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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K204E 0,5l gazowana opak. 12 szt.

94K204D 0,5l niegazowana opak. 12 szt.

94K204U 0,5l lekko gazowana opak. 12 szt.

KUP DOWOLNE 8 ZGRZEWEK WODY
0,5L GAZOWANEJ LUB NIEGAZOWANEJ, 
a w prezencie otrzymasz zestaw 4 szklanek

Woda Żywiec Zdrój

Ceny dostępne po zalogowaniu 
się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

4x

ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 1.07.2021-30.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

SUPER PROMOCJA Z GRATISEM!

Kolorowanka odstresowująca dla dorosłych! 
32 strony ciekawych wzorów do kolorowania dla starszych i młodszych!

Kup 25 ryz papieru serii POL 
w dowolnym mixie a
KOLOROWANKĘ 
ANTYSTRESOWĄ 
DLA DOROSŁYCH 
otrzymasz w PREZENCIE !
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Kup produkty Corretto, Amos oraz Fiorello 
z gazetki promocyjnej za kwotę min. 190 zł netto 
a notatnik z cekinami* otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

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

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
21K015A 8 g szt. 2,59
21K015X 10 g szt. 3,39
21K015C 15 g szt. 4,99
21K015E 22 g szt. 6,99
21K015H 35 g szt. 9,29

Kup produkty Rystor z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 79 zł netto a napój Coca Cola 330ml w puszce 
otrzymasz w PREZENCIE!

Przy zakupie dwóch krzeseł Nowy Styl z gazetki 
promocyjnej atrakcyjne etui 
na laptopa* otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

PREZENT!

Długopis wymazywalny CORRETTO GR-1609
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu lub 
zatyczce (tusz znika także po podgrzaniu kartki) • długość 
pisania: 250 m • grubość linii 0,5 mm • tusz wodoodporny

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
21K265A czarny szt. 6,99
21K265C niebieski szt. 6,99
21K265X niebieski + wymienny wkład kpl. 9,99

Farby akwarelowe Fiorello
• zmywalne • jaskrawe kolory • w zestawie 
pędzelek z nylonowym włosiem • zgodne 
z wymaganiami UE

Linijka drewniana Fiorello
• linijka drewniana w zabawnym kształcie kota • po-
siada skalę w cm wraz z jednostkami pomocniczymi 
mm • może służyć też jako szablon do odrysowania 
kształtu • długość pomiaru 15 cm – grubość 3 mm

Pędzelki szkolne Fiorello
• zestaw pędzelków w krótkich, kolorowych uchwy-
tach z przezroczystego plastiku • nylonowe włosie w 
kolorze uchwytu • do stosowania w różnych techni-
kach malarskich • fasony włosia dla (opak3 szt.): 1x 
płaski i 2x okrągłe i dla (opak. 5 szt.) płaskie: szeroki, 
wąski i ścięty oraz okrągłe: średni i wąski

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
21K183X 12 kolorów opak. 6,90
21K183U 16 kolorów opak. 7,90
21K183Y 24 kolory opak. 9,30

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
130-1881 kot różowy szt. 3,90
130-1882 kot czarny szt. 3,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
170-2256 GR-FB3 opak. / 3szt. 6,90
170-2215 GR-FB5 opak. / 5szt. 8,90

Kredki ołówkowe Super Soft Fiorello
• ostrzone • przekrój trójkątny • lakiero-
wane • bardzo miękki grafit • intensywne 
kolory

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
21K135B 12 kolorów + 2 opak. 10,90
21K135C 18 kolorów opak. 13,90
21K135D 24 kolory opak. 18,90
170-2474 36 kolorów opak. 31,90

Marker kredowy Rystor RMG
• marker z płynną kredą • przeznaczony do pisania po 
wszystkich gładkich powierzchniach • tusz świecący 
po lampą UV • dostępny również w 8 pojedynczych 
intensywnych kolorach

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
43K080C niebieski szt. 4,49
43K080D zielony szt. 4,49
43K080T różowy szt. 4,49
43K080M żółty szt. 4,49
43K080A czarny szt. 4,49
43K080G biały szt. 4,49
43K080N fioletowy szt. 4,49
43K080L pomarańczowy szt. 4,49
43K080X etui 4 kolory szt. 20,90
43K080Y etui 8 kolorów szt. 39,90

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na bazie wody • może być pozostawiony bez za-
tyczki 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. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
43K021A czarny szt. 2,19
43K021B czerwony szt. 2,19
43K021C niebieski szt. 2,19
43K021D zielony szt. 2,19
43K021H brązowy szt. 2,19
43K021L pomarańczowy szt. 2,19
43K021M żółty szt. 2,19
43K021N fioletowy szt. 2,19
43K021I bordowy szt. 2,19
43K021O turkusowy szt. 2,19
43K021W różowy szt. 2,19
43K021K szary szt. 2,19
43K021X etui 4 kolory kpl. 10,29
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 14,59
43K021V etui 12 kolorów kpl. 29,60
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 55,90

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K008A EF019 czarny szt.
93K008P EF010 granatowy szt.
93K008K EF031 szary szt.

siedzisko

Krzesło TAKTIK 
• ergonomicznie siatkowane oparcie
• blokada kąta odchylenia oparcia   w wybranej pozycji
• regulowana wysokość oparcia
• regulowana wysokość krzesła
• tapicerka z atestem trudnopalności
• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, 
opcja: kółek do powierzchni twardych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K150K szary Oban  EF031 szt.
93K150X  ciemnoszary Oban  EF002 szt.

Krzesło PIRX 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną • Regulowana wyso-
kość siedziska • Regulowana wysokość oparcia • Blokada oparcia w dowolnej 
pozycji • Nowoczesna, stabilna, pięcioramienna, nylonowa podstawa • Stałe 
podłokietniki • Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie

BOLI? 
Zmień krzesło, 

zainwestuj 
w swoje zdrowie

CENA NETTO
289,90 PLN

CENA NETTO
459,90 PLN

* A5/96k w linie, twarda oprawa z cekinami (cekiny można odwracać, by zmienić kolorystykę 
lub tworzyć wzory), grzbiet szyto-klejony, kolory różowo-złoty i zielono-czarny

* Pokrowiec na laptopa 14” (oraz niektóre cieńsze modele 15”),
wykonany z poliestru 600D, posiada miejsce na ładowarkę, kable,
klucze i inne akcesoria, nie zawiera PVC. Wymiar 38,0 x 2,5 x 25,5 cm.

HIT 
CENOWY
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Kup produkty UNI z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 89 zł netto 
a bidon w kształcie koszulki otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
18,59 PLN

CENA NETTO
18,90 PLN

CENA NETTO
11,87 PLN

Marker Olejowy PX-20 PAINT
• okrągła końcówka • grubość linii pisania 2,2 do 2,8 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K012A czarny szt.
48K012G biały szt.
48K012X złoty szt.
48K012U srebrny szt.
48K012C niebieski szt.
48K012D zielony szt.
48K012L pomarańczowy szt.
48K012B czerwony szt.
48K012M żółty szt.
48K012T różowy szt.
48K012N fioletowy szt.
48K012Y złoty błyszczący szt.
48K012Z srebrny błyszczący szt.
48K012H brązowy błyszczący szt.

Najlepszy długopis żelowy na rynku! • niepowtarzalny nowoczesny wygląd • elegancki 
klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej • szybkoschnący tusz nowej generacji: pig-
mentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie • 5 lat gwarancji na tusz • gumowy 
uchwyt zapewnia komfort pisania • średnica kulki piszącej 0,7 mm • grubość linii pi-
sma ok. 0,4 mm • wymienny wkład UMR-87

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K029A czarny szt.
48K029B czerwony szt.
48K029C niebieski szt.
48K029D zielony szt.

Długopis żelowy Uni UMN-207 SIGNO

CENA NETTO
12,90 PLN

Pióro kulkowe SX 217 / SXN217 Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i 
szybko piszących! • tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi 
kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • można pisać nieprzerwanie po 
śliskim papierze • gumowa obudowa zapewnia komfort pisania • kulka z węglika 
wolframu • grubość linii pisania ok. 0,35 mm

SX-217 ze skuwką • wymienny wkład SXR-C7 

SXN-217 z automatycznie chowanym wkładem • wymienny wkład SXR-7

Kod kat. kolor wkładu typ pióra jedn. sprzed.
48K027A czarny SX-217 szt.
48K027B czerwony SX-217 szt.
48K027C niebieski SX-217 szt.
48K015A czarny SXN-217 szt.
48K015B czerwony SXN-217 szt.
48K015C niebieski SXN-217 szt.

Długopis UNI SX-101 / SXN-101 Jetstream
• idealny dla osób leworęcznych i szybko piszących • tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy - nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie i nie przesiąka 
przez papier • można nim pisać nieprzerwanie po śliskim papierze jak np. po fakturach, papierze kredowym • średnica kulki piszącej: 0,7 mm • grubość linii pisania 
ok. 0,35 mm

SX-101 ze skuwką 
 pastelowe obudowy: błękitna, jasnofioletowa, jasnoniebieska, różowa

SXN-101 automatyczny 
obudowa w kolorach: pomarańczowym, zielonym, fioletowym i różowym

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048X niebieski/mix pastelowy szt.

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K041A czarny/czarny szt.
48K041B czerwony/czerwony szt.
48K041C niebieski/niebieski szt.
48K041D zielony/zielony szt.
48K041X niebieski/mix pastelowy szt.

CENA NETTO
5,59 PLN

CENA NETTO
4,99 PLN

KOSMETYCZKA 
WITTCHEN

NERKA 
WITTCHENPREZENT! PREZENT!

Niszczarka Kobra Hybrid
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 9 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczy: karty 
plastikowe, zszywki, spinacze • pojemność kosza: 30 l • cichy silnik przystosowany do 
pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • diody wskazujące poziom zmagazynowanej 
energii elektrycznej

Kod kat. moc silnika norma DIN jedn. sprzed.
36K472X 170 W P-4/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

9 ark. CENA NETTO
1000,00 PLN

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K078D P-2/0-2/T-2/E-2 szt.

Niszczarka Kobra +1 SS6
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 5,8 mm • ilość niszczonych kartek (A4/ 
70g): 25 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2 • niszczenie płyt CD, 
kart plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • system Energy Smart 
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • cichy silnik przystosowany do pracy cią-
głej przez 24 godziny na dobę • Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności 
stosowania worków • gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże 
tnące

14 ark.

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K489X 12 opak.

Kredki świecowe Heykka Jumbo
• wytrzymałe kredki świecowe Jumbo w 12 kolorach • odpowiednia budowa kredki 
dopasowana do rączek małych artystów pozwala na rozwijanie manualnych zdolno-
ści • średnica 11 mm oraz niezwykła lekkość sprzyjają ćwiczeniom nadgarstka, a także 
ułatwiają prowadzenie linii i wypełnianie kształtów • bezzapachowe i nietoksyczne

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed. cena netto
36K490X 12 opak. 11,87

Kredki świecowe Heykka Twister
• kredki świecowe Twister w 12 nasyconych kolorach o doskonałych właściwościach 
kryjących • system Twist Up pozwala na łatwe i szybkie wykręcenie wkładu • stworzo-
ne z myślą o dziecięcej wyobraźni i kreatywności, zapewnią doskonałą zabawę małym 
artystom • plastikowa osłonka nie tylko chroni ręce przed zabrudzeniem, ale również 
zabezpiecza kredkę przed złamaniem • bezzapachowe i nietoksyczne

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K487X 12 opak.

Kredki ołówkowe Heykka Jumbo
• kredki ołówkowe w 12 wyrazistych i nasyconych ko-
lorach, wykonane z najwyższej jakości drewna topoli 
są niezwykle lekkie i łatwe w temperowaniu • trójkąt-
ny przekrój kredki oraz optymalna grubość znacznie 
ułatwiają trzymanie jej w dłoni, dzięki czemu dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą się 
nimi posługiwały bez trudności • posiadają wytrzymały 
i odporny na złamania grafit klejony na całej długości 
kredki • średnica grafitu 5 mm • do opakowania dołą-
czona temperówka

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K491X 12 opak.

Kredki żelowe Heykka Silky
• żelowe i wykręcane kredki w 12 intensywnych kolorach • idealne do eksperymento-
wania i łączenia ze sobą różnych technik malowania • możesz nimi rysować, rozcie-
rać je palcami uzyskując efekt suchej pasteli lub za pomocą pędzelka i wody sprawić, 
że obrazek będzie wyglądał jak namalowany akwarelą! • plastikowa osłonka nie tylko 
chroni ręce przed zabrudzeniem, ale również zabezpiecza kredkę przed złamaniem • 
nie wymagają ostrzenia, a ich okrągły kształt i lekkość zapewniają wygodę podczas ma-
lowania • bezzapachowe i nietoksyczne, bezpiecznie dla dzieci, zgodne z normą EN71

CENA NETTO
25,77 PLN

CENA NETTO
20,32 PLN

CENA NETTO
1119,90 PLN

Witaj szkolo!
CENA NETTO
8,62 PLN
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Kup zaKreślacze Job i/lub cienKopisy line-up 
marKi schneider za Kwotę min. 99 zł netto a  
KAWĘ WOSEBA MOCCA FIX GOLD, 

MIELONĄ, 250G OTRZYMASZ W 

PREZENCIE!

1

2

4

5

3

Kup jednorazowo 3 sztuki notatników Donau Life 
a paczkę Delicji Szampańskich wiśniowych 147g 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K557T różowy szt.
14K557L pomarańczowy szt.
14K557M żółty szt.
14K557C niebieski szt.
14K557D zielony szt.

Notatnik B5 Donau Life
• notatnik z organizerem • na lewej stronie miejsce na notatki
prawa strona podzielona na tabelki z miejscem na: datę, dzień 
tygodnia, harmonogramem dnia, ważny telefon/e-mail, priory-
tety, plan menu, dla zdrowia i uwagi • gramatura okładki: 330g/
m2 • gramatura kartek: 70g/m2 • ilość kartek: 80 • wymiary: 
165x230x12mm

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec po-
trzebny do produkcji wyrobu pochodzi z la-
sów zarządzanych w odpowiedzialny sposób; 
promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą 
o najwyższe światowe standardy w dziedzinie 
ochrony przyrody i gwarantuje legalność po-
chodzenia surowca

Segregator A4 Donau Master
• wykonany z tektury o grubości 
2,1 mm i gramaturze 1290 gsm • 
pokryty ekologiczną folią polipro-
pylenową o strukturze płótna • 
bez metalowej szyny na dolnych 
krawędziach • wewnątrz biała 
wyklejka papierowa • wysokiej 
jakości dźwignia z dociskiem • 
wymienna, obustronna etykieta 
grzbietowa

A4/75 mm A4/50 mm kolor
14K066P 14K067P granatowy
14K066D 14K067D zielony
14K066K 14K067K szary
14K066M 14K067M żółty
14K066G 14K067G biały
14K066B 14K067B czerwony
14K066A 14K067A czarny
14K066C 14K067C niebieski
14K066I 14K067I bordowy
14K066L 14K067L pomarańczowy
14K066N 14K067N fioletowy
14K066O 14K067O turkusowy
14K066T 14K067T różowy
14K066E 14K067E jasny zielony

gwarancja 

2 lata

Kup produkty Donau z gazetki promocyjnej za kwotę 
min. 199 zł netto a herbatę Dilmah Ceylon Gold 100 torebek 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
7,99 PLN

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto
14K029E 38 x 51 mm 3 bloczki 2,43
14K029B 51 x 76 mm bloczek 0,99
14K029C 76 x 76 mm bloczek 1,09
14K029F 76 x 101 mm bloczek 2,19
14K029D 76 x 127 mm bloczek 2,99

Bloczki samopoprzylepne
 • karteczki w jasnożółtym - neutralnym kolorze
• idealne do przekazywania wiadomości
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)
• substacja klejąca usuwalna za pomocą wody
• gramatura: 70g/m2
• różne rozmiary 

Bloczki samopoprzylepne Donau ECO

Kod. kat. opis jedn. sprzed. cena netto
14K221D A4 45 mic w kartoniku opak. 100 szt. 17,90
14K221A A4 50 mic. w kartoniku opak. 100 szt. 19,90

PREMIUM
PREMIUM

Koszulka z klapką Donau
• wykonana z miękkiej, gładkiej i matowej folii o grubości 
100 mic • boczna otwierana klapa ułatwia wkładanie i wyj-
mowanie dokumentów oraz dodatkowo zabezpiecza je 
przed niekontrolowanym wysunięciem 

Kod. kat format jedn. sprzed. cena netto
14K016X A4 opak. 10 szt. 7,99

Koszulka krystaliczna Donau
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii polipropylenowej 
• antyelektrostatyczna • europerforacja 

PREMIUM
PREMIUM

Kleje w sztyfcie
• do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, 
itp. • nie zawiera rozpuszczalników i zapachu - na 
bazie PVP posiada atest PZH H-HŻ-6071-0105/16/C • 
nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska • nie nisz-
czy ani nie deformuje klejonej warstwy • usuwalny 
za pomocą wody • szybkoschnący

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
14K445A 8 g szt. 2,19
14K445B 15 g szt. 3,99
14K445E 40 g szt. 7,99

Klej w płynie Donau Roller
• z dozownikiem w postaci metalowej kulki, dzięki czemu klei punkto-
wo, czysto i skutecznie • przeznaczony do klejenia papieru, tektury,  
fotografii, itp. • doskonale dozuje potrzebną ilość kleju

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena netto
14K086X 50 ml szt. 3,59

PLECAK* GRATIS
ZA KAŻDE WYDANE 349 ZŁ NETTO

NA PRODUKTY PROMOCYJNE SCOTCH®

Ilość nagród w promocji ograniczona.

PRACUJEMY I ROZWIJAMY SIĘ RAZEM, 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚMY

KB promocje plecak_zestaw artystyczny.indd   1 24.06.2021   15:17:16* Kolorowe plecaki z motywem zwierząt ucieszą każdego przedszkolaka. 
Wiele przegródek i kieszeni do przechowywania napojów, przekąsek, zabawek i innych niezbędnych rzeczy, 

wymiary +/- 27 x 21 cm (wys. x szer)

CENA NETTO
10,90 PLN
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Kup jednorazowo dowolne 
produkty Energizer za kwotę 

minimum 229 zł netto a ZAPACH 
MEMBRANA REFRESH  

otrzymasz w PREZENCIE!

PROMOCJA

DOKONUJ 
WIELKICH 
RZECZY

GDZIEKOLWIEK
 JESTEŚ

ZESTAW ARTYSTYCZNY GRATIS! ZA KAŻDE WYDANE 
349 ZŁ NETTO NA PRODUKTY PROMOCYJNE POST-IT®

GRATIS

Ilość nagród w promocji ograniczona.

GRATIS

KB promocje plecak_zestaw artystyczny.indd   3 24.06.2021   15:17:17* Zestaw składa się łącznie z 168 przydatnych części wraz z praktyczną walizką

MONUMI OTRZYMASZ W PREZENCIE!

WSZYSTKO
MA SWOJE
MIEJSCE!
Wykonane z trwałego polipropylenu 
dopuszczonego do kontaktu z żywnością. 
Nadają się do codziennego intensywnego 
użytkowania. Wytrzymują temperatury  
od -30˚C do +90˚C, co sprawia, że doskonale 
sprawdzają się w wielu firmowych  
środowiskach. Idealne zarówno do 
przechowywania narzędzi na linii  
produkcyjnej, jak i żywności w chłodni.

KUP POJEMNIKI ORPLAST  
Z GAZETKI PROMOCYJNEJ 
ZA KWOTĘ MIN. 159 ZŁ NETTO A

Kolorowanka Monumi XXL mix wzorów
Wymiary produktu: 120 x 80 cm.

Kod kat. kolor cena natto
14K631I  szary 29,90
14K631L  szary 43,90
15K631X  szary 53,90
14K626E  transparentny 45,90
14K627H  transparentny 56,90
14K629E  transparentny 29,90
14K630A  transparentny 42,90
14K630B  transparentny 67,90

P
ER CI

GUARAN T
E
E

SegregujeMy!
Worki Office Products do segregacji.
Trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie 
gospodarstwa domowego, fabryki czy zakładu prze-
mysłowego bez tak podstawowej rzeczy, jaką jest 
worek na śmieci umożliwiający utrzymanie porządku, 
sortowanie i transport odpadów.
W ofercie Office Products znajdziecie bardzo dobre  
worki na śmieci oraz całą serie worków do segregacji.

Kup worki Office Products z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 99 zł netto a rękawice kuchenne 
Scotch Brite otrzymasz w PREZENCIE!

Kup produkty Oxford za 229 zł netto, 
a otrzymasz poduszkę turystyczną 
WITTCHEN GRATIS!

Kup 3 bloki Creatinio a otrzymasz 
teczkę A4 Elba Urban 40010447 

GRATIS!

PROMOCJA! 

PROMOCJA! 

Idealna do podróży lub kina.  
Zewnętrzna cześć z miękkiego poliestru.
Wnętrze z poliuretanu - idealne  
dopasowanie do kształktu głowy.

Poduszka WITTCHEN

Wykonana z przejrzystego,   
polipropylenu o grubości 300 mic.  
Format A4, zamykana na zatrzask.

Posiada zaokrąglone rogi.

Teczka kopertowa

Kołozeszyty My Colours
Format: A4 i A5

Zeszyty i bruliony Touch
Format: A4 i A5

Zeszyty i bruliony Touch Pastel
Format A5

Zeszyty Openflex,  
Openflex Duo i Quattro
Openflex - format: A4, A5

Openflex Duo i Quattro - format: A4

Kolekcja International:
Organiserbook - format: A4+

Activebook - format: A4+, B5, A5 
Meetingbook - format: A4+, A5+ 

Notebook - format: A4+

Bloki techniczne:
Białe i kolorowe
Format: A3 i A4

Bloki rysunkowe:
Białe i kolorowe
Format: A3 i A4

Kod kat. opis cena netto
14K303X 35 L, 20 szt niebieskie wiązane 4,60
14K303Y 60 L, 16 szt niebieskie wiązane 6,00
14K304A 35 L, 15 szt czarne z taśmą 4,50
14K304B 60 L, 10 szt czarne z taśmą 4,50
14K304C 120 L, 10 szt czarne z taśmą 7,90
14K305A 120 L, 10 szt czarne 5,40
14K305B 160 L, 10 szt czarne 7,00
14K529A do segregacji makulatury, 10szt., niebieskie 8,10
14K529B do segregacji odpadów BIO, 10szt., brązowe 8,10
14K529C do segregacji plastiku, 10szt., żółte 8,10
14K529D do segregacji szkła, 10szt., zielone 8,10
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PREZENT!

CENA NETTO
449,90 PLN

Czyścik 
magnetyczny 
Slim AS122 
w PREZENCIE!

gwarancja 

3 lata 40

Zszywacz one touch GV085
• system płaskiego zszywania, pozwala zaoszczędzić 30% wolnego miejsca podczas 
archiwizacji dokumentów • specjalnie skonstruowana dźwignia redukuje siłę naci-
sku do 50% • obudowa z tworzywa sztucznego (części mechaniczne metalowe) • na 
zszywki 24/6, 26/6 • pojemność magazynka 100 zszywek • wymiary: 119 x 34 x 84 
mm • zszywanie płaskie • głębokość wsuwania kartek: 45 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K263D zielono-czarny szt.
38K263T różowo-czarny szt.
38K263C niebiesko-czarny szt.

5+1 gratis (oszczędzasz 20%)!

Kup produkty Tetis z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 130 zł netto a herbatę Lipton 25t 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

PREZENT!

Tablica obrotowo-jezdna 2x3 ECO
• dwustronna biała tablica suchościeralna, obrotowa o powierzchni lakierowanej, 
posiadająca właściwości magnetyczne • solidna aluminiowa konstrukcja w kolorze 
czarnym zapewnia stabilność produktu • obraca się wokół poziomej osi o 360°, moż-
liwość zablokowania jej w dowolnej pozycji • kółka z systemem blokującym, ułatwia-
jące przemieszczanie • gwarancja 10 lat na powierzchnię i 2 lata na produkt

Flipchart mobilny 2x3 Office
• stały kąt pochylenia tablicy 15° • stylowa półka na przybory • lakierowana po-
wierzchnia tablicy o właściwościach suchościeralno-magnetycznych • uniwersalny 
uchwyt zaciskowy do bloków • konstrukcja nośna, wykonana ze stali • regulowana 
wysokość tablicy w zakresie 160- 196 cm • podstawa jezdna z kółkami z możliwością 
blokowania • waga 15 kg • gwarancja 10 lat na powierzchnię i 2 lata na produkt

Gablota informacyjna 2x3 ECO
• profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym • drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy • gwarancja: 2 lata

Ramka plakatowa zatrzaskowa OWZ
• aluminiowa rama w kolorze srebrnej anody (25 mm), zawierająca system zatrzaskowy OWZ • „ostre” 
narożniki • ramka wyposażona w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która 
tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem • tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego 
na pęknięcia materiału • do nadruku grafiki polecamy użycie papieru plakatowego 150 g • w zestawie: 
śruby i kołki

Tablica interaktywna ésprit MT PRO • technologia podczerwieni (IR) pozwala na 
komfortową pracę 5 użytkowników jednocześnie (10 punktów dotykowych) •  działa 
w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do kom-
putera oraz projektora • w zestawie 4 pisaki - tablica automatycznie po odczepieniu 
danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni (pisaki są zdefiniowane w 3 ko-
lorach a czwarty pisak służy jako gumka • wymiary całkowite: 173 x 124 cm (obszar 
roboczy: 162 x 113 cm) • przekątna 80” • waga 19 kg • powierzchnia ceramiczna o 
właściwościach suchościeralnych i magnetycznych • kabel USB o długości 5m 

Projektor Epson EB680 • technologia 3LCD (rozdzielczość XGA) • funkcja dzielenia 
ekranu pozwala wyświetlać jednocześnie dwa zestawy materiałów bez obniżania jako-
ści.• czas eksploatacji lampy: 10 000 godzin w trybie ekonomicznym • natężenie świa-
tła barwnego 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) • współczynnik kontrastu 
14 000:1 i wejście HDMI zapewniają doskonałą ostrość i wyrazistość

Kod kat. wymiary opis jedn. sprzed.
29K191A 90 x 60 cm korkowa szt.
29K191B 120 x 90 cm korkowa szt.
29K191C 150 x 120 cm korkowa szt.
29K191D 180 x 120 cm korkowa szt.
29K192A 90 x 60 cm suchościeralna-magnetyczna szt.
29K192B 120 x 90 cm suchościeralna-magnetyczna szt.
29K192C 150 x 120 cm suchościeralna-magnetyczna szt.
29K192D 180 x 120 cm suchościeralna-magnetyczna szt.
29K193A 90 x 60 cm tekstylna szt.
29K193B 120 x 90 cm tekstylna szt.
29K193C 150 x 120 cm tekstylna szt.
29K193D 180 x 120 cm tekstylna szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto
TZW25/A5BG 148 × 210 (A5) szt. 45,90
TZW25/A4BG 210 × 297 (A4) szt. 46,90
TZW25/A3BG 297 × 420 (A3) szt. 61,90
TZW25/A2BG 420 × 594 (A2) szt. 82,90
TZW25/A1BG 594 × 841 (A1) szt. 118,90
TZW25/A0BG 841 × 1189 (A0) szt. 218,90
TZW25/B2BG 500 × 700 (B2) szt. 104,90
TZW25/B1BG 700 × 1000 (B1) szt. 148,90

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K190A 120 x 90 cm szt.
29K190B 150 x 100 cm szt.
29K190C 200 x 100 cm szt.
29K190D 180 x 120 cm szt.

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
29K196B czerwony 70 x 100 cm szt.
29K196K szary 70 x 100 cm szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
29K198X kpl.

CENA NETTO
669,90 PLN

CENA NETTO
269,90 PLN

CENY JUŻ OD

NOWE NIŻSZE 
CENY - już od

Dostawa do 10 dni.

Dostawa do 10 dni.

Teczka z przegródkami A4 Tetis BT623
• harmonijkowa • 13 przegródek • z rączką • wykonana 
z grubego PP (60 mic) • wymiary: 330 x 265 x 33 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K262C niebieska szt.
38K262B czerwona szt.
38K262L pomarańczowa szt.
38K262M żółta szt.

CENA NETTO
25,90 PLN

CENA NETTO
71,90 PLN

Nożyczki Tetis GN290
• wykonane ze stali nierdzewnej • ostrze pokryte fluorem, dzięki czemu jest 
odporne na przywieranie kleju oraz taśmy klejącej • posiadają idealnie dopa-
sowany do kształtu dłoni uchwyt, dodatkowo dla większego komfortu użyt-
kowania, pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem • mogą być używane 
zarówno przez osoby prawo jak i leworęczne • gwarancja 3 lata

Kod kat. długość / kolor uchwytu jedn. sprzed.
38K264X 17 cm, żółte szt.
38K264Y 17 cm, niebieskie szt.

CENA NETTO
21,90 PLN

CENA NETTO
5999,00 PLN

plusZestaw tablica ésprit               projektor Epson

HIT 
CENOWY



Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

Promocja ważna od 1.07.2021 do 30.09.2021 r. 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.
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26 oddziałów
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

220 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

2020

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

miasto adres telefon e-mail
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

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. 1 Maja nr 3
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogozińska 11c
ul. Lutycka 105
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Grudziądzka 46-48
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

33 810 06 81
52 346 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
52 346 66 66
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
87 565 13 70
537 518 004
52 346 66 66
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
71 303 21 51

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 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

NISZCZARKI BIUROWE  I  HOME OFFICE

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 24CC, OneShredder 18CC i HP OneShred 12CC 

Kod kat. jedn. sprzed.
14K614X szt.

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

Kod kat. jedn. sprzed.
14K619X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
N280518CC szt.

CENA NETTO
2 178,90 PLN CENA NETTO

568,90PLN

Słuchawki JBL niebieskie dokanałowe 
GRATIS!PREZENT!

HP Pro Shredder 24CC
Niszczarkado użytku biurowego (do 5 osób)
• niszczy do 24 kartek jednorazowo • tnie na ścinki 4 x 35 mm • 
pojemność kosza 30 l • bardzo cicha praca • niszczy papier, zszywki, 
spinacze, karty kredytowe • poziom bezpieczeństwa P-4 • kolor: 
ciemny bazalt/ciemny szary

HP OneShredder 18CC
Niszczarkado użytku w małym biurze (do 5 osób) 
• cicha praca silnika • pojemność kosza 25 l • niszczy papier, zszywki, 
spinacze, karty kredytowe • poziom bezpieczeństwa P-4/T-4 • gwa-
rancja na urządzenie 2 lata • gwarancja na noże tnące 5 lat • wymiary 
(szer. x gł. x wys.): 400 x 271,5 x 590 mm • waga: 12,2 kg

HP OneShred 12CC
Niszczarka do użytku osobistego lub w domowym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 12 kartek jednorazowo • tnie na ścinki 4 x 35 mm • po-
jemność kosza 23 l - podnoszona głowica • poziom bezpieczeństwa 
P-4 • gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące • kolor: jasno szary 
z ciemniejszymi aplikacjami

CENA NETTO
1 446,90 PLN


