEMY ZAWSZE TYLKO TO CO NAJLEPSZE 

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

HIT CENOWY 

8,49 PLN

HIT CENOWY 

9,99 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K604A AA/LR06, pojemność 2600mAh opak. 4 szt.
35K604B AAA/LR03, pojemność 1120mAh opak. 4 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K605A  AA/LR06, pojemność 2700mAh opak. 4 szt.
35K605B AAA/LR03, pojemność 1200mAh opak. 4 szt.

Baterie alkaliczne Tesla Silver+
• stworzone dla wymagających użytkowników • 
przeznaczone dla urządzeń o wysokim poborze 
• wydłużony czas pracy baterii w stosunku do 
długotrwałego obciążenia o stałym poziomie, jakie 
występuje na przykład w zabawkach • opakowanie 
blister papierowy

Baterie alkaliczne Tesla Gold+
• zaprojektowane specjalnie z myślą o urządzeniach 
z bardzo dużym poborem, takich jak aparaty 
fotograficzne lub lampy błyskowe • seria Gold oferuje 
bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy • opakowanie 
blister papierowy

Za każde 50 zł, 
wydane na dowolne baterie Tesla 

- GRATIS !!! 4 sztuki baterii Tesla Silver+
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Zakładki indeksujące Post-it® Mini 

Zakładki indeksujące Post-it® Strong

•	 Samoprzylepne	zakładki	indeksujące	o	wymiarach	12	x	43	mm
•	 W	4	kolorach	po	35	sztuk	w	każdym	kolorze
•	 Wykonane	z	folii
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	opakowanie	(140	zakładek)

•	 Wykonane	z	folii,	samoprzylepne	zakładki	indeksujące	o	wymiarach	12	x	43	mm
•	 Idealne	do	oznaczania	miejsca	na	podpis	lub	istotnych	fragmentów	tekstu
•	 W	4	kolorach:	zielonym,	żółtym,	niebieskim	i	czerwonym
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	opakowanie	(96	zakładek	 

po	24	w	każdym	kolorze)

•	 Zwiększona	grubość	zakładek	czyni	je	bardziej	trwałymi
•	 Można	z	łatwością	po	nich	pisać,	a	przezroczysta	część	nie	zasłania	tekstu
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	opakowanie	(66	zakładek	po	22	w	każdym	kolorze	lub	40	

zakładek	po	10	w	każdym	kolorze)STRONG

Bądź Świetnie  
Zorganizowany
Zakładki Post-it® pomogą Ci być produktywnym  
i osiągnąć więcej każdego dnia 

ZAKŁADKI DO ORGANIZACJI GRATIS

PROMOCJA!

Przy zakupie 2 dowolnych produktów promocyjnych 
z sekcji Planowanie i Znajdź to Szybko

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

Segreguj projekty i dokumenty wg kategorii, 
aby szybko odnaleźć potrzebne informacje.ORGANIZUJ

Znajduj ważne informacje
w notatniku czy kalendarzu.ZNAJDŹ TO SZYBKO

Zarządzaj swoim kalendarzem i planuj 
swój dzień sprawnie i szybko.PLANUJ

GRATIS

Post-it® Mini standardowe • 70071353570
Post-it® Mini neonowe •  70071353588

Post-it® Strzałki standardowe • 70071353604
Post-it® Strzałki neonowe • 70071353612

Post-it® Strong neonowe • 70005276327

Wszystkie karteczki 
Post-it® Super Sticky 
posiadają certyfikat

Klej pochodzenia
roślinnego

Wyciągaj karteczki 
z podajnika jedną ręką

Z-NOTES

PODAJNIK GRATIS

PROMOCJA!
Przy zakupie 3 dowolnych
zestawów karteczek  
Post-it® Z-Notes

Podajnik do karteczek Post-it® Z-Notes

Bora BoraRio de janeiro Marrakesz

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Rio de Janeiro

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Bangkok

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Bora Bora

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Miami

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Marrakesh

Post-it® Super Sticky Z-Notes
w kolorach Canary Yellow

• 6 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Rio • 70005272490

• 6 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Bangkok • 70005252112

• 6 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Bora Bora • 70005253573

• 6 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Miami • 70005291649

• 6 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Marrakesh • 70005272565

• 12 x 90 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
Canary Yellow • 70005197796

Z-Note
s Syste

m

•	 Post-it	Z-Notes	system	to	Twoje	osobiste	narzędzie	do	zwiększenia	produktywności	w	miejscu	pracy.	
•	 Świetne,	gdy	potrzebujesz	szybko	zapisać	swój	pomysł	na	kartce.
•	 Podajnik	umożliwia	wyciąganie	karteczek	jedną	ręką	–	wygodne,	kiedy	np.	rozmawiasz	przez	telefon.
•	 Do	podajnika	pasują	wszystkie	karteczki	samoprzylepne	Post-it	Z-Notes	w	rozmiarze	76x76mm

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky Z-Notes

•	 Idealny	dla	miłośników	małych	pupili
•	 Obciążona	podstawa	powoduje,	że	podajnik	się	nie	przesuwa,	 

i	umożliwia	wyciąganie	karteczek	jedną	ręką	–	wygodne,	 
gdy	rozmawiasz	przez	telefon	i	musisz	szybko	coś	zanotować

•	 W	zestawie	–	90	karteczek	Super	Sticky	76	x	76	mm	w	kolorze	
różowym

Bangkok Miami Canary Yellow

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed. c. netto

13K002B mix kolor 4 x 35 kpl. 27,99

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed. cena

13K003A mix kolor strzałki 4 x 24 kpl. 30,89

Kod kat. opis ilość zakładek wymiary jedn. sprzed. cena

13K039A silne 3 x 22 (66) 38 x 25 mm kpl. 38,49

Kod kat. paleta wymiary kod prod. jedn. sprzed. cena

13K200A Bangkok 76 x 76 mm R-330 6 x 90 kart. 58,90

13K200B Bora-Bora 76 x 76 mm R-330 6 x 90 kart. 58,90

13K200C Rio 76 x 76 mm R-330 6 x 90 kart. 58,80

13K200D Marrakaesh 76 x 76 mm R-330 6 x 90 kart. 58,90

Marrakesz
Rio de janeiro

Bora Bora
Bangkok
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Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K374A 17” szt.

Torba na laptopa  
Wenger Legacy 17” 
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje 
przedmioty i zapewnia do nich łatwy dostęp • W przegrodach 
na dokumenty można przechowywać papiery, foldery, 
czasopisma itd. • Miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego 
transportu • Pasek na ramię odporny na rozdarcia • Pasek 
Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu na kółkach, ułatwiając 
podróżowanie

LIFESTYLE
TRAVEL
BUSINESS

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

A Swiss Company since 1893
STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K378A 16” szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K381A 16” szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K379A 16” szt.

Plecak Wenger Legacy 16” 
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji 
pionowej • Paski naramienne zapewniające komfort
• Ergonomiczny uchwyt • Kieszeń Quik Pocket 
zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria • Siatkowe 
kieszenie boczne • Tylna wyściółka umożliwiająca 
przepływ powietrza sprawia, że użytkownik 
utrzymuje swoją temperaturę • Rączka Pass-Thru 
wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
ułatwiając podróżowanie

Torebka damska WENGER Ana, 16” 
• usztywniona przegroda na laptopa 15,6””/40cm oraz 
dedykowana kieszeń na tablet lub czytnik 10””/25cm 
• organizator niezbędnych akcesoriów z wyściółką 
zapobiegającą zarysowaniom • osłona u dołu torby chroniąca 
stopy • wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym 
• zdejmowany regulowany pasek na ramię • zamek 
błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał 
pasek Pass-Thru, który wsuwa się na uchwyt bagażu na 
kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie • waga: 1kg 
• pojemność: 14L • wymiary: 420x310x140mm 
• materiał: nylon/poliester • gwarancja: 3 lata 
• kolor: czarny” • wsuwa się na system uchwytu 
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Plecak WENGER  
Carbon Apple, 17”
• lekki i komfortowy plecak Carbon na laptopa 
oferuje wygodne przechowywanie komputera 
przenośnego MacBook 17”” oraz wszyst-
kich akcesoriów niezbędnych w ciągu dnia • 
usztywniona przegroda chroni maksymalnie 
17-calowy przenośny komputer MacBook Pro 
• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w 
pozycji pionowej • tylna wyściółka umożliwiają-
ca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik 
utrzymuje swoją temperaturę • amortyzujące 
paski naramienne • wzmocniony ergonomiczny 
uchwyt • kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy 
dostęp do niezbędnych akcesoriów • siatkowe 
kieszenie boczne • rączka Pass-Thru wsuwa się 
na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwi-
ając dzięki temu podróżowanie • waga: 1,5kg • 
pojemność: 23L • wymiary: 320x480x230mm • 
materiał: poliester/nylon • gwarancja: 3 lata • 
kolor: czarny

LIFESTYLE
TRAVEL
BUSINESS

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

Torba pilotka 2w1 
Wenger Patriot 17’’ 
• Dwuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę na kółkach z wieloma 
przegrodami oraz dopasowaną do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa - łatwo 
wsuwa się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki • Kółka z łatwym poślizgiem 
• Przegroda na podróże z noclegiem może pomieścić ubrania na następny dzień 
• Rozszerzane przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie • 
Kieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów • Zamki 
błyskawiczne z blokadą umożliwiają zabezpieczenie przegrody laptopa przy użyciu 
blokady

LIFESTYLE
TRAVEL
BUSINESS

15.4"
39 cm

17"
43 cm
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Do kAżDEj sZTuki spoRToWA/
METALOWA BUTELKA WENGER

Do kAżDEj sZTuki 
spoRToWA/mETAloWA 
BUTELKA WENGER

PREZENT ETUI NA 
TABLET WENGER 
kEYsTRokE 10”

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Nowa niższa cena  

265,90 PLN

Nowa niższa cena  243,90 PLN

Nowa niższa cena  369,90 PLN

Nowa niższa cena  
299,90 PLN

Nowa niższa cena  526,90 PLN

15.6"
40 cm

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K382A 13” szt.

Torebka damska  
WENGER Eva, 13” 
• zdejmowany usztywniony pokrowiec 
chroni laptopa o rozmiarze do 13””/33cm 
oraz tablet/czytnik 10””/25cm • osłona 
u dołu torby chroniąca stopy • kieszeń 
na akcesoria z zamkiem błyskawicznym 
• elastyczna przegroda główna • 
zdejmowany pasek na ramię • waga: 
1kg • pojemność: 13L • wymiary: 
400x290x110mm • gwarancja: 3 lata • 
kolor: czarny

Nowa niższa cena  289,90 PLN

13"
33 cm

17"
43 cm

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K377A 17” szt.
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Prezent! Prezent! Prezent! Prezent! Prezent!

DO ZAKUPU DOWOLNYCH PRODUKTóW RYSTOR 
Z GAZETki pRomoCYjNEj ZA kWoTę 79 Zł NETTo
 – GRATis kREm Do Rąk NivEA

DO ZAKUPU DOWOLNYCH PRODUKTóW RYSTOR 
Z GAZETki pRomoCYjNEj ZA kWoTę 79 Zł NETTo
 – GRATis kREm Do Rąk NivEA

Prezent!

Prezent!
S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed. cena

43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt. 3,39

43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt. 3,39

43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt. 3,39

43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt. 3,39

43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl. 18,90

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich takich 
jak szkło plastik,metal, porcelana, folia, płyta CD/DVD itp. • szybkoschnący, 
nie rozmazujący się tusz, wodoodporny oraz odporny na działanie promieni 
słonecznych • charakteryzuje się dużą intensywnością barw  
wyrazistością konturów • może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni 
(nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off) • zestaw  
w etui zawiera 4 podstawowe kolory + czarny gratis

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena
43K021A czarny szt. 1,89
43K021B czerwony szt. 1,89
43K021C niebieski szt. 1,89
43K021D zielony szt. 1,89
43K021H brązowy szt. 1,89
43K021L pomarańczowy szt. 1,89
43K021M żółty szt. 1,89
43K021N fioletowy szt. 1,89
43K021I bordowy szt. 1,89
43K021O turkusowy szt. 1,89
43K021W różowy szt. 1,89
43K021K szary szt. 1,89
43K021X etui 4 kolory kpl. 8,90
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 12,90
43K021V etui 12 kolorów kpl. 29,40
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 45,90

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na bazie 
wody • może być pozostawiony bez zatyczki przez 
wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry 
safe ink i cap off) • fibrowa końcówka oprawiona 
w metal • wentylowana skuwka 
• szerokość linii 0,4 mm • dostępny w 30 kolorach 
• długość linii pisania 1200 m

Kod kat. opis jedn. sprzed.

43K031A czarny końc. okrągła szt.

43K031B czerwony końc. okrągła szt.

43K031C niebieski końc. okrągła szt.

43K031D zielony końc. okrągła szt.

43K032A czarny końc. ścięta szt.

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-off zapobiega wysychaniu

Cena

2,49 PLN
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Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed. cena
47K013X 5 mm x 6 m szt. 9,99
47K012X 4,2mm x 10m szt. 12,69

korektor w taśmie Tipp-Ex
• taśma poliestrowa odporna na zrywanie • 
koryguje precyzyjnie i gładko • karbowana górna 
część obudowy ułatwia odpowiednie trzymanie 
korektora

korektor w płynie Tipp-Ex 
• szybkoschnący • płyn na bazie rozpuszczalnika lub wody 
(bezzapachowy) • pojemność 20 ml

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

47K010X na bazie rozpuszczalnika szt. 9,10

47K009X na bazie wody szt. 8,49

Korektor w piórze Tipp-Ex 
Shake’n Squeeze
• igłowa końcówka zaworkowa, wykonana z 
niklowanego mosiądzu • czas wyschnięcia fluidu przy 
zdjętej skuwce: 1 rok • możliwość ponownego pisania 
na korygowanym tekście

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena
47K011X 8 ml szt. 11,29

Cena

1,59 PLN

Cena

5,29 PLN Cena

3,99 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K001A czarny szt.
47K001B czerwony szt.
47K001C niebieski szt.
47K001D zielony szt.

Długopis Bic
• najpopularniejsze długopisy jednorazowe na rynku • atrament na bazie oleju: 
trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), gwarantujący płynność pisania • 
długość linii pisania 3500 m (Orange) i 3000 m (Cristal)

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K002A czarny szt.
47K002B czerwony szt.
47K002C niebieski szt.
47K002D zielony szt.

marker do tablic suchościeralnych  
Bic velleda Ecolutions
• ekologiczny • atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny  
• obudowa (wykonana w 51% z materiałów przetworzonych) o średnicy 20 mm i 
długości 13,8 cm zawiera 4.9 g atramentu • zblokowana końcówka pisząca nie ugina 
się i nie cofa się pod naciskiem • skuwka i zakończenie w kolorze tuszu • tusz łatwy 
do usunięcia nawet po kilku dniach • Velleda 1701 - Okrągła akrylowa końcówka: 
średnica 6 mm; szerokość linii 1,5 mm. Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka: 
szerokość linii pisania 3,7 mm – 5,5 mm

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed.
47K021A 47K022A czarny szt.
47K021B 47K022B czerwony szt.
47K021C 47K022C niebieski szt.
47K021D 47K022D zielony szt.

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed.
47K019A 47K020A czarny szt.
47K019B 47K020B czerwony szt.
47K019C 47K020C niebieski szt.
47K019D 47K020D zielony szt.

Marker permanentny Bic Eco 
• tusz na bazie alkoholu, bezzapachowy • bez skuwki nie wysycha  
przez 3 tygodnie • zablokowana końcówka nie ugina się i nie cofa pod 
naciskiem • długość linii pisania dla końcówki okrągłej 1400 m, dla ściętej 
1100 m • okrągła końcówka – średnica 5,5 mm, grubość linii pisania 1,7 mm • 
ścięta końcówka – grubość linii pisania 3,1 – 5,3 mm 

ołówek Evolution Ecolutions 650/655
• sześciokątny ołówek grafitowy wyprodukowany w: 57% (650); 50% (655) 
z materiału pochodzącego z recyklingu • wykonany z żywicy syntetycznej, 
charakteryzujące się wysoką elastycznością • trwały grafit  HB o średnicy 2,3 
mm, nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę • bezpieczny dla dzieci • 
doskonale się ostrzy • w przypadku złamania – brak drzazg • nie zawiera PVC 
oraz lateksu Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

47K006A HB z gumką szt. 1,39

47K006B HB bez gumki szt. 0,99

Prezent! ZA ZAKUP PRODUKTóW BIC ORAZ TIPP-EX Z GAZETKI PROMOCYJNEJ 
W kWoCiE 79 Zł NETTo – olEjEk Do opAlANiA kolAsTYNA 150 ml GRATis

Orange

Orange

Cristal

Cristal
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pRZY ZAkupiE pRoDukTÓW Z TEj sTRoNY ZA kWoTę 199 
Zł NETTo - GRATis kAWA RoZpusZCZAlNA jACoBs 250GPrezent!

Marker olejowy  
Grand GR-25
• wodoodporny, szybkoschnący tusz olejowy • 
nieblaknący, odporny na ścieranie • zastosowanie: 
stal, guma, drewno, plastik, szkło itp. • okrągła 
końcówka fibrowa • grubość pisania 1,8 mm • 
końcówka efektywnie pompująca tusz

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K091A czarny szt.
21K091B czerwony szt.
21K091C niebieski szt.
21K091D zielony szt.
21K091G biały szt.
21K091M żółty szt.
21K091U srebrny szt.
21K091X złoty szt.

kasetki na pieniądze Eagle
• metalowe, lakierowane o zaokrąglonych brzegach 
• zamykane na kluczyk (dwa kluczyki w zestawie) • 
wewnątrz wyposażone w plastikową tackę na bilon 

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed. cena

21K011A czarny 100 x 217 x 300 mm szt. 125,90

21K012B czerwony 82 x 192 x 262 mm szt. 91,90

21K013A czarny 77 x 157 x 207 mm szt. 67,90

21K068C niebieski 70 x 120 x 153 mm szt. 54,90

Album ofertowy A4 Grand
• polipropylenowy • wewnętrzne, przezroczyste kieszenie 
• zewnętrzna etykieta opisowa 

czarny czerwony niebieski ilość koszulek jedn. sprzed. cena

21K116A 21K116B 21K116C 10 szt. 6,99

21K117A 21K117B 21K117C 20 szt. 9,99

21K118A 21K118B 21K118C 30 szt. 14,49

21K119A 21K119B 21K119C 40 szt. 16,99

21K120A 21K120B 21K120C 60 szt. 23,99

21K121A 21K121B 21K121C 80 szt. 39,19

21K122A 21K122B 21K122C 100 szt. 44,39

PRZY ZAKUPIE PRODUKTóW 
Z TEj sTRoNY ZA kWoTę 
199 Zł NETTo - GRATis kAWA 
RoZpusZCZAlNA jACoBs 250G

Prezent!

Cena

6,79 PLN

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • 
bezbarwny i bezwonny • zmywalny  
i niebrudzący • zawiera PVP • nie 
zawiera kwasów ani rozpuszczalników 
• przeznaczony do papieru, fotografii, 
tektury i tkanin • zgodny z normami 
ASTM oraz CE • przebadany w The Art 
& Creative Materials Institute, INC. 
USA • 3 lata gwarancji

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena
21K015A 8 g szt. 2,19
21K015C 15 g szt. 4,29
21K015E 22 g szt. 5,98
21K015H 35 g szt. 7,99

Kalkulator Toor TR-2242
• 2 typy zasilania 
• dwie niezależne pamięci
• pierwiastkowanie
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• obliczanie procentu liczby
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• całkowite kasowanie rejestrów
   i pamięci
• wybór trybu przecinka 
   i ilości miejsc po przecinku
• wymiary: 145 x 137 x 33 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.

21K097A 12 pozycyjny szt.

Cena

36,90 PLN



7

Kod kat. opis kolor 
okładki

jedn. 
sprzed. cena

15K205D zeszyt, A5 32 kartki / kratka mix szt. 4,59
15K205E zeszyt, A5 32 kartki / linia mix szt. 4,59
15K205A zeszyt, A5 60 kartek / kratka mix szt. 6,69
15K205C zeszyt, A5 60 kartek / linia mix szt. 6,69
15K205B zeszyt, A4 60 kartek / kratka mix szt. 14,99
15K206A brulion, A5 60 kartek / kratka mix szt. 7,99
15K206B brulion, A5 96 kartek / kratka mix szt. 10,49
15K206C brulion, A4 96 kartek / kratka mix szt. 19,99

Zeszyty i bruliony Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie 
zaakcentowanego wizerunku lwa • pierwsza na rynku aksamitnie 
miękka w dotyku okładka Soft Touch • śnieżnobiały i idealnie 
gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2

pRZY ZAkupiE opAkoWANiA 5 sZTuk jEDNEGo RoDZAju 
ZEsZYTu /BRulioNu (miX koloRÓW okłADEk) - 
20% upusTu = 1 sZTukA GRATis

Kod kat. format jedn. sprzed. cena
15K095X A5 szt. 19,79
15K095Y A4 szt. 34,49

kołonotatnik oxford my Colours
• energetyzujące kołonotatniki dające natychmiastowy zastrzyk kolorów 
każdemu pomieszczeniu biurowemu • przezroczysta i elastyczna 
okładka z polipropylenu jest nie tylko ładna, ale także wytrzymała i 
odporna na działanie wody • w kołonotatniku zastosowano śnieżnobiały 
i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2 oraz 
podwójną, białą spiralę • dodatkowym atutem są wkładki końcowe, 
które wzmocnią okładki i zapewnią poufność sprządzonych notatek, a 
także dodatkowa zakładka-linijka • posiadają 90 kartek w kratkę

pRZY ZAkupiE opAkoWANiA 5 sZTuk jEDNEGo 
RoDZAju kołoNoTATNikA (miX koloRÓW okłADEk) 
20% upusTu = 1 sZTukA GRATis

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed. cena
15K096X A5 mix szt. 10,49
15K096Y A4 mix szt. 17,39

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 Optik Paper o gramaturze 
90g/m2 • 60 kartek w kratkę z marginesem

pRZY ZAkupiE opAkoWANiA 5 sZTuk 
jEDNEGo RoDZAju ZEsZYTÓW (miX koloRÓW 
okłADEk) – 20% upusTu = 1 sZTukA GRATis

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena
15K166X A5+ 80 kartek kratka szt. 23,90
15K166Y A4+ 80 kartek kratka szt. 35,90
15K166Z B5 80 kartek kratka szt. 30,90

kołonotatnik oxford Activebook
• idealny kołonotatnik na spotkania biznesowe • dodatkowa strona z kieszenią na 
luźne dokumenty • ruchoma, polipropylenowa przekładka • perforowane strony z 
otworami do segregatora • okładki polipropylenowe odporne na zniszczenie

Dla formatów B5 w serii Activebokk i Meetingbook oraz dla serii Connect, łatwe 
zapisywanie odręcznych notatek  w formie cyfrowej w 3 prostych krokach 

za pomocą aplikacji inConnect: 1. SKANUJ notatki smartfonem lub tabletem, 
2. ZAPISZ jako plik PDF, 3. WYŚLIJ przez email, Dropbox lub Onedrive

10% DoDATkoWY 
upusT (oD CEN 
poDANYCh)

Prezent!

PROMOCJA CENOWA

PROMOCJA CENOWA

PROMOCJA CENOWA
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Prezent! Prezent!

Prezent!

Prezent!

Kod kat. jedn. sprzed.

110053 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

110293 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

36K150X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

36K200X szt.

Niszczarka Wallner C8A0
• szerokość wejścia: 230 mm
• wielkość ścinka: 4x50 mm
• ilość niszczonych kartek : 10
• niszczy:  zszywki, spinacze, karty plastikowe 
i płyty CD 
• pojemność kosza 25 l
• okno w obudowie

Niszczarka Wallner hC1601
• szerokość wejścia: 220 mm
• wielkość ścinka: 4 x 39 mm
• ilość niszczonych kartek: 16
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
• pojemność kosza 29 l
• pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą

Niszczarka Wallner FX510CD
• szerokość wejścia: 225 mm
• wielkość ścinka: 5x38 mm
• ilość niszczonych kartek: 10
• niszczy: zszywki, karty plastikowe,   płyty CD
• pojemność kosza 16 l

Niszczarka Kobra C1
• szerokość wejścia: 230 mm 
• wielkość ścinka: 3,5x40 mm 
• ilość niszczonych kartek: 9 
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe 
• pojemność kosza 18 l 

Cena

629,99 PLN

Cena

1239,99 PLN

Cena

249,99 PLN

Cena

949,99 PLN

POWER BANK 
GRATIS!

POWER BANK 
GRATIS!

GRILL 
ELEKTRYCZNY 
GRATIS!

BLENDER SMOOTHIE 
GRATIS!
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Dziurkacze Maped Essentials Metal
• dziurkacze metalowe od 12 do 70 kartek • metalowy mechanizm  
• precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu • opatentowane rozwiązanie - 
wgłębienie w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze 
umożliwia szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej• w modelach od 35 
kartek ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie • łatwy do 
opróżniania pojemnik na ścinki • wskaźnik środka strony • kolor czarny

Kod kat. ilość kartek jedn. sprzed. cena
54K021A 12 kartek szt. 14,90
54K022A 25 kartek szt. 24,90
54K023A 35 kartek szt. 40,90
54K024A 45 kartek szt. 63,90
54K025A 70 kartek szt. 131,90

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
54K020A czarny mat szt. 21,90

Zszywacz Maped Essentials Metal
• z krótkim magazynkiem • solidna metalowa konstrukcja • metalowy  
mechanizm • zszywanie zamknięte i tapicerskie • ładowany od góry 
• otwiera się o 180 stopni • wskaźnik ilości zszywek • głębokość zszywania 
61 mm • pojemność magazynka 100 zszywek 24/6 lub 130 zszywek 26/6

Seria Maped 
Essentials Metal

DO ZAKUPU DOWOLNYCH 2 SZTUK - 2 OPAK. GUM ROZPUSZCZALNYCH 
mAoAm (miX smAkÓW, 5 sZTuk W opAk.)Prezent!

Prezent! Prezent!

Kod kat. jedn. sprzed.

36K078C szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

120902 szt.

Niszczarka Kobra +1 CC4 ES
• szerokość wejścia: 230 mm
• wielkość ścinka: 3,5x40 mm
• ilość niszczonych kartek : 14
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe
• pojemność kosza 38,5 l

Niszczarka kobra 240.1 s4 Es 
• szerokość wejścia: 240 mm
• wielkość ścinka: 3,8 mm
• ilość niszczonych kartek : 26
• niszczy: zszywki, spinacze,  
   karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
• pojemność kosza 40 l

Cena

1253,90 PLN
Cena

2674,99 PLN

POWER BANK 
GRATIS!

BLENDER SMOOTHIE 
GRATIS!

KOSMETYCZKA 
WITTCHEN GRATIS!
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DłuGopis AuTomATYCZNY 
GO GREEN BUTELKOWY

Prezent!
Cena

395,90 PLN

Cena

42,90 PLN

Kod kat. wymiary tablicy kod prod. jedn. sprzed. cena
20K037A 40 x 60 cm TM64ALC szt. 62,90
20K037B 60 x 90 cm TM96ALC szt. 149,90
20K037C 90 x 120 cm TM129ALC szt. 199,90
20K037D 100 x 150 cm TM510ALC szt. 298,90
20K037E 100 x 200 cm TM2010ALC szt. 429,90
20K037F 120 x 240 cm TM2412ALC szt. 849,90
20K037G 120 x 300 cm TM3012ALC szt. 1199,90

Tablice suchościeralne  
magnetyczne Memboards Classic
• w ramie aluminiowej anodowanej • przeznaczone do pisania markerami 
i zawieszania notatek magnesami • możliwość montażu w pionie i w poziomie 
• w komplecie półka oraz zestaw do montażu

kup TABliCE suChośCiERAlNo mAGNETYCZNE 
MEMOBOARDS PREZENTOWANE W GAZETCE ZA 
130 Zł A CukiERki ToFFiFEE 
OTRZYMASZ GRATIS

Prezent!

Tablica korkowa 
Memoboards w ramie 
drewnianej
• powierzchnia tablicy wykonana z 
naturalnego materiału korkowego  
• tylna część tablicy wykonana z płyty 
pilśniowej • możliwy montaż  
w pionie lub w poziomie • w zestawie 
komplet do montażu tablicy 

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
20K035A 30 x 40 cm szt. 11,99
20K035B 40 x 60 cm szt. 15,99
20K035C 60 x 90 cm szt. 28,99
20K035E 90 x 120 cm szt. 59,99
20K035F 100 x 150 cm szt. 122,99
20K035H 100 x 200 cm szt. 177,99

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
20K145A na trójnogu szt.

Flipchart  z 2 ramionami Professional
• suchościeralny magnetyczny • powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w 
kolorze białym • elegancka plastikowa rama w kolorze białym  
• rozmiar tablicy 68x105 cm • regulowana wysokość • maksymalna wysokość 
220 cm • stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym • regulowany 
rozstaw haków z plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie 
różnych formatów papieru • plastikowa półka na markery o długości 68 cm 
w kolorze popielatym • flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz 
zawieszania kartek za pomocą magnesów

Dziurkacz Novus B225
• Dziurkacz biurowy o atrakcyjnej cenie, z ogranicznikiem formatu • 
możliwość dziurkowania do 25 arkuszy papieru (80 g/m2) • odstęp 
między dziurkami: 80 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K026C niebieski szt.
44K026K szary szt.
44K026A czarny szt.

KUP TABLICE KORKOWE MEMOBOARDS 
pREZENToWANE W GAZETCE ZA 70 Zł A 
CZEkolADę milkA oTRZYmAsZ GRATis

Prezent!

KAWA 
TCHIBO 
FAMILY

Prezent!
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Cena

239,90 PLNCena

116,90 PLN

Zszywacz Novus  B4FC
• pierwszy na świecie zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego zakleszczania 
zszywek (Flat-Clinch) z większą o 25% wydajnością pracy • wysokowydajny, posiada 
metalowy magazynek na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 26/6-26/8) • zszywa do 50 
arkuszy papieru (80 g/m2)  
przy użyciu zszywek Novus 24/8 Super • 3 metody zszywania: zszycie,  
zszycie czasowe i przekłucie • głębokość wsuwania kartki: 60 mm  
• system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K025C niebieski szt.
44K025A czarny szt.

OPAKOWANIE ZSZYWEK 
miEDZioWANYCh Novus 24/6

RoZsZYWACZ Novus 
W KOLORZE CZARNYMPrezent! Prezent!

Zszywacz długoramienny Novus B17
• do akt z metalowym magazynkiem na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 
26/6-26/8) • zszywa do 40 arkuszy papieru (80 g/m2) • 2 metody zszywania: 
zszycie i zszycie czasowe • głębokość wsuwania kartki 300 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K149A szaro/czarny szt.

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Kod kat. jedn. sprzed.
35K600X karton*

Kod kat. jedn. sprzed.
35K601X opak.*

Kod kat. jedn. sprzed.
35K602X opak.*

Kod kat. jedn. sprzed.
35K603X rolka

Ręczniki składane ZZ Next
• zielone • 100% makulatury • 1 - warstwowe (36 g/m2)  
• karton* = 20 opak. x 200 listków • listek 23 x 25 cm

Papier toaletowy Nexxt
• biały • 100% celulozy • 2-warstwowy (2 x 15,5 g/m2) • 
długość 1 roki = 15 mb (150 listków) • opak.* = 8 rolek

Ręcznik kuchenny Nexxt
• biały • bardzo chłonny • 100% celulozy • 2-warstwowy 
(2 x 18 g/m2), długość 1 rolki = 10 mb (50 listków) • 
opak.* = 2 rolki

Ręcznik w roli Nexxt maxi plus
• biały • 100% celulozy • 2-warstwowy (2 x 18 g/m2) • 
długość rolki 100 mb • 500 listków w rolce 

HIT CENOWY 

1,99 PLN
HIT CENOWY

7,09 PLN

HIT CENOWY

29,99 PLN

HIT CENOWY

4,49 PLN



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.07.2017 do 30.09.2017r. 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.

miasto adres telefon e-mail

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

ul. Przędzalniana 6h 
ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. Moniuszki 1b
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Kilińskiego 17
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogoźińska 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
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
75 649 60 32
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
24 254 15 47, 697 053 800
76 844 28 84
81 528 22 10
42 684 37 34
18 547 40 40
89 539 05 55
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
71 303 21 51

bialystok@kompaniabiurowa.pl 
bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
kutno@kompaniabiurowa.pl 
lubin@kompaniabiurowa.pl 
lublin@kompaniabiurowa.pl 
lodz@kompaniabiurowa.pl 
nowysacz@kompaniabiurowa.pl
olsztyn@kompaniabiurowa.pl 
ostrow@kompaniabiurowa.pl 
pila@kompaniabiurowa.pl 
poznan@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

Do ZAkupu 5 sZT. DoWolNYCh ZAkłADEk GRATis - 
NoTEs DlA miłośNikÓW poDRÓżY!

ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

24 oddziały
w całej 
Polsce

ponad 400 pracowników
z olbrzymim doświadczeniem
gotowych służyć pomocą

1 800 dziennie
realizowanych zamówień
na terenie całego kraju

19 000 m2 powierzchni
magazynowo-
wystawienniczej

190 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 000 produktów doskonale
skomponowanych 
pod względem jakości do ceny

cykliczna oferta promocyjna
i bogaty program 
motywacyjny

flota ponad 180
aut realizujących
dostawy w systemie
24 godziannym

20 000 stałych 
klientów

ZAmAWiANiE NiGDY NiE BYło TAk pRosTE
PLATFORMA ZAKUPOWA - INTELIGENTNE NARZĘDZIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Korzyści ze stosowania Internetowej Platformy Zakupowej
- stały dostęp do pełnej oferty produktowej,
- bezpieczeństwo danych,
- stały koszyk dedykowanych produktów,
- kontrola wydatków ze strony Klienta,

- monitorowanie stanu realizacji zamówienia,
- wielozakresowa analiza historii zamówień,
- generowanie szczegółowych raportów,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.

54K076A 5 kol. neon 45 x 12 mm 125 kpl.

54K076B 8 kol. neon 45 x 8 mm 160 kpl.

54K076C 5 kol. neon 45 x 12 mm (strzałki) 100 kpl.

54K076D 5 kol. neon 45 x 12 mm 100 kpl.

Zakładki indeksujące stick’n
• umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych informacji umożliwiają • można  
wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach nie niszcząc dokumentów

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.

54K036A neon 8 x 25 kpl.

54K036B neon paski + strzałki 8 x 25 kpl.

54K036C neon strzałki 8 x 15 kpl.

54K036D neon 8 x 15 kpl.

Zakładki indeksujące stick’n z linijką
• wymiary 45 x 12 mm • w 8 kolorach neonowych (różne wersje kolorystyczne) • 
dodatkowo linijka 12 cm • umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie 
ważnych informacji • można wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych 
miejscach

Cena

6,39 PLN
Cena

9,29 PLN

Prezent!


